
Rendelkezésre álló kézikönyvek
 Termékbiztonsági útmutató
Ez az útmutató biztonsági információkat tartalmaz; feltétlenül olvassa el 
a készülék használata előtt.

 Gyors telepítési útmutató (ez az útmutató)
Ez az útmutató a készülék használatával kapcsolatos alapvető információkat, 
valamint részletes hibaelhárítási tippeket tartalmaz.

 Használati útmutató
Amikor letölti és telepíti a telepítőprogramot a fenti install.brother weboldalról, 
a számítógép asztalán létrejön egy „Brother Manual” nevű mappa, és ez a 
kézikönyv itt található.
Ez az útmutató további információt nyújt a készülék beállításairól és 
funkcióiról, hibaelhárítási tippeket és karbantartási utasításokat tartalmaz.
Az egyes kézikönyveket ezenkívül a Brother support weboldalról is letöltheti.
A legújabb kézikönyvek letöltéséhez keresse fel a Brother support weboldalt 
a support.brother.com címen, és kattintson a Kézikönyvek elemre az adott 
modell oldalán.

A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy a csomagban megtalálhatók-e 
a következők:

A nyomtató-illesztőprogramok és a szoftver letöltéséhez keresse fel 
weboldalunkat.

install.brother 

További információ az illesztőprogram és a szoftver telepítéséről itt található: 
A szoftver és a nyomtató-illesztőprogram telepítése számítógépre.

A készülék kicsomagolása

P-touch címkéző 
készülék

Termékbiztonsági 
útmutató

Gyors telepítési 
útmutató

Hálózati adapter Hálózati tápegység 
kábel

USB-kábel

Szalagkazetta

Magyar

Köszönjük, hogy a P-touch címkéző készülék (a továbbiakban „készülék”), 
P900W/P950NW modell megvásárlása mellett döntött.
A P900W/P950NW egy intuitív, könnyen használható és funkciókban gazdag 
címkéző készülék, amelynek segítségével professzionális kinézetű és kiváló 
minőségű címkéket készíthet.
Ez a kézikönyv a készülék használatának alapvető eljárásait tartalmazza. 
A termék használata előtt olvassa át a teljes útmutatót, és őrizze meg, 
mert később segítségére lehet.
Az elérhető kiegészítők és kellékanyagok országonként változhatnak.

P900W/P950NW
Gyors telepítési útmutató

LAJ643001A
Általános leírás

Elölnézet

P900W/P950NW

Hátulnézet

P900W

P950NW

1 Szalagrekesz fedele
2 Szalagkiadó nyílás
3 Fedélnyitó gomb
4  (Állapot) jelzőfény
5  (Akkumulátor) jelzőfény
6  (Bekapcsológomb)

7  (Adagolás és vágás) gomb

8  (Wi-Fi) gomb
9 Hálózati adapter 

csatlakozóaljzata
10 Soros port
11 USB-port

(számítógéphez)
12 USB-gazda

(vonalkódszkennerhez)
13 LAN-csatlakozó

FONTOS
A P-touch címkéző készülék használata előtt győződjön meg róla, hogy 
eltávolította a védőanyagokat a következő eljárás szerint.
1 Nyomja meg a fedőnyitó 

gombot a szalagrekesz 
fedelének felnyitásához.

2 Húzza meg a szalagot a szalag 
védőanyaggal együtt történő 
eltávolításához.
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Hálózati adapter
Ehhez a készülékhez az AD9100ESA jelű hálózati adaptert használja. 
Csatlakoztassa a hálózati adaptert közvetlenül a készülékhez.

1. Dugja be a hálózati adapter vezetékén lévő csatlakozódugót a készülék 
DC IN 24 V jelölésű hálózati adapterének csatlakozóaljzatába.

2. Dugja be a hálózati tápegység kábelen található csatlakozót a hálózati 
adapterbe.

3. Dugja be a hálózati tápegység csatlakozóját egy szabványos 
elektromos aljzatba.

Csatlakoztassa az akkutartót (PA-BB-002) a készülékhez. Az akkutartó 
csatlakoztatásáról a használati útmutatóban olvashat.

 Az újratölthető lítium-ion akkumulátor behelyezése

1. Tartsa lenyomva a (Bekapcsológombot) a készülék 
kikapcsolásához.

2. Nyissa ki az akkumulátor házát a készülék alján.

3. Helyezze be az újratölthető lítium-ion akkumulátort a tartóba.

4. Zárja vissza az akkutartó fedelét.

 Az újratölthető lítium-ion akkumulátor eltávolítása
Tartsa lenyomva a (Bekapcsológombot) a készülék kikapcsolásához.
Vegye le az akkutartó fedelét, távolítsa el az újratölthető lítium-ion 
akkumulátort, majd helyezze vissza az akkutartó fedelét.

 Az újratölthető lítium-ion akkumulátor feltöltése

1. Helyezze be az akkumulátort a készülékbe.

2. A hálózati adapter és a hálózati tápegység kábel segítségével 
csatlakoztassa a készüléket egy elektromos aljzathoz.

Ha még nincs bekapcsolva, nyomja meg a (Bekapcsológombot) 
a készülék bekapcsolásához.

Az (Akkumulátor) jelzőfény narancs színnel világít töltés közben, 
és kikapcsol, amikor az akkumulátor teljesen feltöltött.

 Az újratölthető lítium-ion akkumulátor töltésének leállítása
Az újratölthető lítium-ion akkumulátor töltésének leállításához húzza ki 
a hálózati adaptert.

A hálózati tápegység csatlakoztatása

1 Hálózati adapter
2 Hálózati tápegység kábel

FONTOS
• A hálózati adapter kihúzása előtt kapcsolja ki a készüléket.
• Ne húzza vagy hajlítsa meg a hálózati adapter vezetékét és a hálózati 

tápegység kábelét.
• A hálózati tápegység csatlakozódugójának elektromos aljzatba való 

bedugása után eltelhet néhány másodperc, amíg a 
(Bekapcsológomb) aktiválódik.

Az újratölthető lítium-ion akkumulátor 
használata (opcionális)
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MEGJEGYZÉS
• Használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort.
• Az akkumulátor teljes feltöltése akár három óráig is eltarthat.

1 Hálózati adapter
2 Hálózati tápegység kábel

MEGJEGYZÉS
Bár a töltés leáll, amikor a készülék nyomtat, adagol vagy más műveletet 
végez, a töltés automatikusan újraindul a művelet befejezése után, ha az 
akkumulátor még nincs teljesen feltöltve.

Tudnivalók az újratölthető lítium-ion akkumulátor 
használatáról
 Használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort. Ne használja, amíg 

nincs teljesen feltöltve.
 Az akkumulátor töltését 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten kell elvégezni, 

mert ellenkező esetben az akkumulátor nem tölt fel, és az 
(Akkumulátor) jelzőfénye bekapcsolva marad. Ha a töltés leáll, 

mert a hőmérséklet túl alacsony vagy túl magas, helyezze a készüléket 
0 és 40 °C közötti hőmérsékletű helyre, és próbálkozzon újra a töltéssel.

 Ha a készüléken nyomtatást, adagolást vagy más műveletet végeznek, 
amikor az akkumulátor és a hálózati adapter is csatlakoztatva van, 
az (Akkumulátor) jelzőfénye kikapcsolhat, és a töltés leállhat akkor is, 
ha az akkumulátor nincs teljesen feltöltve.

Az újratölthető lítium-ion akkumulátor jellemzői
Az akkumulátor teljesítményének és élettartamának maximalizálása 
érdekében:
 Ne használja vagy tárolja az akkumulátort szélsőségesen magas vagy 

alacsony hőmérsékletű helyen, mert az így gyorsabban lemerülhet. 
Ez akkor fordulhat elő, ha magas (90%-os vagy nagyobb) töltésű 
újratölthető lítium-ion akkumulátort használ magas hőmérsékletnek 
kitett helyen.

 Ha hosszabb ideig tárolja a készüléket, vegye ki az akkumulátort.
 Az akkumulátort 50% alatti töltéssel tárolja egy száraz, hűvös helyen, 

ahol nem éri közvetlen napfény.
 Ha hosszabb ideig tárolja az akkumulátort, hat havonta töltse fel.
 Ha megérinti a készüléket a lítium-ion akkumulátor töltése közben, 

a készülék azon része melegnek érződhet. Ez normális jelenség, 
a készülék ettől még biztonságosan használható. Ha azonban 
a készülék nagyon felforrósodik, ne használja tovább.
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A készülékkel TZe szalag-, FLe címke- és HSe csőkazetta használható.

1. Ellenőrizze, hogy a szalag vége nem hajlott és áthalad 
a szalagvezetőkön. Ha a szalag nem halad át rajtuk, vezesse át 
a szalagot az ábrán látható módon a szalagvezetőkön.

2. Nyomja meg a fedőnyitó gombot a szalagrekesz fedelének 
felnyitásához.

3. Helyezze be a szalagkazettát a szalagkazetta-rekeszbe, úgy, hogy a 
szalag vége a készülék szalagkiadó nyílás felé nézzen, majd nyomja be 
határozottan, amíg a szalagkazetta a helyére nem kerül.

4. Zárja vissza a szalagrekesz fedelét.

Bekapcsolás: Nyomja meg a  (Bekapcsológombot) a készülék 
bekapcsolásához. A (Tápellátás) jelzőfénye zölden világít.
Kikapcsolás: Tartsa lenyomva újra a (Bekapcsológombot) a készülék 
kikapcsolásához. A (Tápellátás) jelzőfénye narancssárgán világíthat, 
amíg a készülék ki nem kapcsol.

P900W

P950NW

Szalagkazetta behelyezése

FONTOS
Ha az új szalagkazettában kartonrögzítés van, 
a kazetta behelyezése előtt mindenképp távolítsa el 
azt.

1 Szalag vége
2 Szalagvezetők (az alakja a szalag szélességétől függően 

változhat)

1 Szalagkiadó nyílás

FONTOS
• A szalagkazetta behelyezésekor ügyeljen rá, hogy a szalag és 

a festékszalag ne akadjon bele a nyomtatófejbe.
• Ügyelve, hogy a szalag feszes 

legyen, óvatosan helyezze be a 
szalagkazettát. Ha a szalag nem 
feszes, akkor beleakadhat a 
kiemelkedésbe (2) a kazetta 
behelyezésekor, amitől 
meghajolhat és meggyűrődhet, 
ami a szalag elakadásához 
vezethet.
Ha a szalag nem feszes, az 1. lépés ábrája alapján húzza ki 
a szalagot a szalagvezetőből.

• A szalagkazetta eltávolításakor ügyeljen rá, hogy a szalag ne 
akadjon be a kiemelkedésbe (2).

FONTOS
A szalagkazettákat hűvös, sötét helyen tárolja, ne tegye ki közvetlen 
napsütésnek, magas hőmérsékletnek, magas páratartalomnak, és ne 
tárolja poros helyen. A lezárt csomag felnyitása után a lehető 
leghamarabb használja fel a szalagkazettát.
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Be- és kikapcsolás

FONTOS
Amikor kikapcsolja a készüléket, NE vegye ki az akkumulátort, és NE 
húzza ki a hálózati adaptert, amíg a narancssárga (Tápellátás) 
jelzőfény ki nem kapcsol.

Csatlakoztatás a számítógéphez

Operációs rendszerek

Alapbeállítás Soros port 
(csak ESC/P 
és P-touch 
Template)

USB-port LAN-
csatlakozó

Windows Vista/
Windows 7/
Windows 8/8.1 
Windows 10/
Windows Server 2008/
2008 R2 
Windows Server 2012/
2012 R2

r –
r

Mac OS X 10.9.5, 10.10.x, 
10.11 –

Operációs rendszerek

Alapbeállítás Soros port 
(csak ESC/P 
és P-touch 
Template)

USB-port LAN-
csatlakozó

Windows Vista/
Windows 7/ 
Windows 8/8.1 
Windows 10/
Windows Server 2008/
2008 R2 
Windows Server 2012/
2012 R2

r r

r

Mac OS X 10.9.5, 10.10.x, 
10.11 –

MEGJEGYZÉS
A kompatiblis operációs rendszerek változhatnak. A legújabb 
információkért keresse fel támogatási webhelyünket a support.brother.com 
címen 

http://support.brother.com


A jelzőfények világítással és villogással jelzik a készülék állapotát. Az ebben 
a bekezdésben található szimbólumok a különböző jelzőszíneket és villogási 
mintákat magyarázzák el:

Példa: Z  = A jelzőfény zölden villog

LED-jelzőfények

= A jelzőfény világít

Z = Zöld
N = Narancs
P = Piros

= A jelzőfény villog

= A jelzőfény nem világít, vagy bármilyen színnel 
villog

(Nem 
világít) = A jelzőfény nem világít

 (Állapot)  (Tápellátás)  (Wi-Fi) Üzemállapot

(Nem világít) N 
(Nem 
világít)

A kikapcsolás közben

(Nem világít) Z 

Tétlen mód
Inicializálási mód

A mód csak akkor 
használható, amikor az 
érintőképernyős 
kijelzőegység (TDU) 
telepítve van 
(tartalmazza a 
hibamódot)
(csak P950NW)

(Nem világít) Z 
Szalagadagolás és 
vágási mód

Z Z Nyomtatási mód

P  

(1,8 másod-
percenként 

2-szer)

Z 
(Nem 
világít)

Nincs nyomathordozó
Szalag vége

(Nem világít) N Fedélnyitási mód

N Z 
(Nem 
világít)

A fedél nyitva van 
nyomtatás közben

Z Z Adatok fogadása

(Nem világít) Z Adatátvitel

(Nem világít) N Hűtés folyamatban

P P P 
1. rendszerhiba
2. rendszerhiba
3. rendszerhiba

P P P Betöltési módban

Z N 
(Nem 
világít)

Üzemmód 
alaphelyzetbe állítása 
(üzemmód indításakor)

(Nem világít) N 
(Nem 
világít)

Üzemmód alaphelyzetbe 
állítása (amikor 
megnyomják a gombot 
1/3/5 alkalommal)

Z N 
(Nem 
világít)

Üzemmód alaphelyzetbe 
állítása (amikor 
megnyomják a gombot 
2/4/6 alkalommal)

Z  

(Háromszor)

N  

(Háromszor)

(Nem 
világít)

Üzemmód 
alaphelyzetbe állítása 
(amikor az alaphelyzetet 
megerősítik)

(Nem világít)
ZNP  

(Ismétlés 
négyszer)

(Nem 
világít)

IP-cím kijavításának 
értesítése 
(USB-azonosító 
kijavításának értesítése)

N Z 
(Nem 
világít)

Háttértármód

Z  

(Egyszer)
Z 

(Nem 
világít)

Háttértár-feldolgozási mód

 (Állapot)  (Tápellátás)  (Wi-Fi) Üzemállapot

N  

(1,8 másod-
percenként 

2-szer)

P 

Csak P950NW:
Az USB-gazdához 
nem támogatott 
eszköz csatlakozik
USB-gazda 
csomópont-
csatlakoztatási 
hibája

P  

(1 másod-
percenként 

1-szer)

P 

Az USB-gazda 
hálózati 
tápegysége túl 
magas feszültséget 
szolgáltat
(csak P950NW)

Háttértárhiba

P  

(2 másod-
percenként 

1-szer)

P Görgőtartó hiba

P  

(1,8 másod-
percenként 

2-szer)

P Adapterhiba

N P 
Kiegészítő-
csatlakoztatási hiba
(csak P950NW)

(Nem világít) N 
(Nem 
világít)

Adapter-
csatlakoztatási hiba

N N 
(Nem 
világít)

Amikor felváltva 
villog: 
Vágóeszközhiba
Amikor egyszerre 
villog:
Túlmelegedés

P  

(1,8 másod-
percenként 

2-szer)

N 
(Nem 
világít)

Nem kompatibilis 
szalag

P N 
(Nem 
világít)

Hibás média

P  

(1,8 másod-
percenként 

2-szer)

N  

(1,8 másod-
percenként 

2-szer)

(Nem 
világít)

Kommunikációs 
hiba
Megtelt a memória
Sorok számával/
karaktermérettel 
kapcsolatos hiba

P  

(1 másod-
percenként 

1-szer)

N  

(1 másod-
percenként 

1-szer)

(Nem 
világít)

Amikor felváltva 
villog: 
Adatbázis-keresési 
hiba
Amikor egyszerre 
villog:
Nincs sablon

N  

(1,8 másod-
percenként 

2-szer)

N  

(1,8 másod-
percenként 

2-szer)

(Nem 
világít)

Nagyfelbontású 
nyomtatási/
vázlatnyomtatási 
hiba

N N 
(Nem 
világít)

A fekete jel nem 
észlelhető



 Akkumulátor töltöttségjelzője

 Wi-Fi jelzőfény

A számítógépes használathoz rendelkezésre álló 
alkalmazások

További tájékoztatás a Használati útmutatóban található.

A szoftver és a nyomtató-illesztőprogram telepítése 
számítógépre
Ha Windows rendszerű számítógépről vagy Macről szeretne nyomtatni, 
telepítse a nyomtató-illesztőprogramot, a P-touch Editort és egyéb 
alkalmazásokat a számítógépre.

1. Keresse fel weboldalunkat (install.brother), és töltse le a szoftver és a 
kézikönyvek telepítőprogramját.

2. Kattintson duplán a letöltött.exe-fájlra, majd kövesse a képernyőn 
megjelenő utasításokat a telepítéshez.

3. A telepítés végén zárja be a párbeszédablakot.

A készülék csatlakoztatása számítógéphez
A készüléket USB-kábellel, vagy vezeték nélküli LAN-on vagy vezetékes 
LAN-on keresztül csatlakoztathatja Windows rendszerű számítógéphez vagy 
Machez. További tájékoztatás a Használati útmutatóban található.

 Csatlakoztatás USB-kábellel

1. Csatlakoztassa az USB-kábel készülék felőli végét a készülék hátulján 
található USB-porthoz.

2. Csatlakoztassa az USB-kábel másik végét a számítógépen található 
USB-porthoz.

3. Kapcsolja be a készüléket.

 Csatlakoztatás Wi-Fi-n keresztül

1. Kapcsolja be a készüléket.

2. Tartsa lenyomva a (Wi-Fi) gombot a készüléken egy másodpercig 
a Wi-Fi funkció bekapcsolásához. A (Wi-Fi) jelzőfény elkezd zölden 
villogni három másodpercenként egyszer.

• Ad-Hoc mód
A nyomtató-illesztőprogram és az egyéb alkalmazások 
számítógépen történő telepítése után állítsa be az Ad-Hoc módot 
a számítógépre telepített Nyomtatóbeállító eszköz segítségével. 
(Lásd a Használati útmutatót.)

 (Akkumulátor)  (Tápellátás) Üzemállapot

(Nem világít)
Újratölthető akkumulátor: 
tele
A töltés befejeződött

N Töltés

N  

(4 másodpercenként 
1-szer)

Újratölthető akkumulátor: 
félig

N  

(4 másodpercenként 
2-szer)

Újratölthető akkumulátor: 
lemerülőben

P P 
Hiba az újratölthető 
akkumulátornál

P Z 
Újratölthető akkumulátor: 
lemerült

 (Állapot)  (Tápellátás)  (Wi-Fi) Üzemállapot

(Nem világít) N P 

Nem található 
rendelkezésre álló 
WPS-hozzáférési 
pont

(Nem világít) N P 

Hiba a 
WPS-hozzáférési 
ponthoz történő 
csatlakozáskor

(Nem világít) N 
P  

(1,8 másodpercenként 
2-szer)

Helytelen 
biztonsági beállítás

(Nem világít) N 
N  

(1,8 másodpercenként 
2-szer)

Hiba a 
WPS-hozzáférési 
pont keresésekor

Z 
Wi-Fi bekapcsolva, 
nincs 
csatlakoztatva

Z 
Wi-Fi bekapcsolva, 
csatlakoztatva

Z Z 
Wi-Fi: 
WPS-beállítási mód

Z 
Z  

(Háromszor)

A Bluetooth 
bekapcsolásának 
befejezéséről szóló 
értesítés
(csak P950NW)

Nyomtatás a számítógép használatával

Rendel-
kezésre álló 
alkalmazások

Funkciók Számítógép Csatlakozás

P-touch Editor Egyéni címkéket tervezhet 
és nyomtathat a beépített 
rajzoló eszközökkel, 
különböző betűtípusú és 
stílusú szövegekkel, 
importált képekkel és 
vonalkódokkal.

Windows/
Mac

Wi-Fi/
USB/
Vezetékes 
hálózat

Cable Label 
Tool

Címkéket készíthet és 
nyomtathat kábelekhez, 
csatlakozó panelekhez, 
előlapokhoz, elektronikai 
berendezésekhez stb.

Windows

MEGJEGYZÉS
Ha a készüléket vezeték nélküli kapcsolaton keresztül akarja 
csatlakoztatni számítógéphez, akkor a következőket javasoljuk:
• Adja meg a vezeték nélküli hálózat beállításait a szoftver telepítése 

közben. A beállításokat később a Nyomtatóbeállító eszközzel 
módosíthatja. További tájékoztatás a Használati útmutatóban található.

• A szoftvert egy, a hálózathoz vezeték nélküli kapcsolaton keresztül 
csatlakoztatott számítógépre telepítse, és egy USB-kábellel végezze 
el a készülék beállítását.

• Szerezze be előre a vezeték nélküli hálózat SSID-jét (hálózat neve) 
és jelszavát (hálózati kulcs).

• Ha a vezeték nélküli hozzáférési pont/router támogatja a WPS 
funkciót, akkor az egyetlen gombnyomással működő WPS 
(Wi-Fi Protected Setup) funkció segítségével gyorsan megadhatja 
a vezeték nélküli hálózati beállításokat.

http://install.brother


 Csatlakoztatás vezetékes LAN-on keresztül (csak P950NW)

1. A LAN-kábel csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy a készülék 
ki van kapcsolva.

2. Csatlakoztassa a LAN-kábelt a készülék hátulján lévő LAN-
csatlakozóhoz, majd csatlakoztassa a LAN-kábel másik végét egy aktív 
LAN-csatlakozóhoz a hálózaton.

3. Kapcsolja be a készüléket.

Nyomtatás számítógépről
A készülékkel számos módon nyomtathat.
A következő rész leírja, hogyan nyomtathat számítógépről a P-touch Editor 
használatával.

1. Indítsa el a P-touch Editort, és nyissa meg a nyomtatni kívánt 
dokumentumot.

2. Hozza létre a címke elrendezését.

3. Válassza a [Fájl], majd [Nyomtatás] lehetőséget a menüsorban vagy a 
[Nyomtatás] ikonra kattintva.

Alkalmazások telepítése mobileszközökkel történő 
használathoz
Használhatja a készüléket önálló készülékként, vagy csatlakoztathatja 
a mobileszközhöz. Ha közvetlenül mobileszközről akar címkéket létrehozni 
és nyomtatni, akkor telepítse a Brother mobilalkalmazásokat, majd 
csatlakoztassa a készüléket a mobileszközéhez. 

A készülék összekapcsolása egy mobileszközzel

1. Erősítse meg a készülék Wireless Direct beállításait.
• Windows-felhasználóknak

Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábel 
segítségével. Indítsa el a Nyomtatóbeállító eszközt a számítógépen, 
majd kattintson a [Kommunikációs beállítások] gombra. 
Ellenőrizze, hogy az [Infrastruktúra és Wireless Direct] vagy a 
[Wireless Direct] legyen kiválasztva a [Kiválasztott interfész] 
lehetőségben, az [Általános] fülön.
További tájékoztatás a Használati útmutatóban található.

• Mac-felhasználóknak
Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábel 
segítségével. Indítsa el a Nyomtatóbeállító eszközt a számítógépén, 
és győződjön meg róla, hogy a [WirelessDirect] [On] (Be) értékre 
van állítva a [Wireless LAN] (Vezeték nélküli LAN) fülön.
További tájékoztatás a Használati útmutatóban található.

2. Tartsa lenyomva a (Wi-Fi) gombot a készüléken egy másodpercig 
a Wi-Fi funkció bekapcsolásához. 

A (Wi-Fi) jelzőfény elkezd kéken villogni három másodpercenként 
egyszer.

3. A mobileszköz Wi-Fi-beállításaiban válassza ki a készülék SSID-jét, 
majd adja meg a jelszót.

Nyomtatás mobileszközről

1. Indítsa el a Brother alkalmazást a mobileszközén.

2. Jelöljön ki egy címkesablont vagy elrendezést.

3. Érintse meg a [Nyomtatás] lehetőséget az alkalmazás menüjében.

Soros interfész vagy Bluetooth-interfész használatával csatlakoztathatja a 
készüléket vonalkódolvasóhoz.

További tájékoztatás a Használati útmutatóban található.

MEGJEGYZÉS
Ha statikus IP-címet akar használni a készülék vezetékes LAN-hoz való 
csatlakoztatásához, telepítse a nyomtató-illesztőprogramot és a 
Nyomtatóbeállító eszközt, majd adja meg a vezetékes LAN-csatlakozás 
beállításait.
További információkért lásd: A szoftver és a nyomtató-illesztőprogram 
telepítése számítógépre.

MEGJEGYZÉS
A nyomtató kommunikációs beállításai a Nyomtatóbeállító eszköz 
[Kommunikációs beállítások] lehetőségével módosíthatók.
További tájékoztatás a Használati útmutatóban található.

Nyomtatás mobileszköz használatával

Nyomtatójával kapcsolatban elérhető 
mobilalkalmazásokról további információt 
a következő címen talál:  
support.brother.com/g/d/f5f9.

MEGJEGYZÉS
• A gyári alapértelmezett SSID és jelszó a következő:

SSID: „DIRECT-*****_PT-P900W” vagy „DIRECT-*****_PT-P950NW” 
ahol a „*****” termék sorozatszámának utolsó öt számjegye.
(A sorozatszámot tartalmazó címkét a készülék szalagrekeszében 
találja.)
Jelszó (hálózati kulcs): 00000000

• Csatlakoztathatja a készüléket mobileszközhöz Infrastruktúra 
módban, vezeték nélküli hozzáférési ponton/routeren keresztül.

MEGJEGYZÉS
Győződjön meg róla, hogy a készülék csatlakozik a mobileszközhöz.
Lásd: Alkalmazások telepítése mobileszközökkel történő használathoz.

MEGJEGYZÉS
Kijelölhet egy előzőleg létrehozott címkét vagy képet is, és kinyomtathatja 
azt.

Egyéb interfészek 
(soros interfész/Bluetooth-interfész) 
csatlakoztatása

https://support.brother.com/g/d/f5f9


Nyomtatási problémák

Információ a verzióról

Hibaelhárítás

Probléma Megoldás

A készülék nem nyomtatja 
ki a címkét.

• Ellenőrizze, hogy a szöveg bevitele 
megtörtént-e, és hogy a szalagkazetta 
megfelelően van-e behelyezve, illetve 
elegendő szalag maradt-e rajta.

• Ha a szalag meghajlott, vágja le a meghajlott 
szakaszt, és fűzze át a szalagot a 
kiadónyíláson.

• Ha a szalag elakadt, vegye ki a szalagkazettát, 
majd húzza ki az elakadt szalagot, és vágja le. 
Mielőtt visszahelyezné a szalagkazettát, 
ellenőrizze, hogy a szalag vége átmegy-e 
a vezetőn.

A címke nem megfelelően 
nyomtatódott ki.

• Vegye ki a szalagkazettát, majd határozottan 
pattintsa vissza a helyére.

• Ha a nyomtatófej szennyezett, tisztítsa meg 
egy vattapamaccsal vagy a külön 
beszerezhető nyomtatófej-tisztító kazettával 
(TZe-CL6).

A festékszalag levált a 
festékgörgőről.

Ha a festékszalag elszakadt, cserélje ki 
a szalagkazettát. Ha nem, hagyja a szalagot 
vágatlanul, és vegye ki a szalagkazettát, majd 
csévélje a laza festékszalagot az orsóra az 
ábrán látható módon.

A készülék címkenyomtatás 
közben leáll.

• Cserélje ki a szalagkazettát, ha a csíkos 
szalagrész láthatóvá válik, mivel ez azt jelzi, 
hogy a szalag a végéhez ért.

• Csatlakoztassa a hálózati adaptert 
közvetlenül a készülékhez, vagy töltse fel az 
újratölthető lítium-ion akkumulátort.

Nem történik meg a címke 
automatikus levágása.

Ellenőrizze a Vágás opció beállítását. További 
tájékoztatás a Használati útmutatóban 
található.
Szalagkazetta használatánál megnyomhatja a 

(Adagolás és vágás) gombot is a szalag 
adagolásához és levágásához.

Szalagelakadási hiba, 
amely nem törölhető a 
következő hibaelhárítási 
lépésekkel sem.

Vegye fel a kapcsolatot a Brother 
ügyfélszolgálatával.

Nagyobb felbontásban 
akarok nyomtatni.

A nagy felbontású nyomtatás akkor 
használható, ha számítógépről nyomtat, 
a hálózati adapter csatlakoztatva van, és a TZe 
laminált szalag fekete tintával telepítve van. 
Használja a nyomtató-illesztőprogramot a nagy 
felbontású mód kiválasztásához címkék 
nyomtatásakor.

A nagy felbontású vagy 
nagy sebességű nyomtatás 
volt megadva, de hiba 
történt, és a nyomtatás nem 
fejeződött be.

A nagy felbontású vagy nagy sebességű 
nyomtatáshoz a hálózati adaptert 
csatlakoztatni kell, és telepíteni kell a TZe 
laminált szalagot fekete tintával.
A hiba kijavításához szakítsa meg a nyomtatási 
feladatot, majd csatlakoztassa a hálózati 
adaptert, vagy szakítsa meg a nagy felbontású 
vagy sebességű nyomtatást.

1

1 Orsó

Probléma Megoldás

A kinyomtatott vonalkódok 
nem olvashatók.

• Úgy nyomtassa a címkéket, hogy 
a vonalkódok egy vonalban legyenek a 
nyomtatófejjel az alább bemutatottak szerint:

• Próbáljon meg másik szkennert használni.
• Javasoljuk, hogy a vonalkódok nyomtatása 

[Normál] beállítással történjen, amely 
a [Minőség] beállításokból választható ki.

Windows Vista/Windows Server 2008

A [Minőség] beállításainak 
megjelenítéséhez nyissa meg a nyomtató 
tulajdonságait a Start menü - [Vezérlőpult] - 
[Hardver és hang] - [Nyomtatók] 
lehetőségre kattintva, kattintson jobb 
gombbal a beállítani kívánt készülékre, majd 
kattintson a [Nyomtatási beállítások] 
lehetőségre.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

A [Minőség] beállításainak 
megjelenítéséhez nyissa meg a nyomtató 
tulajdonságait a Start menü - [Eszközök és 
nyomtatók] lehetőségre kattintva, kattintson 
jobb gombbal a beállítani kívánt készülékre, 
majd kattintson a [Nyomtatási beállítások] 
lehetőségre.

Windows 8/Windows 8.1/
Windows Server 2012/
Windows Server 2012 R2

A [Minőség] beállításainak 
megjelenítéséhez nyissa meg a nyomtató 
tulajdonságait a [Vezérlőpult] lehetőségre 
kattintva az [Alkalmazások] - [Hardver és 
hang] - [Eszközök és nyomtatók] 
lehetőségben, kattintson jobb gombbal a 
beállítani kívánt készülékre, majd kattintson 
a [Nyomtatási beállítások] lehetőségre.

Windows 10

A [Minőség] beállításainak 
megjelenítéséhez nyissa meg a nyomtató 
tulajdonságait a Start menü - [Beállítások] - 
[Eszközök] - [Eszközök és nyomtatók] 
lehetőségre kattintva, kattintson jobb 
gombbal a beállítani kívánt készülékre, 
majd kattintson a [Nyomtatási beállítások] 
lehetőségre.

Probléma Megoldás

Nem ismerem a készülék 
firmware-jének 
verziószámát.

A következő módszert is használhatja.
Használjon 24 vagy 36 mm-es szalagot.
1 Kapcsolja be a készüléket.
2 A jelentés kinyomtatásához tartsa 

lenyomva a  (Adagolás és vágás) 
gombot több mint 10 másodpercig.

Ellenőrizni szeretném, 
hogy valóban a szoftver 
legújabb verzióját 
használom.

A P-touch Update Software segítségével 
ellenőrizheti, hogy valóban a legújabb verzióval 
rendelkezik-e.
A P-touch Update Software programról további 
információt a Használati útmutató tartalmaz.

1

2

3

1 Nyomtatófej
2 Vonalkódok
3 Nyomtatási tájolás



A Brother támogatási weboldala
Támogatási webhelyünk címe: support.brother.com 
A következő információkat talál:
• Szoftverletöltések
• Kézikönyvek
• Gyakran ismételt kérdések (hibaelhárítás; hasznos tanácsok a nyomtató 

használatához)
• Fogyóeszközökkel kapcsolatos információk
• Az operációs rendszerekkel kapcsolatos legújabb kompatibilitási 

információk
A weboldal tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhat.

Termék műszaki adatai

Modell neve P900W

Méret
Méretek Kb. 118 (szé.) × 192 (mé.) × 146 (ma.) mm

Súly Kb. 1508 g (szalagkazetta és elemek nélkül)

Nyomtatás
Módszer Hőtranszfer

Kazetta • Brother TZe szalagkazetta:
3,5 mm; 6 mm; 9 mm; 12 mm; 18 mm; 24 mm; 
36 mm szélesség
• Brother FLe címkekazetta:
21 × 45 mm
• Brother HSe csőkazetta:
5,8 mm; 8,8 mm; 11,7 mm; 17,7 mm; 23,6 mm 
szélesség

Interfész
USB 2.0-s verzió, teljes sebesség

Wi-Fi • Wireless Direct: IEEE 802.11n
• Ad-Hoc mód: IEEE 802.11b
• Infrastruktúra mód: IEEE 802.11b/g/n
• WPS 2.0

Soros RS232C (eredeti soros kábel)

Környezet
Működési 
hőmérséklet/páratartalom

Üzem közben: 10 és 35 °C között /
20 és 80% között
Max. nedves hőmérséklet: 27 °C

Modell neve P950NW

Méret
Méretek Kb. 118 (szé.) × 192 (mé.) × 146 (ma.) mm

Súly Kb. 1508 g (szalagkazetta és elemek nélkül)

Nyomtatás
Módszer Hőtranszfer

Kazetta • Brother TZe szalagkazetta:
3,5 mm; 6 mm; 9 mm; 12 mm; 18 mm; 24 mm; 
36 mm szélesség
• Brother FLe címkekazetta:
21 × 45 mm
• Brother HSe csőkazetta:
5,8 mm; 8,8 mm; 11,7 mm; 17,7 mm; 23,6 mm 
szélesség

Interfész
USB 2.0-s verzió, teljes sebesség

Wi-Fi • Wireless Direct: IEEE 802.11n
• Ad-Hoc mód: IEEE 802.11b
• Infrastruktúra mód: IEEE 802.11b/g/n
• WPS 2.0

Soros RS232C (eredeti soros kábel)

USB-gazda Csak a vonalkód-szkennereket támogatja

LAN 10BASE-T/100BASE-TX

Bluetooth (A Bluetooth-interfész (opcionális) szükséges.)
Bluetooth 2.1+EDR (Class 1)
Támogatott profilok: SPP, OPP

Környezet
Működési 
hőmérséklet/páratartalom

Üzem közben: 10 és 35 °C között 
20 és 80% között
Max. nedves hőmérséklet: 27 °C

http://support.brother.com

