Tipărit în China
LAJ644001

Descriere generală
Faţă
P900W/P950NW
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P900W/P950NW
Ghid de instalare şi configurare rapidă
Română

Spate
P900W

Vă mulţumim că aţi achiziţionat aparatul de etichetare P-touch (denumit în
continuare „aparatul”) modelul P900W/P950NW.
Noul dvs. model P900W/P950NW este un aparat de etichetare intuitiv, uşor de
utilizat şi cu numeroase funcţii, care realizează etichete cu aspect profesional,
de înaltă calitate.
Acest manual conţine proceduri de bază pentru utilizarea aparatului. Citiţi în
întregime ghidul înainte de a utiliza produsul şi păstraţi-l pentru consultarea
ulterioară.
Opţiunile disponibile şi consumabilele pot varia în funcţie de ţară.
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Pentru a descărca şi instala software-ul şi driverele de imprimantă, vizitaţi
website-ul nostru.
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www.brother.com/inst

P950NW

Pentru mai multe informaţii privind instalarea driver-ului şi software-ului,
consultaţi Instalarea software-ului şi a driverului de imprimantă pe un computer.

Manuale disponibile
 Ghid de siguranţa produsului
Acest ghid vă oferă informaţii privind siguranţa; citiţi-l înainte de utilizarea
aparatului.
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 Ghid de instalare şi configurare rapidă (prezentul manual)
Acest ghid vă oferă informaţii de bază privind utilizarea aparatului, alături de
sfaturi detaliate de depanare.

 Manual de utilizare
Când descărcaţi programul de instalare de la adresa mai sus menţionată,
www.brother.com/inst, şi îl instalaţi, este creat directorul „Manual Brother” pe
spaţiul de lucru al computerului dvs., iar manualele sunt stocate în acel
director.
Acest manual vă oferă informaţii suplimentare despre setările şi operaţiunile
aparatului dvs., sfaturi privind depanarea şi instrucţiuni de întreţinere.
În plus, puteţi descărca manualele individuale de care aveţi nevoie de la
Brother Solutions Center.
Vizitaţi Brother Solutions Center la support.brother.com şi faceţi clic pe
Manuale în pagina modelului dvs. pentru a descărca restul manualelor.

Despachetarea aparatului
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Capacul compartimentului
benzii
Fantă de ieşire a benzii
Buton de deschidere a
capacului
Indicator
(Stare)
Indicator
(Baterie)
Buton
(Alimentare)
Buton
(Alimentare şi tăiere)

IMPORTANT

Înainte de utilizarea aparatului, verificaţi dacă pachetul conţine următoarele:

Aparatul de
etichetare P-touch

Ghid de siguranţa
produsului

Ghid de instalare şi
configurare rapidă

Adaptor AC

Cablu de alimentare

Cablu USB

Casetă de bandă
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Buton
(Wi-Fi)
Mufa adaptorului AC
Port serial
Port USB
(pentru computer)
12 Gazdă USB
(pentru scanerul de coduri de
bare)
13 Port LAN

Înainte de a utiliza aparatul de etichetare P-touch, asiguraţi-vă că
scoateţi materialul de protecţie în conformitate cu următoarea
procedură.
1 Apăsaţi butonul de deschidere
a capacului pentru a deschide
capacul compartimentului
benzii.
2 Trageţi de bandă pentru a
scoate banda împreună cu
materialul de protecţie.

Conectarea sursei de alimentare
Utilizaţi AD9100ESA (adaptor AC) pentru acest aparat. Conectaţi adaptorul
AC direct la aparat.

2.

NOTĂ
•
•

Adaptor AC

1.

 Încărcarea bateriei reîncărcabile Li-ion

Introduceţi fişa cablului adaptorului AC în mufa adaptorului de AC
marcat DC IN 24 V de pe aparat.
Introduceţi fişa cablului de alimentare în adaptorul AC.

1.
2.

Înainte de utilizare, încărcaţi complet bateria.
Pot fi necesare până la trei ore pentru încărcarea completă a bateriei.
Asiguraţi-vă că bateria este instalată în aparat.
Utilizaţi adaptorul AC şi cablul de alimentare pentru a conecta aparatul
la o priză electrică.
Apăsaţi butonul
este pornit deja.

(Alimentare) pentru a porni aparatul dacă acesta nu

Indicatorul
(Baterie) luminează în portocaliu în timpul încărcării şi
apoi se stinge când bateria este complet încărcată.
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3.

Adaptor AC
Cablu de alimentare
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Introduceţi fişa sursei de alimentare într-o priză electrică standard.

IMPORTANT
•
•
•

Opriţi aparatul înainte de a deconecta adaptorul AC.
Nu trageţi şi nu îndoiţi cablul adaptorului AC sau cablul de alimentare.
După ce fişa sursei de alimentare este introdusă în priza electrică,
poate dura câteva secunde până când butonul
(Alimentare) este
activat.

NOTĂ

Pentru a proteja şi a realiza o copie de rezervă a memoriei aparatului
atunci când sursa de alimentare este deconectată, se recomandă să
aveţi baterii reîncărcabile (opţional: PA-BT-4000LI) instalate în aparat.

1
2

Adaptor AC
Cablu de alimentare

NOTĂ

Deşi încărcarea se opreşte dacă aparatul este utilizat pentru imprimare,
alimentare sau efectuarea unei alte operaţii, încărcarea va începe din
nou automat după încheierea operaţiei, dacă încărcarea nu este
finalizată.

 Oprirea încărcării bateriei reîncărcabile Li-ion
Pentru a opri încărcarea bateriei, deconectaţi cablul adaptorului AC.

Sfaturi privind utilizarea bateriei reîncărcabile Li-ion

Utilizarea bateriei reîncărcabile Li-ion
(Opţională)
Ataşaţi baza bateriei (PA-BB-002) la aparat. Pentru mai multe informaţii
privind ataşarea bazei bateriei, consultaţi manualul de instrucţiuni.

 Instalarea bateriei reîncărcabile Li-ion

1.
2.
3.
4.

Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
aparatul.

(Alimentare) pentru a opri

Deschideţi capacul bateriei din partea de jos a aparatului.

 Înainte de utilizare, încărcaţi complet bateria. Nu o utilizaţi înainte de
încărcarea completă a acesteia.
 Încărcarea bateriei trebuie să aibă loc într-un mediu cuprins între 0 şi
40 °C, în caz contrar bateria nu se va încărca, iar indicatorul
(Baterie) va rămâne aprins. Dacă încărcarea se opreşte, din cauză
că temperatura mediului este prea scăzută sau ridicată, lăsaţi aparatul
la o temperatură cuprinsă între 0 şi 40 °C şi încercaţi din nou.
 Dacă utilizaţi aparatul pentru a imprima, alimenta sau efectua o altă
operaţie atunci când bateria este instalată şi adaptorul AC este conectat,
indicatorul
(Baterie) se poate stinge şi încărcarea se poate
întrerupe, chiar dacă bateria nu este complet încărcată.

Introduceţi bateria în compartimentul pentru baterii.

Caracteristicile bateriei reîncărcabile Li-ion

Închideţi capacul bateriei.

Pentru a asigura cele mai ridicate performanţe şi cea mai lungă durată de
viaţă a bateriei:
 Nu utilizaţi şi nu depozitaţi bateria într-o locaţie expusă la temperaturi
ridicate sau joase extreme, deoarece aceasta se poate descărca mult
mai rapid. Acest lucru se poate întâmpla atunci când utilizaţi o baterie
reîncărcabilă Li-ion care este încărcată aproape complet (90% sau mai
mult) într-o locaţie expusă la temperaturi ridicate.
 Scoateţi bateria atunci când depozitaţi aparatul pentru perioade mai
lungi de timp.
 Depozitaţi o bateria încărcată 50% sau mai puţin într-un loc ferit de
razele directe ale soarelui.
 Încărcaţi bateria la fiecare şase luni, dacă aceasta este depozitată
pentru perioade lungi de timp.
 Dacă atingeţi o parte a aparatului în timp ce bateria Li-ion se încarcă, e
posibil ca partea respectivă a aparatului să fie caldă la atingere. Acest
lucru este normal, iar aparatul poate fi utilizat în siguranţă. Totuşi, dacă
aparatul se înfierbântă foarte tare, întrerupeţi utilizarea.

 Scoaterea bateriei reîncărcabile Li-ion
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(Alimentare) pentru a opri aparatul.
Scoateţi capacul bateriei şi bateria, iar apoi remontaţi capacul bateriei.

Introducerea unei casete de bandă
Banda TZe, eticheta FLe şi caseta de tub HSe pot fi utilizate în aparatul dvs.

IMPORTANT

În cazul în care caseta de bandă nouă are un opritor
de carton, asiguraţi-vă că scoateţi opritorul înainte
de introducerea casetei.

Pornirea/oprirea alimentării
Pornit: Apăsaţi butonul
(Alimentare) pentru a porni aparatul. Indicatorul
(Alimentare) luminează în verde.
Oprit: Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
(Alimentare) din nou pentru a
opri aparatul. Indicatorul
(Alimentare) poate lumina portocaliu până la
oprire.

IMPORTANT

La oprirea aparatului, NU scoateţi bateria şi nu deconectaţi adaptorul
AC până când indicatorul portocaliu
(Alimentare) nu se stinge.

1.

Verificaţi capătul benzii să nu fie îndoit şi să treacă prin ghidajul pentru
bandă. Dacă banda nu trece prin ghidaj, treceţi-o prin ghidajul pentru
bandă conform ilustraţiei.
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Conectarea la un calculator
P900W
Configurare de bază
Sisteme de operare

2

2
1
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2.
3.

Capătul benzii
Ghidaje pentru bandă (Forma reală poate fi diferită în funcţie de
lăţimea benzii).

Apăsaţi butonul de deschidere a capacului pentru a deschide capacul
compartimentului benzii.
Introduceţi caseta de bandă în compartimentul casetei de bandă, cu
capătul benzii spre fanta de ieşire a benzii de pe aparat şi apăsaţi încet
până când caseta de bandă este instalată corect.

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

Port USB

Port LAN

Port serial
(numai
pentru ESC/P
şi P-touch
Template)

r
r

–

Mac OS X v10.9.5, 10.10.x,
10.11

–

P950NW
Configurare de bază
Sisteme de operare

1
1

Fantă de ieşire
a benzii

IMPORTANT
•
•

•

4.

La introducerea casetei de bandă, asiguraţi-vă că banda şi banda cu
cerneală nu se prind de capul de imprimare.
Asiguraţi-vă că banda este bine
întinsă şi apoi introduceţi cu
atenţie caseta de bandă. Dacă
banda nu este bine întinsă, banda
se va agăţa de proeminenţa (2) în
momentul în care introduceţi
caseta şi se va îndoi sau se va
2
şifona, iar banda se va bloca.
Pentru a întinde la loc banda,
consultaţi ilustraţia de la pasul 1 şi extrageţi caseta din ghidajul
dedicat.
Atunci când extrageţi caseta de bandă, asiguraţi-vă că banda nu se
agaţă de proeminenţă (2).
Închideţi capacul compartimentului benzii.

IMPORTANT

Depozitaţi casetele de bandă într-un loc răcoros şi întunecat, ferit de
lumina directă a soarelui şi temperaturi ridicate, umiditate ridicată sau
praf. După deschiderea pachetului sigilat, utilizaţi caseta de bandă cât
mai repede posibil.

Windows Vista®/
Windows® 7/
Windows® 8/8.1
Windows® 10/
Windows Server® 2008/
2008 R2
Windows Server® 2012/
2012 R2
Mac OS X v10.9.5, 10.10.x,
10.11

NOTĂ

Port USB

Port LAN

Port serial
(numai
pentru ESC/P
şi P-touch
Template)

r
r

r

–

Sistemele de operare compatibile se pot modifica. Pentru cele mai
recente informaţii, vizitaţi site-ul nostru web de asistenţă la
support.brother.com

(Stare)

Indicatoare LED
Indicatoarele se aprind şi luminează intermitent pentru a indica starea
aparatului. Simbolurile utilizate în această secţiune explică sensul diferitelor
culori şi modele ale indicatoarelor:

(Stins)

=

Indicatorul este aprins

=

Indicatorul luminează intermitent

=

Indicatorul poate fi stins, aprins sau să
lumineze intermitent în orice culoare

=

Indicatorul este stins

V = Verde
P = Portocaliu
R = Roşu

(Alimentare)

(Wi-Fi)

P
(De 2 ori în
1,8 secunde)

R

Eroare tensiune excesivă
la sursa de alimentare a
gazdei USB
(Numai P950NW)

R
(1 dată în
1 secundă)

R

Eroare stocare în masă

R
Exemplu: V
(Stare)
(Stins)

= Indicatorul luminează intermitent în verde
(Alimentare)
P

(Wi-Fi)

Stare

(Stins)

Pe durata procesării
dezactivării
Mod inactiv
Mod iniţializare

(Stins)

Modul poate fi utilizat
numai atunci când este
instalată Unitatea de
afişare a panoului tactil
(TDU) (include mod
eroare)
(Numai P950NW)

V

(Stins)

V

Alimentare bandă şi mod
tăiere

V

V

Mod imprimare

R
(De 2 ori în
1,8 secunde)
(Stins)

V

(Stins)

Mod capac deschis

P

P

V

V

V

Nicio eroare media
Bandă şi eroare

(Stins)

Eroare capac deschis în
timpul imprimării
Primeşte date

(Stins)

V

Se transferă date

(Stins)

P

În curs de răcire

R

Eroare sistem 1
Eroare sistem 2
Eroare sistem 3

R

R

R

R

În mod încărcare

V

P

(Stins)

Mod resetare (când modul
este pornit)

(Stins)

P

(Stins)

Mod resetare (când
butonul este apăsat de
1/3/5 ori)

V

P

(Stins)

Mod resetare (când
butonul este apăsat de
2/4/6 ori)

(Stins)

Mod resetare (când
resetarea este confirmată)

(Stins)

Notificare adresă IP fixă
(notificare fixă ID USB)

V

(Stins)

Mod stocare în masă

V

(Stins)

Mod procesare stocare în
masă

R

V
(De trei ori)
(Stins)

P
V
(O dată)

P
(De trei ori)
VPR
(Repetare de
patru ori)

(1 dată în
2 secunde)

R

Eroare suport rolă

R

Eroare adaptor

R

Eroare conexiune opţiune
(Numai P950NW)

R
(De 2 ori în
1,8 secunde)
P
(Stins)

P

(Stins)

Eroare conexiune adaptor

(Stins)

La iluminare intermitentă
alternativă: Eroare de
cutter
La iluminare intermitentă
simultană:
Eroare temp. ridicată

P

(Stins)

Eroare incompatibilitate
bandă

P

(Stins)

Eroare suport media
incorect

(Stins)

Eroare de comunicare
Eroare memorie plină
Eroare dimensiune număr
de linii/dimensiune
caractere

(Stins)

La iluminare intermitentă
alternativă:
Eroare căutare bază de
date
La iluminare intermitentă
simultană:
Eroare lipsă şablon

(Stins)

Eroare imprimare rezoluţie
ridicată/ciornă

(Stins)

Eroare marcaj negru
nedetectat

P

P

R
(De 2 ori în
1,8 secunde)
R
R
(De 2 ori în
1,8 secunde)

R
(1 dată în
1 secundă)

P
(De 2 ori în
1,8 secunde)
P

Stare
Numai P950NW:
Eroare conectare
neacceptată dispozitiv la
gazdă USB
Eroare conectare HUB la
gazdă USB

P
(De 2 ori în
1,8 secunde)

P
(1 dată în
1 secundă)

P
(De 2 ori în
1,8 secunde)
P

Instalarea software-ului şi a driverului de imprimantă pe
un computer

 Indicatorul bateriei
(Baterie)

(Alimentare)

Stare

(Stins)

Încărcare baterie
reîncărcabilă: completă
Încărcare finalizată

P

Se încarcă
Încărcare baterie
reîncărcabilă: jumătate

P
(De 1 ori în 4 secunde)

Încărcare baterie
reîncărcabilă: slabă

P
(De 2 ori în 4 secunde)
R

R

Eroare baterie
reîncărcabilă

R

V

Încărcare baterie
reîncărcabilă: goală

 Indicator Wi-Fi
(Stare)

(Alimentare)

(Stins)

P

(Stins)

P

(Stins)

P

(Stins)

P

(Wi-Fi)

Stare

R

Nu a fost găsit niciun
punct de acces WPS
disponibil
Eroare conexiune punct
de acces WPS

R

R
Setări de securitate
(De 2 ori în incorecte
1,8 secunde)
P
Eroare căutare punct de
(De 2 ori în acces WPS
1,8 secunde)
Wi-Fi activat, lipsă
conexiune

V

Wi-Fi activat, conectat

V
V

V

V

Wi-Fi: Mod de setare WPS

V

Notificare finalizare
comutare BT
(Numai P950NW)

(De trei ori)

Imprimarea cu ajutorul computerului
Aplicaţii disponibile pentru utilizarea cu computerele
Aplicaţii
disponibile

Opţiuni

Calculator

P-touch Editor Creaţi şi imprimaţi etichete Windows®/
personalizate cu
Mac
instrumentele integrate,
creaţi text utilizând diverse
fonturi şi stiluri, coduri de
bare şi imagini grafice
importate.
Cable Label
Tool

Conexiune
Wi-Fi/
USB/
Reţea cablată

Creaţi şi imprimaţi etichete Windows®
pentru cabluri, tablouri de
conexiuni, plăci frontale,
echipamente electrice şi
multe altele.

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Manualul de utilizare.

Pentru a imprima de pe computerul dvs. cu Windows® sau Mac, instalaţi
driverul de imprimantă, P-touch Editor şi alte aplicaţii pe computer.

1.
2.

Vizitaţi website-ul nostru (www.brother.com/inst) şi descărcaţi
programul de instalare pentru cele mai noi software-uri şi manuale.
Executaţi dublu clic pe fişierul .exe descărcat şi urmaţi instrucţiunile de
pe ecran pentru a începe instalarea.

NOTĂ

Pentru a conecta aparatul la un computer folosind o conexiune wireless,
vă recomandăm următoarele:
• Configuraţi setările reţelei wireless în timpul instalării software-ului.
Puteţi modifica setările ulterior, cu ajutorul Printer Setting Tool
(Instrument setări imprimantă). Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi Manualul de utilizare.
• Instalaţi software-ul pe un computer cu conexiune wireless şi
configuraţi aparatul utilizând un cablu USB.
• Obţineţi un SSID (nume reţea) şi o parolă (cheie de reţea) a reţelei
wireless în avans.
• Dacă punctul de acces/routerul wireless acceptă WPS, puteţi folosi
metoda WPS cu o singură apăsare (Wi-Fi Protected Setup Configurare protejată Wi-Fi) pentru a configura rapid setările de reţea
wireless.

3.

Închideţi fereastra de dialog la finalizarea instalării.

Conectarea aparatului la un computer
Puteţi conecta aparatul la un computer Windows® sau Mac folosind un cablu
USB, reţea LAN wireless sau prin cablu. Pentru informaţii suplimentare,
consultaţi Manualul de utilizare.

 Conectarea utilizând USB

1.
2.
3.

Conectaţi celălalt capăt al cablului aparatului la portul USB din partea
din spate a aparatului.
Conectaţi celălalt capăt al cablului USB la portul USB al computerului.
Porniţi aparatul.

 Conectarea utilizând Wi-Fi

1.
2.

Porniţi aparatul.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
(Wi-Fi) de pe aparat timp de o
secundă pentru a activa funcţia Wi-Fi. Indicatorul
(Wi-Fi) începe să
lumineze intermitent în verde o dată la fiecare trei secunde.
• Mod Ad-Hoc
După instalarea driverului de imprimantă şi a altor aplicaţii pe
computerul dvs., setaţi modul Ad-Hoc folosind Printer Setting Tool
(Instrument setări imprimantă) instalat pe computer. (Consultaţi
Manualul de utilizare.)

 Conectarea utilizând o reţea LAN prin cablu (numai pentru
P950NW)

NOTĂ

Conectarea aparatului la un dispozitiv mobil

1.

Pentru a utiliza adresa IP statică în scopul conectării aparatului printr-o
conexiune LAN prin cablu, instalaţi driver-ul imprimantei şi Printer
Setting Tool (Instrument setări imprimantă), iar apoi specificaţi setările
conexiunii LAN prin cablu.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Instalarea software-ului şi a
driverului de imprimantă pe un computer.

1.
2.
3.

Înainte de conectarea cablului LAN, asiguraţi-vă că aparatul este oprit.
Conectaţi cablul LAN la un port LAN din spatele aparatului, iar apoi
conectaţi celălalt capăt al cablului LAN pentru a activa portul LAN la
reţea.
Porniţi aparatul.

NOTĂ

Setările de comunicare ale imprimantei pot fi modificate cu ajutorul
[Communication Settings] (Setări de comunicare) din Printer Setting
Tool (Instrument setări imprimantă).
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Manualul de utilizare.

Imprimarea de pe computer
Există diferite metode de imprimare cu acest aparat.
Mai jos este descrisă procedura pentru imprimare de pe un computer
utilizând P-touch Editor.

1.
2.
3.

2.
3.

Selectaţi [File] (Fişier), apoi [Print] (Imprimare) din bara de meniu sau
făcând clic pe pictograma [Print] (Imprimare).

• Pentru Mac
Conectaţi aparatul şi computerul folosind un cablu USB. Porniţi
Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă) pe computerul
dvs. şi confirmaţi că [WirelessDirect] este setat pe [On] (Pornit) în
fila [Wireless LAN] (LAN wireless).
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Manualul de utilizare.
Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
(Wi-Fi) de pe aparat timp de o
secundă pentru a activa funcţia Wi-Fi.
Indicatorul
(Wi-Fi) începe să lumineze intermitent în albastru o dată
la fiecare trei secunde.
În ecranul Setări Wi-Fi al dispozitivului mobil selectaţi SSID-ul
aparatului şi introduceţi parola.

NOTĂ
•

Porniţi P-touch Editor şi apoi deschideţi documentul pe care doriţi să îl
imprimaţi.
Creaţi un design pentru etichetă.

Confirmaţi setările Wireless Direct ale aparatului.
• Pentru Windows®
Conectaţi aparatul şi computerul folosind un cablu USB. Lansaţi
aplicaţia Printer Setting Tool (Instrument setări imprimantă) pe
computer şi faceţi clic pe butonul [Communication settings] (Setări
de comunicare). Confirmaţi că [Infrastructure and Wireless Direct]
(Infrastructură şi Wireless Direct) sau [Wireless Direct] sunt
selectate pentru [Selected Interface] (Interfaţă selectată) în fila
[General].
Pentru informaţii suplimentare, consultaţi Manualul de utilizare.

•

SSID-ul şi parola implicite din fabricaţie sunt următoarele:
SSID: „DIRECT-*****_PT-P900W” sau „DIRECT-*****_PT-P950NW”
reprezintă ultimele cinci cifre ale numărului de serie al produsului.
(Puteţi găsi eticheta cu numărul de serie în compartimentul pentru
bandă al aparatului.)
Parola (cheia de reţea): 00000000
Mai puteţi conecta aparatul la un dispozitiv mobil în modul
infrastructură prin intermediul punctului de acces/routerului wireless.

Imprimarea de pe un dispozitiv mobil

Imprimarea folosind dispozitivul mobil
Instalarea aplicaţiilor pentru utilizarea cu dispozitivele
mobile
Puteţi utiliza aparatul fie ca aparat independent sau îl puteţi conecta la un
dispozitiv mobil. Pentru a crea şi imprima etichete direct de la dispozitivul
mobil, instalaţi aplicaţiile mobile Brother şi apoi conectaţi aparatul dvs. la
dispozitivul mobil. Următoarele aplicaţii Brother pot fi descărcate gratuit din
App Store sau Google Play™:
- Mobile Cable Label Tool
- Brother iPrint&Label
- Mobile Transfer Express
Aplicaţie

Funcţie

Mobile Cable
Label Tool

Imprimaţi etichete pentru
cabluri şi tablouri de
conexiuni utilizând şabloane
pe un smartphone, tabletă
sau alt dispozitiv mobil direct
pe aparatul dvs.

Brother
iPrint&Label

Mobile
Transfer
Express

Creaţi şi imprimaţi etichete
utilizând şabloane pe un
smartphone, tabletă sau alt
dispozitiv mobil direct pe
aparatul dvs.
Vă permite să utilizaţi un
dispozitiv mobil pentru a
descărca baze de date şi
date de etichete care au fost
create pe un computer
utilizând P-touch Editor şi
salvate într-un serviciu
cloud, iar apoi le puteţi
trimite la aparatul dvs.

Dispozitiv
mobil

1.

Porniţi aplicaţia (Mobile Cable Label Tool/Brother iPrint&Label) de pe
dispozitivul dvs. mobil.

NOTĂ

Asiguraţi-vă că aparatul este conectat la dispozitivul dvs. mobil.
Consultaţi Instalarea aplicaţiilor pentru utilizarea cu dispozitivele mobile.

2.

Selectaţi un şablon sau un design pentru etichetă.

NOTĂ

Puteţi, de asemenea, selecta o etichetă sau o imagine creată anterior şi
o puteţi imprima.

3.

Atingeţi [Print] (Imprimare) în meniul de aplicaţii.

Conexiune

Apple iPhone/ Wireless
iPad/
Direct/
iPod touch sau Wi-Fi
dispozitiv
Android™

Conectarea celorlalte interfeţe (Interfaţă
serială/interfaţă Bluetooth)
Puteţi conecta aparatul la un scaner pentru cod de bare utilizând o interfaţă
serială sau Bluetooth.
Pentru a conecta o interfaţă serială, consultaţi Manualul de utilizare.
Pentru conectarea utilizând interfaţa Bluetooth consultaţi [Întrebări
frecvente şi depanare] din Brother Solutions Center, accesând
support.brother.com

Problemă

Depanarea
Probleme de imprimare
Problemă

1

Soluţie

Eticheta nu este imprimată. • Verificaţi dacă a fost introdus text şi dacă
este instalată corect caseta de bandă, cu
suficientă bandă rămasă.
• Dacă banda este îndoită, tăiaţi partea îndoită
şi trageţi banda prin fanta de ieşire a benzii.
• Dacă banda este blocată, demontaţi caseta
de bandă şi apoi scoateţi banda blocată şi
tăiaţi-o. Verificaţi trecerea capătului benzii
prin ghidajul pentru bandă înainte de a
reinstala caseta de bandă.

3

2
1
2
3

Cap de imprimare
Coduri de bare
Orientare imprimare

• Încercaţi să utilizaţi un alt scaner.
• Vă recomandăm să imprimaţi codurile de
bare cu [Standard] selectat dintre opţiunile
[Quality] (Calitate).

Eticheta nu este imprimată • Scoateţi caseta de bandă şi reinstalaţi-o,
corect.
apăsând-o ferm până când aceasta se
fixează la locul ei.
• În cazul în care capul de imprimare este
murdar, curăţaţi-l cu ajutorul unui beţişor cu
vată sau al casetei opţionale de curăţare a
capului de imprimare (TZe-CL6).
Banda cu cerneală este
separată de rola de
cerneală.

Soluţie

Codurile de bare imprimate • Imprimaţi etichetele astfel încât codurile de
nu pot fi citite.
bare să fie aliniate cu capul de imprimare,
aşa cum este ilustrat mai jos:

Windows Vista®/Windows Server® 2008
Pentru a afişa opţiunile pentru [Quality]
(Calitate), deschideţi proprietăţile
imprimantei făcând clic pe butonul Start [Control Panel] (Panou de control) [Hardware and Sound] (Hardware şi
sunet) - [Printers] (Imprimante), faceţi clic
dreapta pe aparatul pe care doriţi să îl
configuraţi, iar apoi faceţi clic pe [Printing
Preferences] (Preferinţe imprimare).

Dacă banda cu cerneală este ruptă, înlocuiţi
caseta de bandă. Dacă nu este ruptă, lăsaţi
banda netăiată şi scoateţi caseta de bandă,
apoi rulaţi banda cu cerneală slăbită pe bobină
după cum se arată în figură.

1

Windows® 7/Windows Server® 2008 R2

1

Pentru a afişa opţiunile pentru [Quality]
(Calitate) deschideţi proprietăţile imprimantei
făcând clic pe butonul Start - [Devices and
Printers] (Dispozitive şi imprimante), faceţi
clic pe aparatul pe care doriţi să îl configuraţi,
iar apoi faceţi clic pe [Printing Preferences]
(Preferinţe imprimare).

Bobină

Aparatul se opreşte în
timpul imprimării unei
etichete.

• Înlocuiţi caseta de bandă dacă banda apare
cu dungi, întrucât aceasta indică faptul că aţi
ajuns la capătul benzii.
• Conectaţi adaptorul AC direct la aparat sau
încărcaţi bateria Li-ion reîncărcabilă.

Eticheta nu este tăiată
automat.

Verificaţi setarea opţiunii de tăiere. Pentru
informaţii suplimentare, consultaţi Manualul de
utilizare.
Alternativ, atunci când utilizaţi casetă de bandă,
apăsaţi butonul
(Alimentare şi tăiere)
pentru a alimenta şi tăia banda.

Windows® 8/Windows® 8.1/
Windows Server® 2012/
Windows Server® 2012 R2
Pentru a afişa opţiunile pentru [Quality]
(Calitate) deschideţi proprietăţile imprimantei
făcând clic pe [Control Panel] (Panoul de
control) din ecranul [Apps] (Aplicaţii) [Hardware and Sound] (Hardware şi
sunet) - [Devices and Printers] (Dispozitive
şi imprimante), faceţi clic dreapta pe aparatul
pe care doriţi să îl configuraţi, iar apoi faceţi
clic pe [Printing Preferences] (Preferinţe
imprimare).

S-a produs o eroare de
Contactaţi Centrul de asistenţă clienţi Brother.
blocare a benzii care nu
poate fi remediată deşi se
urmează instrucţiunile din
capitolul de depanare.
Doresc să imprim la o
rezoluţie mai mare.

Imprimarea la o rezoluţie mare poate fi utilă în
cazul în care imprimaţi de pe un computer,
dacă adaptorul AC este conectat şi banda
laminată TZe cu cerneală neagră este instalată.
Utilizaţi driverul de imprimantă pentru a selecta
modul de rezoluţie mare atunci când imprimaţi
etichete.

Rezoluţia mare sau
setarea pentru imprimare
de mare viteză au fost
specificate, dar s-a produs
o eroare şi nu a fost
posibilă finalizarea
imprimării.

Printre condiţiile necesare pentru o rezoluţie
mare şi o imprimare de mare viteză se numără:
adaptorul AC trebuie să fie conectat, iar banda
laminată TZe cu cerneală neagră trebuie să fie
instalată.
Pentru a şterge eroarea, anulaţi comanda de
imprimare, apoi conectaţi adaptorul AC sau
anulaţi rezoluţia mare sau imprimarea de mare
viteză.

Windows® 10
Pentru a afişa opţiunile pentru [Quality]
deschideţi proprietăţile imprimantei făcând
clic pe butonul Start - [Settings] (Setări) [Devices] (Dispozitive) - [Devices and
Printers] (Dispozitive şi imprimante), faceţi
clic dreapta pe aparatul pe care doriţi să îl
configuraţi, iar apoi faceţi clic pe [Printing
Preferences] (Preferinţe imprimare).

Informaţii privind versiunea
Problemă

Soluţie

Nu cunosc numărul
versiunii firmware-ului
pentru aparat.

Puteţi utiliza următoarea procedură.
Utilizaţi bandă de 24 mm sau 36 mm.
1 Porniţi aparatul.
2 Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
(Alimentare şi tăiere) mai mult de
10 secunde pentru a imprima raportul.

Doresc să confirm dacă
utilizez cea mai recentă
versiune a software-ului.

Utilizaţi P-touch Update Software pentru a
confirma faptul că aveţi sau nu ultima versiune.
Consultaţi Manualul de utilizare pentru mai
multe informaţii despre P-touch Update
Software.

Specificaţiile produsului
Numele modelului

P900W

Mărime
Dimensiuni

Aprox. 118 (L) × 192 (A) × 146 (Î) mm

Greutate

Aprox. 1508 g (fără casetă de bandă şi baterii)

Imprimare
Metodă

Transfer termic

Casetă

• Caseta de bandă TZe Brother:
Lăţime 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm,
24 mm, 36 mm
• Casetă etichetă Brother FLe:
21 × 45 mm
• Casetă tub Brother HSe:
Lăţime 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm,
23,6 mm

Interfaţă
USB

Versiune 2.0 de mare viteză

Wi-Fi

•
•
•
•

Serial

Wireless Direct: IEEE 802.11n
Mod Ad-Hoc: IEEE 802.11b
Mod Infrastructură: IEEE 802.11b/g/n
WPS 2.0

RS232C (Cablu serial original)

Mediu
Temperatură/umiditate
funcţionare

În funcţionare: între 10 şi 35 °C /
între 20 şi 80%
Temperatură maximă a bulbului
umed: 27 °C

Numele modelului

P950NW

Mărime
Dimensiuni

Aprox. 118 (L) × 192 (A) × 146 (Î) mm

Greutate

Aprox. 1508 g (fără casetă de bandă şi baterii)

Imprimare
Metodă

Transfer termic

Casetă

• Caseta de bandă TZe Brother:
Lăţime 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm,
24 mm, 36 mm
• Casetă etichetă Brother FLe:
21 × 45 mm
• Casetă tub Brother HSe:
Lăţime 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm,
23,6 mm

Interfaţă
USB

Versiune 2.0 de mare viteză

Wi-Fi

•
•
•
•

Serial

RS232C (Cablu serial original)

Wireless Direct: IEEE 802.11n
Mod Ad-Hoc: IEEE 802.11b
Mod Infrastructură: IEEE 802.11b/g/n
WPS 2.0

Gazdă USB

Acceptă numai scanere pentru coduri de bare

LAN

10BASE-T/100BASE-TX

Bluetooth

(Interfaţa Bluetooth (opţional) este obligatorie.)
Bluetooth Ver. 2.1+EDR (Clasa 1)
Profiluri acceptate: SPP, OPP

Mediu
Temperatură/umiditate
funcţionare

În funcţionare: între 10 şi 35 °C
între 20 şi 80%
Temperatură maximă a bulbului
umed: 27 °C

Site-ul web de asistenţă Brother
Vizitaţi site-ul nostru web de asistenţă la support.brother.com
Puteţi găsi următoarele informaţii:
• Descărcări de software-uri
• Manuale/Documente
• Întrebări frecvente (Depanare, Sfaturi utile privind utilizarea imprimantei)
• Informaţii privind consumabilele
• Cele mai recente informaţii privind compatibilitatea SO
Conţinutul acestui site web este supus modificării fără notificare.

