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Vad är P-touch Update Software?

Printer Setting Tool
Var hittar jag skrivarens nätverksinställningar, t.ex. IP-adress?
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Använda kommunikationsinställningarna
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Finns det något sätt att eliminera tejpen som skärs av före varje etikett? (P-touch Editor lite)
Skapa en etikett med hjälp av P-touch Editor Lite

BRAdmin Professional
Vad är BRAdmin Professional? (endast för Windows)

BRAdmin Light
Ändra skrivarens nätverksinställningar (IP-adress, nätmask och gateway) med BRAdmin Light
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Skriv ut skrivarinställningar

Var hittar jag skrivarens nätverksinställningar, t.ex. IP-adress?
Kan jag kontrollera skrivarens användningslogg?
Kontrollera IP-adresserna för både dator och skrivare

Hantera din maskin med en webbläsare
Använda webbaserad hantering

Printer Setting Tool
Använda Printer Setting Tool (för Windows)
Använda kommunikationsinställningarna

Operativsystem
Mac

Använda P-touch Utility (för Mac)
Hur man öppnar fönstret Enheter och skrivare
Installera programvaran
Hur man identifierar sitt operativsystem (OS) för Windows eller Macintosh.
Hitta den trådlösa säkerhetsinformationen (t.ex. SSID, Nätverksnyckel etc.) för Mac OS X 10.7 eller senare

Windows
Hur man öppnar fönstret Enheter och skrivare
Installera programvaran
Hur laddar jag ner drivrutiner och program i Windows 10?
Hur man identifierar sitt operativsystem (OS) för Windows eller Macintosh.

Installation
Programvara

Var kan jag hämta den senaste versionen av P-Touch Editor för Mac?
Installera programvaran
Var hittar jag Brotherskrivarens serienummer?
Hur laddar jag ner drivrutiner och program i Windows 10?

Åtgärda ett fel
Programvara

Skrivardrivrutin
P-touch Editor visar "Det finns ingen skrivardrivrutin installerad med den här applikationen." (För Windows 10)
Vad kan jag göra när installationen av skrivardrivrutinen inte slutförs på korrekt sätt. (Hur man laddar ner avinstallationsverktyget för skrivardrivrutinen)

P-touch Editor (Windows)
Utskriftskvalitet

Min etikett skrivs ut som en spegelbild. (P-touch Editor 5.1/ 5.2 för Windows)
Felmeddelanden
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Jag får meddelandet "OneDrive kunde inte nås" och kan inte öppna eller spara några filer. (P-touch Editor 5.1 / 5.2 för Windows)
Åtgärder

Storleken på alla tecken minskas automatiskt när mer text läggs till. (P-touch Editor 5.x för Windows)
Jag får meddelandet "OneDrive kunde inte nås" och kan inte öppna eller spara några filer. (P-touch Editor 5.1 / 5.2 för Windows)
Min etikett skrivs ut som en spegelbild. (P-touch Editor 5.1/ 5.2 för Windows)

P-touch Editor (Mac)
Åtgärder

Jag kan inte välja min skrivare i P-Touch Editor. (För MacOS 10.13 eller senare)
Var kan jag hämta den senaste versionen av P-Touch Editor för Mac?
När jag försöker läsa in data från en CSV-fil till P-touch Editor programvara, så blir tecknen i data förvrängda.

Kan ej skriva ut
Jag kan inte välja min skrivare i P-Touch Editor. (För MacOS 10.13 eller senare)

Utskriftskvalitet
När jag försöker läsa in data från en CSV-fil till P-touch Editor programvara, så blir tecknen i data förvrängda.

Databaser
Det går inte att infoga data från en databas i en streckkod. (P-touch Editor 5.2 eller senare för Mac)
När jag försöker läsa in data från en CSV-fil till P-touch Editor programvara, så blir tecknen i data förvrängda.

Felmedelanden/ LED-indikationer
LED-indikationer

Vad innebär indikatorlamporna?
Felmeddelanden på din dators skärm

P-touch Editor visar "Det finns ingen skrivardrivrutin installerad med den här applikationen." (För Windows 10)

Ansluta till en dator
Installationsfel

P-touch Editor visar "Det finns ingen skrivardrivrutin installerad med den här applikationen." (För Windows 10)
Vad kan jag göra när installationen av skrivardrivrutinen inte slutförs på korrekt sätt. (Hur man laddar ner avinstallationsverktyget för skrivardrivrutinen)

Kan ej skriva ut
Utskrift är inte möjlig. (USB-anslutning)

Wi-Fi
Jag kan inte ansluta min maskin till det trådlösa nätverket.

Nätverksinställningar
Jag kan inte ansluta min maskin till det trådlösa nätverket.

Utskrift
Kan ej skriva ut

Jag har anslutit flera skrivare av samma modell till en dator men kan bara skriva ut från en av dem.
Utskrift är inte möjlig. (USB-anslutning)

Minska tapemarginaler
Finns det något sätt att eliminera tejpen som skärs av före varje etikett? (P-touch Editor lite)

Layout
Storleken på alla tecken minskas automatiskt när mer text läggs till. (P-touch Editor 5.x för Windows)
Min etikett skrivs ut som en spegelbild. (P-touch Editor 5.1/ 5.2 för Windows)

Papper/Tape/Etikettstopp
Tejpen har fastnat eller fastnat i skrivaren.
Färgbandet (svart tejp) fastnade mellan tejplagren och kom ut ur skrivaren och tejpen kan inte användas.

Avinstallation
Skrivardrivrutin

Hur man tar bort registreringsinformation och filer relaterade till skrivardrivrutinen.
Hur avinstallerar jag skrivardrivrutinen?

Maskinen
Maskin

Tejpen har fastnat eller fastnat i skrivaren.
Färgbandet (svart tejp) fastnade mellan tejplagren och kom ut ur skrivaren och tejpen kan inte användas.
Var hittar jag Brotherskrivarens serienummer?

Operativsystem
Mac

Jag kan inte välja min skrivare i P-Touch Editor. (För MacOS 10.13 eller senare)

Installation
Programvara

Var kan jag hämta den senaste versionen av P-Touch Editor för Mac?
Installera programvaran
P-touch Editor visar "Det finns ingen skrivardrivrutin installerad med den här applikationen." (För Windows 10)

Annat
Specifikationer

Produkt
Dela din skrivare i Windows 10/Windows 8/Windows 8.1 (Delad skrivare)
Kan TZe- taper användas med den här skrivaren? Vad är skillnaden mellan TZ-taper och TZe-taper?
Vilka möjligheter finns det för etikettmatning och klippning?
Jag kan inte ansluta min maskin till det trådlösa nätverket.

Program
Vilken iOS-mobilapp kan jag använda?
Vilken iOS-mobilapp kan jag använda?
Använda P-touch Utility (för Mac)
Var kan jag hämta den senaste versionen av P-Touch Editor för Mac?
Vilka typer av bildformat kan infogas och skrivas ut? (P-touch Editor 5.1/ 5.2 för Windows)
Vad är BRAdmin Professional? (endast för Windows)
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Förbrukningsmaterial&Tillbehör
Kan TZe- taper användas med den här skrivaren? Vad är skillnaden mellan TZ-taper och TZe-taper?
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Vad kan jag göra när installationen av skrivardrivrutinen inte slutförs på korrekt sätt.
    (Hur man laddar ner avinstallationsverktyget för skrivardrivrutinen)

Om skrivardrivrutinen inte installeras på rätt sätt eller ett fel inträffar under installationen, använd avinstallationsverktyget.

Det tar bort registerinformation och alla filer relaterade till skrivardrivrutinen.

1. Ladda ner verktyget: Avinstallationsverktyg för skrivardrivrutinen
2. Avsluta alla program.

3. Dubbelklicka på den nedladdade filen och extrahera (packa upp) den.

4. Dubbelklicka på "ptsweep.exe" för att starta verktyget.

           (exempel med PT-2430PC)

5. Kontrollera listan över modeller och klicka på knappen Run.

6. Ett meddelande visas som anger att informationen har tagits bort.

7. Klick på knappen OK och starta om datorn.

8. Ominstallera om skrivardrivrutinen.

Detta verktyg kan påverka drivrutinerna för Brother P-touch, StampCreator och MPrint serierna. Efter att ha använt detta verktyg, ominstallera drivrutinerna för ovanstående modeller som du

använder.

Relaterade Vanliga frågor

Hur man tar bort registreringsinformation och filer relaterade till skrivardrivrutinen.
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Hur kan jag skriva ut flera etiketter? (P-touch Editor 5.1/ 5.2 för Windows)

1. I P-touch Editor, klicka på  [Arkiv] - [Skriv ut...].

<Använder Express-läge som ett exempel>

2. I sektionen Kopior, använd rullningsknappen för att välja antalet kopior du vill skriva ut.
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Utskrift är inte möjlig. (USB-anslutning)

Utför följande steg för att lösa problemet:

STEG 1: Kontrollera anslutningen mellan skrivaren och datorn

STEG 2: Kontrollera skrivardrivrutinens inställningar

STEG 3: Starta om skrivaren och datorn

STEG 4: Installera om skrivardrivrutinen

 
STEG 1: Kontrollera anslutningen mellan skrivaren och datorn

i. Kontrollera så att skrivaren är påslagen.

ii. Kontrollera att båda ändarna av USB-kabeln är korrekt isatta i datorn och skrivaren.

 

 

Försök att koppla ur och i USB-kabeln i bägge ändar. Koppla bort skrivaren och datorn och anslut dem igen.

Försök med en annan USB-port om det finns.

Om du använder en USB-hubb, ta bort den och anslut skrivaren direkt till datorn. Beroende på vilken modell av USB-hubb du använder, kanske inte skrivaren detekterar den korrekt.

Använd en USB-kabel som är max 2 meter lång.

Försök med en annan USB-kabel om du har någon.

Om du använder en nätverksmodell, kontrollera om du av misstag anslutit USB-kabeln till LAN-porten istället för USB-porten.

iii. Om du använder P-touch Editor Lite (PT-2430, PT-P700, PT-P750W, QL-700), se till att Editor Lite-läget är inaktiverat.

För användare av PT-2430

Se till så att du flyttar funktionslägesväljaren på baksidan av P-touch etikettmaskinen till läge "E".

 

För användare av PT-P700 / PT-P750W / QL-700

Om lampan Editor lyser, håll Editor Lite-knappen intryckt tills lampan Editor slocknar.

 

 
STEG 2: Kontrollera skrivardrivrutinens inställningar

Öppna skrivarens mapp och kontrollera följande:

Om du inte vet hur man öppnar skrivarens mapp, följ stegen nedan:

 

 

För användare av Windows 10: 

Klicka på Startmenyn => Alla appar => Windows System => Kontrollpanelen => Maskinvara och ljud => Enheter och skrivare

 

För användare av Windows 8.1: 

Klicka på Kontrollpanelen i skärmen appar => Enheter och skrivare

 

För användare av Windows 8: 

Klicka på Kontrollpanelen i skärmen appar => Maskinvara och ljud => Enheter och skrivare

 

För användare av Windows 7: 

Klicka på Start => Enheter och skrivare

 

För användare av Windows Vista:

Klicka på Start => Kontrollpanelen => Maskinvara och ljud => Skrivare

 

För användare av Windows XP:

Klicka på Start => Kontrollpanelen => (Skrivare och annan maskinvara) => Skrivare och fax. (Om skrivare och fax finns i startmenyn, klicka på ikonen Skrivare och fax.)

 

För användare av Mac OS X:

Öppna systeminställningar => Utskrift & fax

.

 

Kontrollera att skrivaren är registrerad på datorn.

Installera skrivardrivrutinen om den inte är registrerad.

Kontrollera att skrivarstatusen är klar

Ändra ikonvisningen till sida vid sida och kontrollera att skrivarstatusen är klar. Om statusen ändras trots att skrivaren är på, installera om skrivardrivrutinen genom att följa STEG 4: Installera om

skrivardrivrutinen.
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Om skrivardrivrutiner med samma namn som "Brother XX-XXXX" och "Brother XX-XXXX (Kopia 1)" visas, se "Jag har anslutit flera skrivare av samma modell till en dator men det går bara att

skriva ut från en av maskinerna". 

Kontrollera att inga dokument ligger och väntar på att bli utskrivna.

Om du skickar ett utskriftsjobb från datorn men det avbryts, eller utskriften inte är klar av någon anledning, så kan jobbet fastna i datorns utskriftskö. Detta gör att skrivaren inte svarar på några

utskriftsjobb. Radera alla utskriftsjobb och försök att skriva ut igen.

=Så här raderar du alla utskriftsjobb=

 

För användare av Windows:

Öppna mappen skrivare och dubbelklicka på ikonen för din skrivare, välj sedan Skrivare => Avbryt alla dokument => Ja.

För användare av Mac OS X:

Klicka på Öppna utskriftskö... eller Utskriftskö... och v'älj det utskriftsjobb som du vill radera. Klicka på radera. 

 

 
STEG 3: Starta om skrivaren och datorn

Det är möjligt att att din dators operativsystem kan ha blivit instabilt och måste startas om. Försök att starta om datorn. När du startar om datorn, stäng alla program som körs på datorn,

spara all data, och stäng sedan av skrivaren. Efter omstart av datorn, slå på skrivaren igen. Om problemet kvarstår efter kontroll av stegen ovan så kan du försöka med följande lösning.

 
STEG 4: Installera om skrivardrivrutinen

Det är möjligt att skrivardrivrutinen inte är rätt installerad. Avinstallera skrivardrivrutinen med hjälp av länken för borttagning av skrivardrivrutinen nedan, och installera sedan om

skrivardrivrutinen.

Relaterade Vanliga frågor

Hur man tar bort registreringsinformation och filer relaterade till skrivardrivrutinen.
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Så här använder du Excel-data för att skriva ut etiketter (P-touch Editor 5.x för Windows)

 

Följ instruktionerna nedan:

 

1. Förbereder databasen

 

Använd filen "Parts.xls" i mappen i programfilerna "C:\program Files\Brother\Ptedit5x\samples" eller "C:\program Files (x86)\Brother\Ptedit5x\samples".

2. Ange storleken på etiketten

I paletten papper, ange längden och bredden på tejpen.

3. Ansluter databasen

 

a. Klicka på [Arkiv] - [Databas] - [Anslut...].

<Med läget Professional som exempel. Du kan även redigera i Express-läge.>

b. Markera den förberedda Excel-filen. Markera "rubrikrad innehåller fältnamn" och "anslut som skrivskyddad" och klicka sedan på knappen [Nästa].

c. Databasen visas.
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Om den fil som används innehåller flera ark visas dialogrutan Välj databastabell. Välj det blad som du vill använda.

4. Sammanfoga data till en layout som text

 

a. Ange det teckensnitt som ska användas i layouten:

I rutan teckensnitt i textegenskaper anger du teckensnittet (t.ex. "Arial").

I redigeringsrutan Teckenstorlek i textegenskaper anger du teckenstorlek (t.ex. "14").

Teckensnittet och storleken kan också ändras när text har klistrats in i layouten.

b. Klicka på fältnamnet "Delnamn" och dra fältnamnet till layoutfönstret. Dialogrutan visas. Välj "Text".

c. På samma sätt slår du ihop fältnamnet "modellnamn".

5. Slå ihop data till layouten som en streckkod
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a. Klicka på fältnamnet "Delkod" och dra det till layoutfönstret. Dialogrutan visas. Välj "streckkod".

b. Dubbelklicka på de sammanslagna streckkodsdata.

c. Klicka på fliken [Inställning] i dialogrutan Egenskaper för streckkod. Om du vill justera bredden väljer du t.ex. "liten" för "bredd". Om du vill justera inriktningen väljer du "Centrera" för "Visa tecken".

När du har angett önskade inställningar klickar du på knappen [OK].

Beroende på valt streckkodsprotokoll kanske inte data visas.

("Ogiltig" eller "felaktig kontrollsiffra" visas.)

Om streckkoden inte kan visas kan något av följande vara orsaken:

Data som inte kan användas med streckkoden ingår.

Data innehåller inte det angivna antalet siffror.

Kontrollsiffran är felaktig.

Kontrollera data eller ändra streckkodsprotokollet, t.ex. "CODE39" eller "CODE128" kan användas.

6. Justera objekten

 

a. Klicka på [Redigera] - [Markera allt] för att markera alla objekt.
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b. I paletten Layout klickar du på knappen "Justera vågrätt centrum". Alla objekt kommer att riktas in längs deras vågräta mittpunkter.

c. Du kan också justera alla objekt vertikalt längs etikettbredden med knappen "Justera vertikalt mitt".

7. Utskrift

 

a. Klicka på  i paletten Skriv ut.

b. Dialogrutan för utskrift visas. Välj "alla poster" för "Utskriftsintervall". När du har angett önskade inställningar klickar du på knappen [Skriv ut] .

Mer information om hur du väljer ett postintervall finns i följande tabell.

Utskriftsintervall Poster som ska skrivas ut

Alla poster Skriv ut alla poster.

Aktuell post Skriv ut den aktuella posten.

Markerade poster Skriv endast ut de markerade posterna.

Inspelningsintervall Skriv ut poster inom det intervall som anges av "från" och "till".
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Så här använder du tilläggsfunktionen i Microsoft-program (P-touch Editor 5.x för Windows)

Du kan skapa och skriva ut etiketter snabbt och enkelt genom att markera (markera) texten/data och klicka på ikonen P-touch-tillägg i Microsoft Word, Excel eller Outlook.

 

> ställa in tilläggsfunktionen med hjälp av tilläggsprogrammet

> Registrera text/data i Etikettlistan

ställa in tilläggsfunktionen med hjälp av tilläggsprogrammet

Kontrollera att de program du vill ändra inställningarna för inte körs innan du ändrar inställningarna.

1. Klicka på [Start] - ([alla program] eller [program]) - [Brother P-touch] - ([P-touch-verktyg]) - [P-touch Editor 5.x tillägg ].

2. Dialogrutan Inställningar för Brother P-touch-tillägg visas.

Markerakryssrutorna Lägg tillför de program som du vill använda P-touch-tillägg med.

3. Välj läget P-touch Editor ilistan tillämpaför varje program.

Om du vill importera text/data till en etikett väljer du [Express Mode/Snabb läge] eller [Professional Mode/professionellt läge].

Om du vill skriva ut direkt från programmet väljer du [Skriv ut omedelbart].

När du väljer [Skriv ut omedelbart] tillämpas standardformatet eller det senast använda layoutformatet för den aktuella installerade etikettstorleken/bandstorleken på den text/data som du

markerar.

4. Klicka på [OK] för att stänga dialogrutan Egenskaper.

5. Öppna Microsoft-programmet och markera den text eller de data som du vill ändra och klicka sedan på ikonen P-touch-tillägg .

Tilläggsikonen kanske inte visas i Microsoft Word när du öppnar Microsoft Outlook först.

Om Outlook körs stänger du både Word och Outlook, öppnar Word igen och kontrollerar sedan om tilläggsikonen visas.
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Skriva ut text/data i etikettlistan

(För att se vad etikettlistan är, se Vanliga frågor: Vad är listan med etiketter? (P-touch Editor 5.x för Windows)

 

1. Välj [Verktyg] - [alternativ...] På redigeringsskärmen i P-touch-redigeraren.

 

2. Klicka på fliken [Etikettlista]. Markerakryssrutan spela in data som importerats med tillägg automatisktoch klicka sedan på [OK].

Nu registreras den markerade texten/informationen i Microsoft-programmet i etikettlistan bara genom att klicka på ikonen P-touch-tillägg .
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Min etikett skrivs ut som en spegelbild. (P-touch Editor 5.1/ 5.2 för Windows)

1. Klicka på [Arkivl] - [Skriv ut...].

<Använder skärmen för Express-läge som ett exempel>

 

2. Fönstret visas. Avmarkera alternativet Spegelvänd utskrift.
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Hur man identifierar sitt operativsystem (OS) för Windows eller Macintosh.

Det är viktigt att använda rätt drivrutiner/verktyg som är kompatibla med det operativsystem (OS) du använder. Följ stegen nedan för att kontrollera vilken version av operativsystemet (OS) du använder.

 

(Windows PC)

(Macintosh)

 
(Windows PC)

De senaste drivrutinerna/verktygen kompatibla med Windows finns tillgängliga i avdelningen Nedladdningar. Följ anvisningarna här nedan för att kontrollera version av operativsystemet (OS) och gå sedan vidare

till avdelningen Nedladdningar.

Kontrollera vilken version av Windows® du använder

Kontrollera systemtypen av Windows, 32-bit eller 64-bit

 
Kontrollera vilken version av Windows du använder

 

1. Håll ner (Windows) tagent på ditt tangentbord och tryck R tangent. Eller klicka på Start => Kör.

2. Skriv in "winver" i det tomma området och klicka sedan på OK.

 

3. Kontrollera vilken version av Windows du använder, det är operativsystemet (OS) du använder.

Skärmbilderna kan variera mellan olika version av Windows. Här nedan är ett par exempel på skärmen som visas.

 
Kontrollera systemtypen av Windows, 32-bit eller 64-bit

 

Här följer instruktionerna för att kontrollera vilken systemtypen av Windows du använder, 32-bitars eller 64-bitars.

 

(Windows 10)

(Windows 8/8.1)

(Windows XP / Windows Vista / Windows 7)

 

(Windows 10)

 

1. Klicka på (Start) => All appar => Inställningar.

2. Klicka på System.

3. Klicka på Om och kontrollera sedan Systemtyp. Där står det om du använder en 64-bitar eller 32-bitars version av Windows.
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(Windows 8/8.1)

 

1. På skrivbordet, flytta markören till den övre eller nedre högra hörnet på skrivbordet. Menyraden visas.

OBS: Om Startskärmen visas på din dators bildskärm, klicka på brickan Skrivbord på Startskärmen.

2. Klicka på Inställningar.

 

3. Klicka på Dator info.

 

4. Skärmen System visas, kontrollera Systemtyp. Detta är den version som visas som din systemtyp.

 

(Windows XP / Windows Vista / Windows 7)

 

1. Klicka på  eller Start i det vänstra hörent på skärmen. Högerklicka på Dator eller Den här datorn och välj Egenskaper.

OBS: Skärmbilderna kan variera mellan olika version av Windows.

 

2. Kontrollera Systemtyp eller System. hDär står det om du använder en 64-bitar eller 32-bitars version av Windows.

Skärmbilderna kan variera mellan olika versioner av Windows. Här nedan är ett par exempel på skärmen som visas.
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(Windows XP)

Om du använder 64-bitars versionen av Windows XP, står det x64 under Systeminställningar. Använder du 32-bitar versionen av Windows XP, står det inget där.

 
(Macintosh)

De senaste drivrutinerna/verktygen kompatibla med MacOS X finns tillgängliga i avdelningen Nedladdningar. Följ anvisningarna här nedan för att kontrollera version på ditt operativsystemet (OS) och gå sedan

vidare till avdelningen Nedladdningar.

 

1. Välj Om denna Mac från Apple-menyn.

 

2. Kontrollera Version. Där visas versionen på operativsystemet (OS) du använder.
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Hur skapar jag en etikett med hjälp av en mall? (P-touch Editor 5.x för Windows)

Följ stegen nedan:

1. Om du använder Express -läget klickar  du på kommandofältet.

Om du använder läget Professional klickar du på [File/Arkiv] - [New.../Ny...] På menyraden.

2. Fönstret P-touch Editor - [Layout x] visas.

Välj "Adress" och klicka på .

3. Välj en mall som du vill använda och klicka på knappen skapa .

4. Mallen infogas på redigeringsskärmen. Ändra texten och justera textteckensnittet, storleken, justeringen osv. om det behövs.

Express-läge:

Professional-läge:
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Hur skapar jag en etikett med en streckkod? (P-touch Editor 5.1/ 5.2 för Windows)

Följ stegen nedan:

 

Express-läge:

 

1. Klicka på [Infoga] - [Streckkod...].

 

2. Dialogrutan [Egenskaper för Streckkod] kommer att visas. Om det behövs, välj ett annat protokoll och inställningar under flikarna [Protokoll] och [Inställning].

 

3. Klicka på fliken [Mata in]. Skriv in streckkodsdata i redigeringsrutan [Data:], och klicka på [OK].

 

4. Streckkoden kommer att infogas på etiketten. Justera marginaler, orientering, etc. och skriv ut etiketten.
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Professional-läge:

 

1. Klicka på ikonen [Streckkod] i sidofältet.

 

2. Dialogrutan [Egenskaper för streckkod] kommer att visas. Om det behövs, välj ett annat protokoll och inställningar under flikarna [Protokoll] och [Inställning].

 

3. Klicka på fliken [Mata in]. Skriv in streckkodsdata i redigeringsrutan [Data:], och klicka på [OK].

 

4. Streckkoden kommer att infogas på etiketten. Justera marginaler, orientering, etc. och skriv ut etiketten.
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Hur skriver jag ut vertikal text? (P-touch Editor 5.1/ 5.2 för Windows)

Utför följande steg.

 

1. Välj Vertikalt under fliken Papper.

2. Välj Vertikal Text under fliken Text.

På verktygsfältet Rita/ redigera, klicka på den nedrullningsbara listan på knappen (  ).

Och klicka på Inmatning vertikal text.

3. Skriv in din text på etiketten. Klicka på knappen Skriv ut när du är klar.
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Jag har anslutit flera skrivare av samma modell till en dator men kan bara skriva ut från en av dem.

Eftersom varje skrivare tilldelas ett unikt serienummer identifieras den som en annan maskin när du ansluter en annan skrivare av samma modell till datorn.

 

När skrivardrivrutinen installeras med den första skrivaren i datorn skapas skrivardrivrutinen "Brother XX-XXXX" i mappen [enheter och skrivare]. Om du ansluter ytterligare skrivare av samma modell till datorn

skapas nya skrivardrivrutiner som "Brother XX-XXXX (Kopia 1)" och "Brother XX-XXXX (Kopia 2)".

 

Du måste välja rätt skrivardrivrutin i utskriftsprogrammet beroende på vilken skrivare du använder för tillfället.

 

1. Slå på skrivaren som du vill använda.

2. Öppna [enheter och skrivare]. (Se "så här öppnar du fönstret enheter och skrivare".)

 

3. Ändra ikonvyn till [sammanfattning] och bekräfta namnet på den tillgängliga skrivardrivrutinen.

Skrivardrivrutinerna som visas som "Offline" eller "inte ansluten" är inte tillgängliga.

Du kan ändra skrivardrivrutinens namn om så önskas.

Vi rekommenderar att du ändrar namnen till namn som tydligt anger kopplingen mellan skrivaren och skrivardrivrutinen.

Exempel:

Brother XX-XXXX --> Brother XX-XXXX A

Brother XX-XXXX (Copy 1) --> Brother XX-XXXX

 

4. I P-touch-redigeraren klickar du på [Arkiv] - [skrivarinställning...] För att visa dialogrutan Skrivarinställning.

 

5. Välj den skrivare som du bekräftade i steg 3 i listrutan och klicka sedan på [OK].
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Nu kan du skriva ut från den skrivare som du använder för närvarande.
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Färgbandet (svart tejp) fastnade mellan tejplagren och kom ut ur skrivaren och tejpen kan inte användas.

Detta kan inträffa när du installerar bandkassetten med bläckbandet (svart tejp) löst eller drar ut den tryckta tejpen för hand.

 

Om färgbandet inte är separerat från bandkassetten kan du åtgärda detta genom att linda spolen så att färgbandet rullas upp enligt bilden nedan.

Se till att linda spolen i rätt riktning.

Om färgbandet är trasigt kan du inte rulla det. Byt ut kassetten mot en ny.

1. Spole

Om du använder en bandkassett med trasigt färgband kan skrivaren gå sönder. Använd en ny bandkassett.

 

Kom ihåg följande försiktighetsåtgärder för framtida användning.

 

Matas tejpens ände korrekt genom kassettstyrningen?

Om inte matar du in tejpens ände under kassettstyrningen enligt bilden nedan.

1. Slut på tejp

2. Kassettstyrning

 

Kommer kassettkassettens undersida helt i kontakt med fackets botten?

Om kassetten inte är korrekt installerad kan den laminerade tejpen hamna snett eller så kan tejpen fastna i skrivaren. När du installerar bandkassetten ska du se till att hela undersidan av bandkassetten,

särskilt nära kassettutgången, vidrör fackets bas.

1. Slut på tejp

2. Kassettutmatningsfack

Dra inte ut tejpen från pappersutmatningsfacket.

Om du drar ut tejpen för hand kan det leda till att tejpen kommer ut.

Om du drar ut för mycket tejp ska du bara klippa av tejpen med en sax när färgbandet inte har lossnat. Kontrollera att änden av tejpen matas under kassetthållaren och sätt sedan tillbaka

kassetten.
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1. Slut på tejp

2. Kassettstyrning

Sätt inte i kassetten med bläckbandet löst.

Om färgbandet sitter löst drar du med fingret för att linda spolen i pilens riktning i bilden nedan. Se till att linda spolen i rätt riktning.

1. Spole

Täck inte över tejpens utmatningsfack under utskrift.

   

Skär inte av tejpen förrän utskriften och inmatningen är klar.

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt
Alla övriga märken och produktnamn för företag som omnämns på Brother-produkter, I relaterade dokument eller i annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

PT-P750W Gå till index

Gå till index

 

26 / 149



Vilka typer av bildformat kan infogas och skrivas ut? (P-touch Editor 5.1/ 5.2 för Windows)

De bildformat som kan infogas listas nedan:

Filtyp Tillägg

Microsoft Windows Bitmap File Format .BMP

Device-Independent Bitmap .DIB

Icon File Format .ICO

Tag Image File Format .TIF

JPEG File Interchange Format .JPG, .JPEG

Graphics Interchange Format .GIF

Windows Meta File Format .WMF

Enhanced Meta File Format .EMF

Portable Network Graphics .PNG

 

 

[Proceduren för att infoga en bild]

 

1. Klicka på [Infoga] - [Bild] - [Från fil...].

2. Flytta till mappen där målfilen är sparad i.

3. Dubbelklicka på målfilen.
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Hur kan jag automatiskt justera etikettlängden beroende på mängden text? (P-touch Editor 5.x för Windows)

Du kan automatiskt justera etikettlängden beroende på mängden text genom att ställa in följande:

 

Exempel A

 

Exempel B

 

 

A. Justera etikettlängden beroende på antalet rader i en textruta

Kontrollera alla inställningar i tabellen nedan:

(a)
[Papper] – [Tape size/Tape size]/[Media size/Mediumstorlek] – [Length/längd] – [Auto

length/Automatisk längd]

b

[Papper] - [riktning] - [horisontell]

[Text] - [riktning] - [horisontell text]

eller

[papper] - [riktning] - [vertikal]/

[Text] - [riktning] - [vertikal text]

c [Text] - [Textposition] - [Automatisk längd] eller [Fri storlek]

 

 

B. Justera etikettlängden beroende på längden på en enda radtext

 

Kontrollera alla inställningar i tabellen nedan:

(a)
[[papper] - [Tape size/Tape size] / [Media size/Mediumstorlek] - [Length/längd] - [Auto

Length/Automatisk längd]

b [Papper] - [riktning] - [vertikal]

c [Text] - [Textposition] - [lång text]

d [Text] - [riktning] - [horisontell text]

e [Visa] (eller högerklicka på texten) - [Egenskaper...] - [Justering] - [linjer] - [övre]
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Storleken på alla tecken minskas automatiskt när mer text läggs till. (P-touch Editor 5.x för Windows)

Ändra inställningen för textlayout i dialogrutan Egenskaper för text eller Textegenskaper efter behov.

 

 

 

 

Fast ramstorlek

Med den här inställningen ändras inte storleken på textobjektet när text läggs till eller tas bort. Texten förstoras eller förminskas så att all inmatad text visas samtidigt som proportionen mellan höjd och

bredd bibehålls för varje tecken.

Om textobjektet förstoras justeras texten tills den visas i originalstorlek. Om textobjektet förstoras ännu mer kommer det att finnas en marginal till höger om texten.

Den här inställningen ska väljas om du vill att teckenstorleken ska justeras så att den passar inom textoobjektets vertikala/horisontella dimensioner.

 

 

Fast ramstorlek (Radbrytning)

Med den här inställningen ändras inte storleken på textobjektet när text läggs till eller tas bort. Text som skrivs in slås in automatiskt. Om det inte finns tillräckligt med utrymme för lindningar minskas dock

storleken på alla tecken.

Om textens bredd överskrider objektets bredd, slås texten automatiskt in och minskas samtidigt som den behåller sin höjd-till-bredd-proportion så att all text visas. Om textobjektet förstoras justeras texten

tills den visas i originalstorlek. Om textobjektet förstoras ännu mer kommer det att finnas en marginal till höger om texten.

Den här inställningen ska vara markerad om du vill att den angivna texten ska visas, även med linjematning och med reducerad storlek, men du vill att varken den vertikala bredden eller den horisontella

bredden på objektet ska ändras.
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Lång text

Med den här inställningen ändras inte textobjektets längd (horisontell bredd) även om text läggs till eller tas bort.

Om text läggs till, kommer all text som skulle sträcka sig från ramen automatiskt att lindas till den andra raden och textramen förstoras vertikalt.

Den här inställningen ska vara markerad om du vill att den angivna texten ska lindas, men du vill inte att objektets längd (vågrät bredd) ska ändras.

 

 

Automatisk längd

Med den här inställningen ändras inte höjden på textobjektet (vertikal bredd) även om text läggs till eller tas bort. Om en styckeretur anges minskas textens storlek automatiskt.

Detta är användbart när du vill justera textlängden till bredden på friängdstejpen.

 

 

Fri storlek

Med den här inställningen finns det inga begränsningar för objektramens storlek. Objektramen förstoras eller förminskas beroende på om text läggs till eller tas bort, så att texten visas som fyller

objektramen.

Den här inställningen ska väljas om du vill ange text med en viss storlek, oavsett höjd (vertikal bredd) eller längd (horisontell bredd) för objektet och om du vill att texten ska visas och fylla ramen om

objektramen förstoras eller förminskas.
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Kan TZe- taper användas med den här skrivaren? Vad är skillnaden mellan TZ-taper och TZe-taper?

Ja, du kan använda TZe-taper med den här skrivaren. (För en lista över skrivare som är kompatibla med TZe-taper, se "Relaterade modeller" i slutet av denna sida.)

TZe-taper är mer miljövänliga: TZe- tapekassetterna använder mindre plast än TZ-taper.
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Tejpen har fastnat eller fastnat i skrivaren.

Följ stegen nedan för att ta bort den tejp som fastnat försiktigt så att du inte skadar skrivaren.

 

1. Dra kassettbandskassetten rakt upp från kassettfacket.

En del extra långa band kan komma ut från bandkassetten.

2. Dra försiktigt ut den fastklämda tejpen från skrivaren.

Om du drar ut för mycket tejp ska du bara klippa av tejpen med en sax när färgbandet inte har lossnat. Kontrollera att änden av tejpen matas under kassetthållaren och sätt sedan tillbaka

kassetten.

1. Slut på tejp

2. Kassettstyrning

 

Kontrollera följande för att förhindra att tejpen fastnar i skrivaren.

 

Använd inte den bandkassett där änden av tejpen sitter från kassettstyrningen.

Kontrollera att änden av tejpen matas under kassettstyrningen enligt nedan.

1. Slut på tejp

2. Kassettstyrning

Se till att kassettkassettens undersida är helt i kontakt med fackets botten.

Om tejpen inte installeras på rätt sätt kan de övre och nedre lagren på den laminerade tejpen hamna snett eller så kan bandet fastna.

1. Slut på tejp

2. Kassettutmatningsfack

Se till att du använder kassettbandet utan att färgbandet sitter för löst.
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Om bläckbandet är slack vrider du spolen enligt bilden nedan för att få bort slack.

1. Spole

Blockera inte kassettfacket under utskrift.

Skär inte av tejpen under utskrift.
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Dela din skrivare i Windows 10/Windows 8/Windows 8.1 (Delad skrivare)

Följ instruktionerna nedan för att dela skrivaren.

Skärmar kan skilja sig något beroende på version på operativsystem.

 

STEG 1: Inställningar för serverdatorn

 

1. Installera skrivardrivrutinen. (Den senaste drivrutinen finns att hämta ner från Nerladdningar på den här webbsidan.)

2. Öppna skrivarmappen. (För att se hur man öppnar skrivarmappen, se “Hur man öppnar fönstret Enheter och skrivare.”)

3. Högerklicka på Brother XXXXXX (modellnamnet) och klicka sedan på Skrivaregenskaper.

4. Öppna fliken Dela och markera Dela den här skrivaren. (Om du ser knappen Ändra delningsalternativ, klicka på den.)

5. Klicka på OK.

 

STEG 2: Inställningar för klientdator

 

1. Öppna Kontrollpanelen.

2. Klicka på Nätverk och internet. (Endast Windows 10/Windows 8/Windows 8.1)

3. Klicka på Nätverk och delninscenter.

4. Klicka på Ändra avancerade delningsinställningar.

5. Markera Aktivera nätverksidentifiering och Aktivera fil-och skrivardelning, klicka på Spara ändringar.
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6. Öppna Kontrollpanelen.

7. Klicka på Maskinvara och ljud (Endast Windows 10/Windows 8/Windows 8.1) => Enheter och skrivare.

8. Klicka på Lägg till en skrivare.

9. Välj en skrivare och klicka på Nästa.

(Om du inte kan hitta önskad skrivare, klicka här.)

10. Om varningsmeddelandet visas, klicka på Installera drivrutin.

11. Klicka på Nästa.

12. Klicka på Avsluta.

Om du inte kan hitta den skrivaren du vill, så är det möjligt att det finns vissa problem med nätverksanslutningen. Vi rekommenderar att du kör kommandot Ping i Kommandotolken.

 

1. Windows 10:

Högerklicka på startknappen och välj Kommandotolken.

Windows 8/Windows 8.1:

På startskärmen, klicka på . Om  inte visas på startskärmen, högerklicka någonstans på en tom yta, och klicka sedan på Alla appar menyraden.

2. Klicka på Kommandotolken.

Om du har kontrollerat att det inte finns några problem med nätverksanslutningen kan du testa följande:

 

1. Klicka på Skrivaren jag vill använda finns inte med i listan.

2. Välj Välj en delad skrivare efter namn och mata in \\ serverdatorns namn\ Serverskrivarens namn.

3. Klicka på Nästa.

4. Om varningsmeddelandet visas, klicka på Installera drivrutin.

5. Klicka på Nästa.

6. Klicka på Avsluta.

Följ stegen nedan för att kontrollera datornamnet.

 

1. Öppna Kontrollpanelen.

2. Klicka på System och Säkerhet (Endast Windows 10/Windows 8/Windows 8.1) => System.

3. Klicka på Avancerade systeminställningar.

4. Klicka på Datornamn och markera datornamnet.
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Hur kan jag ansluta skrivaren och min Android™mobila enhet trådlöst?

För att skriva ut trådlöst med din Android™mobila enhet så måste du ladda ner och installera någon av följande applikationer från Google Play™:

iPrint&Label

Mobile Cable Label Tool (för utskrift av kabeletiketter)

För att ansluta till ett trådlöst nätverk måste du använda den medföljande nätadaptern eller Liion batteriet. Om din skrivare drivs med alkaliska eller NiMH batterier så kan du inte ansluta den till ett

trådlöst nätverk.

Välj en anslutningsmetod för att trådlöst ansluta Brother skrivaren och din Android™mobila enhet:

Har du en trådlös router/åtkomstpunkt?

* Om din mobila enhet använder WiFi, så

kanske den redan är ansluten till en trådlös

router/åtkomstpunkt.

JA
Använd en trådlös router/åtkomstpunkt

(Infrastrukturläge)

NEJ     

Stöder din mobila enhet (NFC) Near Field

Communication?

JA
Använd (NFC) Near Field

Communication(WiFi Direct)

NEJ     

Ställ in den trådlösa anslutningen manuellt.    

 

För information om Infrastrukturläge, se följande FAQ: "Vad är Infrastrukturläge?"

För information om WiFi Direct, se följande FAQ: "Vad är WiFi Direct?"

 

Om du har en trådlös router/åtkomstpunkt

Anslut med hjälp av en trådlös router/åtkomstpunkt (Infrastrukturläge)
 

Om du har en trådlös router/åtkomstpunkt, gör följande:

 

1.  Anslut din Brother skrivare till en trådlös router/åtkomstpunkt.

2.  Anslut din mobila enhet till samma trådlösa router/åtkomstpunkt.

3.  (Du kan hoppa över det här steget om din enhet redan är ansluten till ett WiFinätverk.)

4.  Anslut din skrivare och mobila enhet.

5.  Du kan nu skriva ut trådlöst från din mobila enhet.

[   Tillbaka till toppen ]

Anslut med hjälp av en trådlös router/åtkomstpunkt (WPS)
 

Om din trådlösa router/åtkomstpunkt stöder WPS (WiFi Protected Setup™), gör följande:

Om du inte kan använda den trådlösa routern/åtkomstpunkten, gå till "Anslut skrivaren och den trådlösa routern/åtkomstpunkten med hjälp av din dator".

1.  Bekräfta först att din trådlösa router/åtkomstpunkt har WPSsymbolen och placera skrivaren nära den trådlösa routern/åtkomstpunkten..

2.  Slå på skrivaren.

3.  Tryck på WPSknappen på din trådlösa router/åtkomstpunkt, sedan tryck och håll ner knappen för trådlöst läge på skrivaren i ungefär fem sekunder.

4.  WiFi LEDlampan på skrivaren blinkar grönt.

5.  När anslutningen är etablerad lyser WiFi LEDlampan i grönt.
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Om WiFi LEDlampan fortfarande blinkar

Använd en dator för att ansluta skrivaren till den trådlösa routern/åtkomstpunkten. Gå till "Anslut skrivaren och den trådlösa routern/åtkomstpunkten med hjälp av din dator".

6.  Anslut din mobila enhet till den trådlösa routern/åtkomstpunkten:

(Om din enhet redan är ansluten till ett WiFi nätverk, gå till steg 8.)

a.  Tryck på [Inställningar]  [WiFi] på enheten, och aktivera WiFi.

b.  Välj det SSID (Nätverksnamn) på den trådlösa routern/åtkomstpunkten som du anslöt till i steg 5. Anslutningen mellan din enhet och den trådlösa routern/åtkomstpunkten kommer att etableras.

7.  Starta applikationen i din mobila enhet och tryck på ikonen Inställningar.

(Användare av Mobile Cable Label Tool måste också trycka på [Skrivarinställningar]  [Skrivare].)

8.  Välj skrivaren som finns listad under [WiFi Skrivare].

9.  Du kan nu skriva ut trådlöst från din enhet.

[   Tillbaka till toppen ]

 

Anslut din skrivare till den trådlösa routern/åtkomstpunkten med hjälp av din dator

Innan du fortsätter, se till så att din dator är utrustad med ett WiFigränssnitt som är anslutet till ett trådlöst nätverk. Om inte, så kommer datorn inte att kunna ansluta till skrivaren trådlöst.

 För Windows

 För Mac

 

Windows

Innan du börjar, kontrollera SSID (Nätverksnamnet) och lösenordet (Nätverksnyckel) på din trådlösa router/åtkomstpunkt.

 

1.  Ladda ner skrivardrivrutinen från sektionen [Nerladdningar] på den här webbsidan.

 

2.  Dubbelklicka på den hämtade filen för att starta installationen.

 

3.  Klicka på [Nästa].

 

4.  Välj [Trådlös nätverksanslutning], klicka sedan på [Nästa].
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5.  Välj [Brother PeertoPeer nätverksskrivare].

6.  Välj [Ändra inställningarna för brandväggen för att aktivera nätverksanslutning och fortsätt med installationen. (Rekommenderat)], klicka sedan på [Nästa].

7.  Förbered en USBkabel. Välj [Ja, jag har en USBkabel att använda till installation].

8.  Följ instruktionerna på skärmen för att hitta tillgängliga trådlösa nätverk.

 

9.  Välj det SSID (Nätverksnamn) som du kontrollerade tidigare, klicka sedan på [Nästa].

PT-P750W Gå till index

Gå till index

 

41 / 149



10.  När skärmen för installationsbekräftelse visas, kontrollera att kryssrutan är vald, klicka sedan på [Nästa].

 

11.  Bekräfta att SSID (Nätverksnamnet är korrekt, klicka sedan på [Ja].

 

12.  Följ instruktionerna på skrämen för att slutföra programvaruinstallationen.

 

13.  Vänta tills installationen är slutförd och klicka sedan på [Slutför] för att stänga installationsfönstret.

 

14.  När skrivaren är ansluten till din trådlösa router/åtkomstpunkt så lyser skrivarens WiFi LEDlampa.

 

15.  Anslut din Android™ mobila enhet till den trådlösa routern/åtkomstpunkten.

(Om din enhet redan är ansluten till ett WiFinätverk, gå till steg 16.)

a.  Tryck på [Inställningar]  [WiFi] och aktivera WiFi.

b.  Välj det SSID som du anslöt till i steg 11. Din enhet och den trådlösa routern/åtkomstpunkten kommer att anslutas.

16.  Starta applikationen i din mobila enhet och tryck sedan på ikonen Inställningar.

(Användare av Mobile Cable Label Tool måste också trycka på [Skrivarinställningar]  [Skrivare].)

 

17.  Välj skrivaren som finns listad under [WiFi Skrivare].

 

18.  Du kan nu skriva ut trådlöst från din enhet.

 

Mac

Innan du börjar, kontrollera SSID (Nätverksnamnet) och lösenordet (Nätverksnyckel) på din trådlösa router/åtkomstpunkt.

1.  Ladda ner Komplett programvarupaket från sektionen [Nerladdningar] på den här webbsidan.

 

2.  Dubbelklicka på den hämtade filen.

 

3.  Öppna mappen [Utilities] och hitta Wireless Device Setup Wizard.

 

4.  Dubbelklicka på [Wireless Device Setup Wizard.app].

 

5.  Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera de trådlösa inställningarna mellan skrivaren och din trådlösa router/åtkomstpunkt.

Vi rekommenderar att använda en USBkabel för att slutföra anslutningen.

6.  När du väljer den trådlösa routern/åtkomstpunkten, se till så att du väljer det SSID som du bekräftade tidigare.

 

7.  Anslut din Android™mobila enhet till den trådlösa routern/åtkomstpunkten:

Tryck på [Inställningar]  [WiFi] och aktivera WiFi.

Om din enhet redan är ansluten till ett WiFinätverk, gå till steg 9.

8.  Välj det SSID som du använde tidigare. Anslutningen mellan din enhet och din trådlösa router/åtkomstpunkt kommer att etableras.

 

9.  Starta applikationen i din mobila enhet och tryck sedan på ikonen Inställningar.

(Användare av Mobile Cable Label Tool måste också trycka på [Skrivarinställningar]  [Skrivare].)

 

10.  Välj skrivaren som finns listad under [WiFi Skrivare].

 

11.  Du kan nu skriva ut trådlöst från din enhet.

[   Tillbaka till toppen ]
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Om du inte har en trådlös router/åtkomstpunkt

Anslut med hjälp av NFC (WiFi Direct)
 

1.  Slå på skrivaren.

 

2.  Kontrollera att skrivarens NFC (Near Field Communication) LEDlampa lyser.

Om den inte lyser

Tryck och håll ner knappen för trådlöst läge på skrivaren i en sekund för att aktivera NFCfunktionen. När NFC LEDlampan är tänd, släpp knappen.

 För användare av iPrint&Label

 För användare av Mobile Cable Label Tool

 

För användare av iPrint&Label

 

1.  Aktivera funktionen NFC (Near Field Communication) på din mobila enhet: tryck på [Inställningar]  [Trådlös och Nätverk]  [Andra, och se till så att [NFC] är aktiverad.

 

2.  För din enhet över NFCmärket på skrivaren.

Enheten kommer att upptäcka skrivarens trådlösa inställningar.

 

3.  När din enhet tar emot skrivarens inställningsinformation startar iPrint&Label automatiskt.

Se till så att iPrint&Label är installerad. Om den inte är installerad på enheten visas appen Google Play™ Store.

4.  Skrivarens NFC LEDlampa kommer att stängas av och sen slås på igen. Anslutningen är nu etablerad.

Du kan nu skriva ut trådlöst från din mobila enhet.

 

För användare av Mobile Cable Label Tool

 

1.  Aktivera NFCfunktionen på din mobila enhet: tryck på [Inställningar]  [Trådlös och Nätverk]  [Andra], och se till så att knappen för [NFC] är aktiverad.

2.  Starta Mobile Cable Label Tool, och öppna sedan skärmen för etikettredigering eller skärmen för skrivarinställningar.

3.  För din enhet över NFCmärket på skrivaren.

Enheten kommer att upptäcka skrivarens trådlösa inställningar.

4.  Skrivarens NFC LEDlampa kommer att stängas av och sen slås på igen. Anslutningen är nu etablerad.

Du kan nu skriva ut trådlöst från din enhet.

[   Tillbaka till toppen ]

 

Anslut med hjälp av en dator (WiFi Direct)
 

1.  Slå på skrivaren.

 

2.  Se till så att WiFi LEDlampan lyser på skrivaren.

Om den inte lyser

a.  Tryck och håll ner knappen för trådlöst läge på skrivaren i en sekund för att slå på trådlöst läge.

b.  När WiFi LEDlampan är tänd, släpp knappen. WiFi LEDlampan börjar blinka.

3.  Aktivera skrivarens WLANinställningar med hjälp av din dator:

 För Windows

 För Mac

Windows

Se till så att skrivardrivrutinen och verktyget för skrivarinställning (Printer Setting Tool) är installerat på din dator. Om inte, ladda ner och installera från sektionen [Nerladdningar] på den här

webbsidan.

Se till så att skrivaren är påslagen och anslut den sedan till datorn med en USBkabel.

 

1.  Starta verktyget för skrivarinställning (Printer Setting Tool) på datorn, och klicka på [Kommunikationsinställningar].
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För mer information om verktyget för skrivarinställning (Printer Setting Tool), se följande FAQ: "Använda verktyget för skrivarinställning (Printer Setting Tool) (för Windows)".

 

2.  I fliken [Allmänt], klicka på [Kommunikationsinställningar], och se sedan till att:

[Håll aktuell status] är valt för inställningen [Nätverksinställningar på]

[Infrastruktur och WiFi Direct] är valt för inställningen [Valt gränssnitt]

3.  Starta applikationen i din mobila enhet och tryck sedan på ikonen Inställningar.

(Användare av Mobile Cable Label Tool måste också trycka på [Skrivarinställningar]  [Skrivare].)

 

4.  Välj skrivaren som finns listad under [WiFi Skrivare].

 

5.  Du kan nu skriva ut trådlöst från din mobila enhet.

 

Mac

Kontrollera att skrivardrivrutinen och Ptouch Utility är installerade på din dator.

 

1.  Anslut skrivaren och datorn med hjälp av en USBkabel, och starta Ptouch Utility.

För mer information om Ptouch Utility, se följande FAQ: "Använda Ptouch Utility (för Mac OSX)".

 

2.  I fliken [WiFi Direct], ställ in [WiFi Direct] till [ON].

 

3.  Starta applikationen i din mobila enhet och tryck sedan på ikonen Inställningar.

(Användare av Mobile Cable Label Tool måste också trycka på [Skrivarinställningar]  [Skrivare].)

 

4.  Välj skrivaren som finns listad under [WiFi Skrivare].

 

5.  Du kan nu skriva ut trådlöst från din mobila enhet.

 

Skrivarens standard SSID (Nätverksnamn) och lösenord (Nätverksnyckel):

SSID: “DIRECTbrPTP750W****” där “****” är de fyra sista siffrorna i produktens serienummer (du kan hitta etiketten med produktens serienummer genom att öppna kassettuckan.)

Lösenord: 00000000

Om du ändrade lösenordet med hjälp av Kommunikationsinställningarna så måste du skriva in det efter att du valt skrivaren.

 

Om du vill skriva ut SSID och lösenord, tryck på knappen för trådlöst läge två gånger (använd 0.94 tum (24 mm) tape.)

[   Tillbaka till toppen ]

 

Om du inte kan ansluta
 

Aktivera skrivarens WLANinställningar med hjälp av din dator:

 För Windows

 För Mac

 

Windows

Se till så att skrivardrivrutinen och verktyget för skrivarinställning (Printer Setting Tool) är installerat på din dator. Om inte, ladda ner och installera från sektionen [Nerladdningar] på den här

webbsidan.

Se till så att skrivaren är påslagen och anslut den sedan till datorn med en USBkabel.

 

1.  Starta verktyget för skrivarinställning (Printer Setting Tool) på datorn, och klicka på [Kommunikationsinställningar].

För mer information om verktyget för skrivarinställning (Printer Setting Tool), se följande FAQ: "Använda verktyget för skrivarinställning (Printer Setting Tool) (för Windows)".

 

2.  I fliken [Allmänt], klicka på [Kommunikationsinställningar].

Se till så att [Håll aktuell status] är valt för inställningen [Nätverksinställningar på].

Se till så att [Infrastruktur och WiFi Direct] är valt för inställningen [Valt gränssnitt]

3.  Starta applikationen i din mobila enhet och tryck sedan på ikonen Inställningar.

(Användare av Mobile Cable Label Tool måste också trycka på [Skrivarinställningar]  [Skrivare].)

 

4.  Välj skrivaren som finns listad under [WiFi Skrivare].

 

5.  Du kan nu skriva ut trådlöst från din enhet.

 

Mac

Kontrollera att skrivardrivrutinen och Ptouch Utility är installerade på din dator.

 

1.  Anslut skrivaren och datorn med hjälp av en USBkabel, och starta Ptouch Utility.

För mer information om Ptouch Utility, se följande FAQ: "Använda Ptouch Utility (för Mac OSX)".

 

2.  I fliken [WiFi Direct], ställ in [WiFi Direct] till [ON].

 

3.  Starta applikationen i din mobila enhet och tryck sedan på ikonen Inställningar.

(Användare av Mobile Cable Label Tool måste också trycka på [Skrivarinställningar]  [Skrivare].)

 

4.  Välj skrivaren som finns listad under [WiFi Skrivare].
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5.  Du kan nu skriva ut trådlöst från din mobila enhet.

[   Tillbaka till toppen ]

© 20012018 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt
Alla övriga märken och produktnamn för företag som omnämns på Brotherprodukter, I relaterade dokument eller i annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.
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Jag kan inte ansluta min maskin till det trådlösa nätverket.

Börja med att kontrollera att både skrivaren och din åtkomstpunkt/router för WLAN är aktiverade.

 

Kontrollera sedan följande.

 

Är dina säkerhetsinställningar (SSID/Nätverksnyckel) rätt?

Kontrollera igen och välj vid behov rätt säkerhetsinställningar.

 

Tillverkarens namn eller modellnumret på åtkomstpunkten/routern för WLAN kan också ha använts som standardsäkerhetsinställningar.

Läs hur du hittar säkerhetsinställningarna i instruktionen som medföljer den åtkomstpunkt/router för WLAN som du har.

Fråga tillverkaren av den åtkomstpunkt/router för WLAN som du har eller fråga din Internetleverantör eller nätverksadministratör.

 

Använder du MAC-adressfiltrering?

Kontrollera att skrivarens MAC-adress är tillåten i filtret.

Du kan hitta MAC-adressen i Communication settings i Printer Setting Tool.

Se Använda Communication settings.

Är din åtkomstpunkt/router för WLAN i dolt läge? (Sänder inte SSID)

 

Du bör kunna mata in rätt SSID-namn under installationen eller när du använder Communication settings i Printer Setting Tool.

Kontrollera SSID-namnet i instruktionerna som medföljde åtkomstpunkten/routern för WLAN och konfigurera om den trådlösa nätverksinstallationen.

 

Har din P-touch etikettskrivare tilldelats en tillgänglig IP-adress?

 

Kontrollera IP Address och Subnet Mask.

Kontrollera att både IP-adress och Subnet Mask på din dator och skrivaren är korrekta och finns i samma nätverk.

Mer information om hur du verifierar IP-adress och Subnet Mask får du från nätverksadministratören.

(Windows)

Kontrollera IP-adress, Subnet Mask och andra nätverksinställningar med hjälp av Communication settings i Printer Setting Tool.

Se Använda Communication settings.

Om problemet kvarstår, avinstallera skrivardrivrutinen och programvaran och installera sedan om dem.

 

© 2001-2021 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt
Alla övriga märken och produktnamn för företag som omnämns på Brother-produkter, I relaterade dokument eller i annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.
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Hur kan jag ansluta skrivaren och min Applemobila enhet trådlöst?

För att skriva ut trådlöst med din Appleenhet (så som iPad, iPhone eller iPod touch), så måste du ladda ner och installera någon av följande applikationer från App Store:

iPrint&Label

Mobile Cable Label Tool (för utskrift av kabeletiketter)

För att ansluta till ett trådlöst nätverk måste du använda den medföljande nätadaptern eller Liion batteriet. Om din skrivare drivs med alkaliska eller NiMH batterier så kan du inte ansluta den till ett

trådlöst nätverk.

Välj en anslutningsmetod för att trådlöst ansluta Brother skrivaren och din Apple mobila enhet:

 Om du har en trådlös router/åtkomstpunkt

 Om du inte har en trådlös router/åtkomstpunkt

 

Om du har en trådlös router/åtkomstpunkt

Anslut med hjälp av en trådlös router/åtkomstpunkt (Infrastrukturläge)
 

Om du har en trådlös router/åtkomstpunkt, gör följande:

 

1.  Anslut din Brother skrivare till en trådlös router/åtkomstpunkt.

2.  Anslut din mobila enhet till samma trådlösa router/åtkomstpunkt.

(Du kan hoppa över det här steget om din enhet redan är ansluten till ett WiFinätverk.)

3.  Du kan nu skriva ut trådlöst från din mobila enhet.

[   Tillbaka till toppen ]

Anslut med hjälp av en trådlös router/åtkomstpunkt (WPS)
 

Om din trådlösa router/åtkomstpunkt stöder WPS (WiFi Protected Setup™), gör följande:

Om du inte kan använda den trådlösa routern/åtkomstpunkten, gå till "Anslut skrivaren och den trådlösa routern/åtkomstpunkten med hjälp av din dator".

1.  Bekräfta först att din trådlösa router/åtkomstpunkt har WPSsymbolen och placera skrivaren nära den trådlösa routern/åtkomstpunkten.

2.  Slå på skrivaren.

3.  Tryck på WPSknappen på din trådlösa router/åtkomstpunkt, sedan tryck och håll ner knappen för trådlöst läge på skrivaren i ungefär fem sekunder.

4.  WiFi LEDlampan på skrivaren blinkar grönt.

5.  När anslutningen är etablerad lyser WiFi LEDlampan i grönt.

Om WiFi LEDlampan fortfarande blinkar

Använd en dator för att ansluta skrivaren till den trådlösa routern/åtkomstpunkten. Gå till "Anslut skrivaren och den trådlösa routern/åtkomstpunkten med hjälp av din dator".

6.  Anslut din mobila enhet till den trådlösa routern/åtkomstpunkten:

(Om din enhet redan är ansluten till ett WiFi nätverk, gå till steg 7.)

a.  Tryck på [Inställningar]  [WiFi] på enheten, och aktivera WiFi.

b.  Välj det SSID (Nätverksnamn) på den trådlösa routern/åtkomstpunkten som du anslöt till i steg 5. Anslutningen mellan din enhet och den trådlösa routern/åtkomstpunkten kommer att etableras.

7.  Starta applikationen i din mobila enhet och tryck på ikonen Inställningar.

(Användare av Mobile Cable Label Tool måste också trycka på [Skrivarinställningar]  [Skrivare].)

8.  Välj din skrivare från listan.

9.  Du kan nu skriva ut trådlöst från din enhet.

[   Tillbaka till toppen ]

Anslut din skrivare till den trådlösa routern/åtkomstpunkten med hjälp av din dator

Innan du fortsätter, se till så att din dator är utrustad med ett WiFigränssnitt som är anslutet till ett trådlöst nätverk. Om inte, så kommer datorn inte att kunna ansluta till skrivaren trådlöst.
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1.  Anslut din dator till samma trådlösa router/åtkomstpunkt.

(Du kan hoppa över det här steget om din enhet redan är ansluten till ett WiFinätverk.)

 

2.  Anslut din Brother skrivare till samma router/åtkomstpunkt.

 

3.  Anslut din Brother skrivare och din dator.

4.  Anslut din mobila enhet till samma trådlösa router/åtkomstpunkt.

5.  Anslut din mobila enhet och din skrivare.

 För Windows

 För Mac

 

Windows

Innan du börjar, kontrollera SSID (Nätverksnamnet) och lösenordet (Nätverksnyckel) på din trådlösa router/åtkomstpunkt.

 

1.  Ladda ner skrivardrivrutinen från sektionen [Nerladdningar] på den här webbsidan.

 

2.  Dubbelklicka på den hämtade filen för att starta installationen.

 

3.  Klicka på [Nästa].

 

4.  Välj [Trådlös nätverksanslutning], klicka sedan på [Nästa].

 

5.  Välj [Brother PeertoPeer nätverksskrivare].
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6.  Välj [Ändra inställningarna för brandväggen] för att aktivera nätverksanslutning och fortsätt med installationen. (Rekommenderat), klicka sedan på [Nästa].

7.  Förbered en USBkabel. Välj [Ja, jag har en USBkabel att använda till installation].

8.  Följ instruktionerna på skärmen för att hitta tillgängliga trådlösa nätverk.

 

9.  Välj det SSID (Nätverksnamn) som du kontrollerade tidigare, klicka sedan på [Nästa].

10.  När skärmen för installationsbekräftelse visas, kontrollera att kryssrutan är vald, klicka sedan på [Nästa].

 

11.  Bekräfta att SSID (Nätverksnamnet är korrekt, klicka sedan på [Ja].
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12.  Följ instruktionerna på skrämen för att slutföra programvaruinstallationen.

 

13.  Vänta tills installationen är slutförd och klicka sedan på [Slutför] för att stänga installationsfönstret.

 

14.  När skrivaren är ansluten till din trådlösa router/åtkomstpunkt så lyser skrivarens WiFi LEDlampa.

 

15.  Anslut din Appleenhet till den trådlösa routern/åtkomstpunkten.

(Om din enhet redan är ansluten till ett WiFinätverk, gå till steg 16.)

a.  Tryck på [Inställningar]  [WiFi] och aktivera WiFi.

b.  Välj det SSID som du anslöt till i steg 11. Din enhet och den trådlösa routern/åtkomstpunkten kommer att anslutas.

16.  Starta applikationen i din mobila enhet och tryck sedan på ikonen Inställningar.

(Användare av Mobile Cable Label Tool måste också trycka på [Skrivarinställningar]  [Skrivare].)

 

17.  Välj din skrivare från listan.

 

18.  Du kan nu skriva ut trådlöst från din enhet.

 

Mac

Innan du börjar, kontrollera SSID (Nätverksnamnet) och lösenordet (Nätverksnyckel) på din trådlösa router/åtkomstpunkt.

1.  Ladda ner Komplett programvarupaket från sektionen [Nerladdningar] på den här webbsidan.

 

2.  Dubbelklicka på den hämtade filen.

 

3.  Öppna mappen [Utilities] och hitta Wireless Device Setup Wizard.

 

4.  Dubbelklicka på [Wireless Device Setup Wizard.app].

 

5.  Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera de trådlösa inställningarna mellan skrivaren och din trådlösa router/åtkomstpunkt.

Vi rekommenderar att använda en USBkabel för att slutföra anslutningen.

6.  När du väljer den trådlösa routern/åtkomstpunkten, se till så att du väljer det SSID som du bekräftade tidigare.

 

7.  Anslut din Appleenhet till den trådlösa routern/åtkomstpunkten.

(Om din enhet redan är ansluten till ett WiFinätverk, gå till steg 9.)

Tryck på [Inställningar]  [WiFi] och aktivera WiFi.

8.  Välj det SSID som du använde tidigare. Anslutningen mellan din enhet och din trådlösa router/åtkomstpunkt kommer att etableras.

 

9.  Starta applikationen i din mobila enhet och tryck sedan på ikonen Inställningar.

(Användare av Mobile Cable Label Tool måste också trycka på [Skrivarinställningar]  [Skrivare].)

 

10.  Välj din skrivare från listan.

 

11.  Du kan nu skriva ut trådlöst från din enhet.

[   Tillbaka till toppen ]

 

Om du inte har en trådlös router/åtkomstpunkt
 

Anslut din skrivare och Appleenhet med hjälp av WiFi Direct
 

1.  Slå på skrivaren.

 

2.  Se till så att WiFi LEDlampan lyser på skrivaren.

Om den inte lyser

a.  Tryck och håll ner knappen för trådlöst läge på skrivaren i en sekund för att slå på trådlöst läge.

b.  När WiFi LEDlampan är tänd, släpp knappen. WiFi LEDlampan börjar blinka.

3.  Aktivera skrivarens trådlösa inställningar med hjälp av din dator:

 För Windows

 För Mac

Windows
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Se till så att skrivardrivrutinen och verktyget för skrivarinställning (Printer Setting Tool) är installerat på din dator. Om inte, ladda ner och installera från sektionen [Nerladdningar] på den här

webbsidan.

Se till så att skrivaren är påslagen och anslut den sedan till datorn med en USBkabel.

 

1.  Starta verktyget för skrivarinställning (Printer Setting Tool) på datorn, och klicka på knappen [Kommunikationsinställningar].

För mer information om verktyget för skrivarinställning (Printer Setting Tool), se "Använda verktyget för skrivarinställning (Printer Setting Tool) (för Windows)".

 

2.  I fliken [Allmänt], klicka på [Kommunikationsinställningar], och se till att:

[Håll aktuell status] är valt för inställningen [Nätverksinställningar på]

[Infrastruktur och WiFi Direct] är valt för inställningen [Valt gränssnitt]

3.  Starta applikationen i din mobila enhet och tryck sedan på ikonen Inställningar.

(Användare av Mobile Cable Label Tool måste också trycka på [Skrivarinställningar]  [Skrivare].)

 

4.  Anslut din mobila enhet till samma nätverk som din skrivare är ansluten till.

a.  Tryck på [Inställningar]  [WiFi] på enheten och aktivera WiFi.

b.  Välj din skrivare från listan. Anslutningen mellan din enhet och skrivare kommer att etableras.

5.  Bekräfta att din skrivare är listad på sidan [Inställningar] i mobilapplikationen och välj den sedan.

6.  Du kan nu skriva ut trådlöst från din enhet.

 

Mac

Kontrollera att skrivardrivrutinen och Ptouch Utility är installerade på din dator.

 

1.  Anslut skrivaren och datorn med hjälp av en USBkabel, och starta Ptouch Utility.

För mer information om Ptouch Utility, se följande FAQ: "Använda Ptouch Utility (för Mac OSX)".

 

2.  I fliken [WiFi Direct], ställ in [WiFi Direct] till [ON].

 

3.  Starta applikationen i din mobila enhet och tryck sedan på ikonen Inställningar.

(Användare av Mobile Cable Label Tool måste också trycka på [Skrivarinställningar]  [Skrivare].)

 

4.  Anslut din mobila enhet till samma nätverk som din skrivare är ansluten till.

a.  Tryck på [Inställningar]  [WiFi] på enheten och aktivera WiFi.

b.  Välj din skrivare från listan. Anslutningen mellan din enhet och skrivare kommer att etableras.

5.  Bekräfta att din skrivare är listad på sidan [Inställningar] i mobilapplikationen och välj den sedan.

 

6.  Du kan nu skriva ut trådlöst från din enhet.

Skrivarens standard SSID (Nätverksnamn) och lösenord (Nätverksnyckel):

SSID: “DIRECTbrPTP750W****” där “****” är de fyra sista siffrorna i produktens serienummer (du kan hitta etiketten med produktens serienummer genom att öppna kassettuckan.)

Lösenord: 00000000

Om du ändrade lösenordet med hjälp av Kommunikationsinställningarna så måste du skriva in det efter att du valt skrivaren.

 

Om du vill skriva ut SSID och lösenord, tryck på knappen för trådlöst läge två gånger (använd 0.94 tum (24 mm) tape.)

[   Tillbaka till toppen ]

 

Om du inte kan ansluta
 

Aktivera skrivarens trådlösa inställningar med hjälp av din dator:

 För Windows

 För Mac

 

Windows

Se till så att skrivardrivrutinen och verktyget för skrivarinställning (Printer Setting Tool) är installerat på din dator. Om inte, ladda ner och installera från sektionen [Nerladdningar] på den här

webbsidan.

Se till så att skrivaren är påslagen och anslut den sedan till datorn med en USBkabel.

 

1.  Starta verktyget för skrivarinställning (Printer Setting Tool) på datorn, och klicka på [Kommunikationsinställningar].

För mer information om verktyget för skrivarinställning (Printer Setting Tool), se följande FAQ: "Använda verktyget för skrivarinställning (Printer Setting Tool) (för Windows)".

 

2.  I fliken [Allmnänt], klicka på [Kommunikationsinställningar] och se till att:

[Håll aktuell status] är valt för inställningen [Nätverksinställningar på].

[Infrastruktur och WiFi Direct] är valt för inställningen [Valt gränssnitt]

3.  Starta applikationen i din mobila enhet och tryck sedan på ikonen Inställningar.

(Användare av Mobile Cable Label Tool måste också trycka på [Skrivarinställningar]  [Skrivare].)

 

4.  Välj din skrivare från listan.

 

5.  Du kan nu skriva ut trådlöst från din enhet.

Mac
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Kontrollera att skrivardrivrutinen och Ptouch Utility är installerade på din dator.

 

1.  Anslut skrivaren och datorn med hjälp av en USBkabel, och starta Ptouch Utility.

För mer information om Ptouch Utility, se följande FAQ: "Använda Ptouch Utility (för Mac OSX)".

 

2.  I fliken [WiFi Direct], ställ in [WiFi Direct] till [ON].

 

3.  Starta applikationen i din mobila enhet och tryck sedan på ikonen Inställningar.

(Användare av Mobile Cable Label Tool måste också trycka på [Skrivarinställningar]  [Skrivare].)

 

4.  Välj din skrivare från listan.

 

5.  Du kan nu skriva ut trådlöst från din enhet.

[   Tillbaka till toppen ]

© 20012018 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt
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Var hittar jag skrivarens nätverksinställningar, t.ex. IP-adress?

Du kan kontrollera skrivarens nätverksinställningar på två sätt: Kontrollera kommunikationsinställningarna i Printer Setting Tool eller skriva ut en konfigurationsrapport från skrivaren.

 

Mer information om hur du kontrollerar kommunikationsinställningarna finns i Vanliga frågor: "använda kommunikationsinställningarna (för Windows)".

Mer information om hur du skriver ut en skrivarkonfigurationsrapport från skrivaren finns i Vanliga frågor: "kan jag skriva ut skrivarinställningarna?".

© 2001-2021 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt
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Kontrollera IPadresserna för både dator och skrivare

Följ stegen nedan för att kontrollera IPadresserna på din dator och skrivaren.

 

Så här kontrollerar du IPadressen på din dator

 

(Windows®)

 

1.  (Windows® 8 eller senare)

 

a.  Klicka på   i Startskärmen. Om   inte finns i Startskärmen, högerklicka någonstans på en tom yta och klicka sedan på Alla Appar från listen.

b.  Klicka på Kommandotolken.

(Windows Vista® och Windows® 7)

Klicka på Start => Alla program => Tillbehör och välj sedan Kommandotolken.

2.  Skriv in ipconfig (C:\>ipconfig) och tryck på Enter.

3.  Kontrollera IPadress och Subnet Mask.

4.  Skriv in exit (C:\>exit) och tryck på Enter för att stänga Kommandotolken.

 

(Macintosh)

 

1.  Klicka på Apple Menu och välj Systeminställningar....

2.  Klicka på Nätverk.

3.  Klicka på Advanced.
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4.  Klicka på TCP/IP och kontrollera IPv4adress och Subnet Mask.

Se till att Subnet Mask är "255.255.255.0".

Om din Subnet Mask är en annan, kontakta en nätverksadministratör för att lösa problemet. (Denna FAQ gäller inte för din nätverksmiljö.)

 

 

Så här kontrollerar du IPadressen på din skrivare

 

Du kan kontrollera IPadressen på två sätt:

titta i Communication settings i Printer Setting Tool eller skriva ut en skrivarkonfigurationsrapport från skrivaren.

 

För mer information om Communication settings, se Använda Communication settings.

För information om att skriva ut en skrivarkonfigurationsrapport från skrivaren, se Kan jag skriva ut skrivarinställningarna?.

Relaterade Vanliga frågor

Jag kan inte ansluta min maskin till det trådlösa nätverket.
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Vad är WPS (Wi-Fi Protected Setup™)

Om den trådlösa åtkomstpunkten har stöd för WPS (Wi-Fi Protected Setup™) kan du enkelt konfigurera skrivaren utan dator. Genom att trycka på en knapp på den trådlösa åtkomstpunkten/routern kan du

konfigurera inställningarna för trådlöst nätverk och säkerhet. I användarhandboken till den trådlösa åtkomstpunkten/routern finns anvisningar om hur du öppnar WPS-läget.

 

Routrar eller åtkomstpunkter som stöder WPS (Wi-Fi Protected Setup) har lämplig symbol som visas nedan.

 

Relaterade Vanliga frågor

Hur kan jag skriva ut trådlöst från en dator med hjälp av en trådlös router/åtkomstpunkt? (Infrastrukturläge)

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt
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Dela din skrivare i Windows® 7 (Delad skrivare)

Följ instruktionerna nedan för att dela skrivaren.

 

STEG 1: Inställningar för serverdatorn

 

1.  Installera skrivardrivrutinen. (Den senaste drivrutinen finns att hämta ner från Downloads på denna webbsida.)

2.  Klicka på Start => Enheter och skrivare => Skrivare och fax.

3.  Högerklicka på Brother XXXXXX (modellnamnet) och klicka sedan på Skrivaregenskaper.

4.  Öppna fliken Dela ut och markera Dela ut den här skrivaren.

5.  Klicka på OK.

 

STEG 2: Inställningar för klientdatorn

 

1.  Klicka på Start => Kontrollpanelen => Nätverk och Internet.

2.  Klicka på Nätverks och delningscenter.

3.  Klicka på Ändra avancerade delningsinställningar.

4.  Markera Aktivera nätverksidentifiering och Aktivera fil och skrivardelning, klicka på Spara ändringar.
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5.  Klicka på Start => Enheter och skrivare.

6.  Klicka på Lägg till en skrivare.

7.  Klicka på Lägg till en nätverksskrivare, trådlös skrivare eller Bluetoothskrivare.

8.  Välj en skrivare och klicka på Nästa.

(Om du inte kan hitta önskad skrivare, klicka här.)

9.  Klicka på Nästa.

10.  Välj Dela den här skrivaren så att andra användare i nätverket kan hitta och använda den och klicka på Nästa.

11.  Klicka på Avsluta.

 

Om du inte kan hitta den skrivare du vill, är det möjligt att det finns vissa problem med nätverksanslutningen. Vi rekommenderar att du kör kommandot Ping i Kommandotolken. (Klicka på Start =>

Alla program => Tillbehör => Kommandotolken.)

Om du kontrollerat att det inte finns något problem med nätverksanslutningen kan du testa följande:

 

1.  Klicka Skrivaren jag vill använda finns inte med i listan.

2.  Välj Välj en delad skrivare efter namn och mata in \\ serverdatorns namn \ serverskrivarens namn.

3.  Klicka på Nästa.

4.  Klicka på Nästa.

5.  Klicka på Avsluta.

 

 

Du kan kontrollera datornamnet genom att högerklicka på ikonen Dator på skrivbordet => Välja Egenskaper => Avancerade systeminställningar.

 

PT-P750W Gå till index

Gå till index

 

58 / 149



 

© 20012017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt
Alla övriga märken och produktnamn för företag som omnämns på Brotherprodukter, I relaterade dokument eller i annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

PT-P750W Gå till index

Gå till index

 

59 / 149



Hur kan jag skriva ut trådlöst från en dator med hjälp av en trådlös router/åtkomstpunkt? (Infrastrukturläge)

För att ansluta till ett trådlöst nätverk måste du använda den medföljande nätadaptern eller Liion batteriet. Om din skrivare drivs med alkaliska eller NiMH batterier så kan du inte ansluta den till

ett trådlöst nätverk.

 

Så här ansluter du skrivaren och din dator:

1.  Anslut din dator till din trådlösa router/åtkomstpunkt.

(Du kan hoppa över det här steget om din dator redan är ansluten till ett WiFinätverk.)

2.  Anslut din Brother skrivare till samma trådlösa router/åtkomstpunkt.

3.  Anslut din Brother skrivare och din dator.

Beroende på om skrivardrivrutinen är installerad eller inte, gör något av följande:

Skrivardrivrutinen är inte installerad Konfigurera den trådlösa anslutningen medan du installerar skrivardrivrutinen.

Skrivardrivrutinen är installerad

Konfigurera den trådlösa anslutningen manuellt:

 För Windows

 För Mac

 

Konfigurera den trådlösa anslutningen medan du installerar skrivardrivrutinen

Innan du börjar, kontrollera SSID (Nätverksnamnet) och lösenordet (Nätverksnyckel) på din trådlösa router/åtkomstpunkt.

1.  Se till så att din dator är ansluten till din trådlösa router/åtkomstpunkt.

(Om din dator redan är ansluten till ett WiFinätverk, gå till nästa steg.)

2.  Ladda ner skrivardrivrutinen och Ptouch Editor från sektionen [Nerladdningar] på den här webbsidan.

3.  Dubbelklicka på den hämtade filen för att starta installationen.

4.  Välj [Trådlös nätverksanslutning] och klicka sedan på [Nästa].

Windows Mac

 

5.  Windows: Välj [Brother PeertoPeer Nätverksskrivare].

Mac: Gå till steg 7.

 

 

6.  (Endast Windows) Välj [Ändra inställningarna för brandväggen för att aktivera nätverksanslutning och fortsätt med installationen. (Rekommenderat)], och klicka sedan på [Nästa].
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7.  Förbered en USBkabel. Välj [Ja, jag har en USBkabel att använda till installation].

Endast användare av WPS

Om du vill använda WPS (WiFi Protected Setup™), välj [Nej, jag har inte en USBkabel]. Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra programvaruinstallationen, gå sedan till steg 13.

Windows Mac

 

8.  Välj det SSID (Nätverksnamn) som du kontrollerade tidigare, klicka sedan på [Nästa].

Windows Mac

 

9.  När skärmen för installationsbekräftelse visas, kontrollera att kryssrutan är vald, klicka sedan på [Nästa].

10.  Bekräfta att SSID (Nätverksnamnet är korrekt, klicka sedan på [Ja].

Windows Mac

 

11.  Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra programvaruinstallationen.

När installationen är slutförd, klicka på [Slutför] för att stänga installationsfönstret.

12.  När skrivaren är ansluten till din trådlösa router/åtkomstpunkt så lyser skrivarens WiFi LEDlampa.

13.  Se till så att Editor Lite LEDlampan inte lyser. Starta Ptouch Editor och välj skrivaren i listan.

14.  Du kan nu redigera och skriva ut etiketter trådlöst från din dator.

[   Tillbaka till toppen ]

Konfigurera den trådlösa anslutningen manuellt med skrivardrivrutinen installerad (För Windows)

För att ansluta till ett trådlöst nätverk måste du använda den medföljande nätadaptern eller Liion batteriet. Om din skrivare drivs med alkaliska eller NiMH batterier så kan du inte ansluta den till

ett trådlöst nätverk.
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1.  Se till så att skrivardrivrutinen, verktyget för skrivarinställning (Printer Setting Tool) och Ptouch Editor är installerade på din dator.

2.  Slå på skrivaren.

3.  Se till så att skrivarens WiFi LEDlampa blinkar.

Om WiFi LEDlampan inte blinkar

Tryck och håll ner knappen för trådlöst läge i en sekund för att slå på trådlöst läge. När WiFi LEDlampan lyser, släpp knappen för trådlöst läge.

4.  Anslut skrivaren till datorn med en USBkabel.

5.  Starta verktyget för skrivarinställning (Printer Setting Tool) på datorn, och klicka på [Kommunikationsinställningar]. För mer information om verktyget för skrivarinställning, se "Använda verktyget för

skrivarinställning (Printer Setting Tool) (för Windows)".

6.  I [Trådlösa inställningar] under fliken [Trådlöst LAN], gör följande:

a.  Se till så att [Infrastruktur] är valt för [Kommunikationsläge].

b.  Ange det SSID (Nätverksnamn) som du använde tidigare, eller klicka på [Sök...] och välj SSID i listan.

7.  Ange lösenordet som [Lösenfras] och klicka på [Verkställ].

Ange korrekt inställningar för [Autentiseringsmetod] och [Krypteringsmetod] i ditt trådlösa nätverk.

8.  När skrivaren och den trådlösa routern/åtkomstpunkten är anslutna, så kommer skrivarens WiFi LEDlampa att sluta blinka och blir istället tänd.

9.  Se till så att Editor Lite LEDlampan inte lyser. Starta Ptouch Editor och välj skrivaren i listan.

10.  Du kan nu redigera och skriva ut etiketter trådlöst från din dator.

 

Konfigurera den trådlösa anslutningen manuellt med den installerade skrivardrivrutinen (För Mac)

För att ansluta till ett trådlöst nätverk måste du använda den medföljande nätadaptern eller Liion batteriet. Om din skrivare drivs med alkaliska eller NiMH batterier så kan du inte ansluta den till

ett trådlöst nätverk

1.  Ladda ner Komplett programvarupaket från sektionen [Nerladdningar] på den här webbsidan.

 

2.  Dubbelklicka på den hämtade filen.

 

3.  Öppna mappen [Utilities] och hitta Wireless Device Setup Wizard.

4.  Dubbelklicka på [Wireless Device Setup Wizard.app].

5.  Följ instruktionerna på skärmen för att konfigurera de trådlösa inställningarna mellan skrivaren och din trådlösa router/åtkomstpunkt.

Vi rekommenderar att använda en USBkabel för att slutföra anslutningen.

6.  Anslut din dator till den trådlösa routern/åtkomstpunkten.

7.  Se till så att WiFifunktionen på din dator är aktiverad.

Välj det SSID som du använde i steg 5. Anslutningen mellan din dator och trådlösa router/åtkomstpunkt kommer att etableras.

Om din dator redan är ansluten till ett WiFinätverk, gå till nästa steg.

8.  Se till så att Editor Lite LEDlampan är avstängd. Starta Ptouch Editor och välj skrivaren från listan.

 

9.  Du kan nu redigera och skriva ut etiketter trådlöst från din dator.

Du kan också testa följande alternativa anslutningsmetoder:

WiFi Direct: "Hur ansluter jag skrivaren och min mobila Appleenhet trådlöst?"

Adhocläge: "Hur kan jag skriva ut trådlöst från en dator i Adhocläge?"

(Du kan inte ansluta med AdHocläge för Windows 8.1 eller senare.)

[   Tillbaka till toppen ]

Relaterade Vanliga frågor

Hitta den trådlösa säkerhetsinformationen (t.ex. SSID, Nätverksnyckel etc.) för Mac OS X 10.7 eller senare

Hitta den trådlösa säkerhetsinformationen (t.ex. SSID, Nätverksnyckel etc.) för Windows®
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Hitta den trådlösa säkerhetsinformationen (t.ex. SSID, Nätverksnyckel etc.) för Mac OS X 10.7 eller senare

Dessa steg kan hjälpa dig att hitta dina trådlösa säkerhetsinställningar om din Macintosh också är ansluten till nätverket via en trådlös anslutning. Om du inte kan komma åt programmet Keychain Access, måste

du kontakta routertillverkaren eller nätverksadministratören för att avgöra ditt trådlösa nätverks säkerhetsinställningar.

 

För att fastställa det trådlösa lösenordet (Nätverksnyckel), fortsätt till DEL 1.

För att fastställa Authentication Method för det trådlösa nätverket, fortsätt till DEL 2.

 

DEL 1: HÄMTA LÖSENORDET FÖR DET TRÅDLÖSA NÄTVERKET MED HJÄLP AV "KEYCHAIN ACCESS"

 

OBS: Skärmbilderna kan variera beroende på det operativsystem som används.

 

1. Klicka på Go => Utilities => dubbelklicka på Keychain Access.

2. Under Keychains, klicka på login och hitta nätverket i listan.

OBS: Om nätverket inte kan hittas under login, klicka på System och hitta ditt nätverk från listan.

3. Dubbelklicka på nätverksnamnet (SSID) under Name.

4. I Attributes Tab, kryssa i alternativet Show password.

5. Ange vid uppmaning Mac administratörslösenord eller Keychain lösenord i dialogrutan och klicka sedan på Allow eller OK.

6. Anteckna det lösenord som anges i fältet Show password för att använda när du ansluter till det trådlösa nätverket.
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DEL 2: HÄMTA DEN TRÅDLÖSA AUTENTISERINGEN MED HJÄLP AV NÄTVERKSVERKTYG

 

OBS: Skärmbilderna kan variera beroende på det operativsystem som används.

 

1. Klicka på ikonen Wi-Fi eller Airport i menyfältet.

2. Klicka på Öppna nätverksinställningar.

3. Klicka på Wi-Fi eller Airport i listan över nätverksanslutningar.

4. Se till att rätt nätverksnamn finns med i listan och klicka sedan på Advanced.

5. Under Wi-Fi eller Airport, gör en notering av nätverksnamn och säkerhetstyp i listan över önskade nätverk.
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Vad är WPA-PSK/WPA2-PSK, TKIP och AES?

WPA, kort för Wi-Fi Protected Access®, är en datakrypteringsspecifikation för ett trådlöst LAN. Det förbättrar säkerhetsfunktionen i WEP genom att använda EAP (Extensible Authentication Protocol) för att säkra

nätverksåtkomst och en krypteringsmetod för att skydda dataöverföringar.

 

WPA är utformat för användning med en 802.1X-autentiseringsserver som distribuerar olika nycklar till varje användare. Den kan dock även användas i ett mindre säkert PSK-läge (Pre-Shared Key). PSK är

utformad för hemmanätverk och små kontorsnätverk där alla användare har samma lösenordsfras. WPA-PSK kallas även WPA-Personal. Med WPA-PSK kan Brother-enheten associera med åtkomstpunkter med

TKIP- eller AES-krypteringsmetod. WPA2-PSK gör att Brother-enheten kan associera med åtkomstpunkter med AES-krypteringsmetod.

 

TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) är en krypteringsmetod. TKIP tillhandahåller per paketnyckel som blandar en integritets- och nyckelmekanism för meddelanden.

 

AES (Advanced Encryption Standard) är den Wi-Fi® -godkända standarden för stark kryptering.

 

WPA-PSK/WPA2-PSK och TKIP eller AES använder en PSK (Pre-Shared Key) som är 8 eller fler tecken långt, upp till högst 63 tecken.
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Vad är BRAdmin Professional? (endast för Windows)

Med BRAdmin Professional kan du enkelt konfigurera och kontrollera statusen för dina nätverksskrivare, och överföra mallen till skrivaren via ett nätverk.

Egenskaper hos BRAdmin Professional

 

1. Protokollsupport

BRAdmin Professional kan köras på en dator som har protokollen IPX/SPX eller TCP/IP. Om du använder IPX/SPX-protokollet behövs ingen Netware filserver. (Men om du vill konfigurera en Brother

skrivarserver för ett Novell-nätverk, måste en Netware filserver vara tillgänglig.)

2. SNMP-hantering

BRAdmin Professional kan användas för att övervaka status på andra SNMP-kompatibla skrivare.

3. Skapa skrivargrupper

Skapa grupper av skrivare baserade på modellnamn, nätverksadress etc.

4. Starta en webbsida

Många skrivare har inbäddade webbservrar som gör det möjligt för administratören att se skrivarens och skrivarserverns konfiguration med hjälp av en webbläsare. För skrivare med denna kapacitet kan

BRAdmin Professional användas för att starta en webbläsare och automatiskt visa information om enheten.

5. Automatisk uppdatering

BRAdmin Professional kan automatiskt uppdatera enhetsstatusen. Användaren kan konfigurera uppdateringsintervallet.

6. Spara enhetsinställningar

Skrivarens konfigurationsinformation kan sparas till fil. De kan sedan överföras till andra enheter av samma modell.

7. Enkel uppdatering av skrivarserver

Det är möjligt att uppgradera Brother skrivarservrar från ett program oavsett vilket protokoll (IPX/SPX eller TCP/IP) som du använder.

8. Använd loggen för att spara information om skrivaren som en HTML-, CSV- eller TXT-fil. Denna fil kan sedan analyseras för att se hur Brother-skrivaren används i ett nätverk.

BRAdmin Professional kan laddas ner från Downloads på denna webbplats.
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Kan jag kontrollera skrivarens användningslogg?

Ja. Du kan kontrollera skrivarens användningslogg genom att skriva ut en rapport med skrivarinformation från skrivaren. Använd enhetsinställningarna i Printer Setting Tool för att bekräfta inställningen för

skrivarinformationsrapporten.

 

Kontrollera skrivarens användningslogg

 

1. Bekräfta inställningen för skrivarinformationsrapporten.

a. Öppna Printer Setting Tool. (Se "använda verktyget för skrivarinställningar (för Windows)".)

b. Klicka på Enhetsinställningar.

Fönstret Enhetsinställningar visas.

c. Om du vill skriva ut användningsloggen kontrollerar du att alla eller Användningslogg har valts som Innehåll i Skrivarinformationsrapport.

Följande tre inställningar är tillgängliga för Innehåll:

Alla: Användningsloggen och skrivarinställningarna skrivs ut.

Användningslogg: versionsinformation, användningslogg och felhistorik skrivs ut.

Skrivarinställningar: versionsinformationen, skrivarinställningarna och skrivarkonfigurationen skrivs ut.

d. Klicka på Verkställ för att tillämpa inställningen på skrivaren och klicka sedan på Avsluta.

e. Klicka på Avsluta i fönstret Skrivarinställning för att slutföra inställningen.

 

2. Skriv ut rapporten med skrivarinformation från skrivaren.

a. Tryck på och håll ned knappen för matning och skärning på skrivaren.

Användningsloggen skrivs ut.

Om du vill skriva ut skrivarinställningarna måste du använda 24 mm-tejp. Andra bandstorlekar kan inte användas.

© 2001-2021 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt
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Vilka möjligheter finns det för etikettmatning och klippning?

Vid utskrift kan du välja följande sex alternativ på skärmen Print:

 

Auto

Cut

Varje etikett klipps automatiskt efter varje utskrift.

När alternativen Auto Cut och Half Cut väljs samtidigt kommer bara den

sista etiketten att klippas helt efter utskrift.

Skrivaren kan också ställas in för att klippa etiketterna efter ett angivet

antal etiketter skrivits ut.

Half Cut
Endast själv etiketten klipps utan att klippa bärremsan, vilket gör det

lättare att avlägsna etiketten från bärremsan.

Chain

Printing

När du skriver ut mer än en etikett, skrivs etiketterna ut kontinuerligt utan

att klippa varje etikett. Efter utskriften stoppas den sista etiketten i den

positionen utan att klippas.

Special

tape

(no

cuts)

Efter utskriften stoppas etiketten i den positionen utan att klippas.

Utan att använda skrivarens sax efter utskrift tar du ut tapekassetten ur

maskinen och klipper av tapen med hjälp av en sax.

Mirror

Printing
Skriver ut en spegelbild av etiketten.

Output

Directly

to

Printer

Driver

Sänder data direkt från programmet till skrivardrivrutinen. (Eftersom

utskriftshastigheten prioriteras i förhållande till utskriftskvaliteten, kan

vissa objekt ej komma att skrivas ut, eller så kommer den utskrivna

bilden att ha ett något annorlunda utseende.)

 

 

Du kan använda vissa alternativ samtidigt (utom i följande fall).

När du väljer alternativet Special tape (no cuts) kommer alternativen Auto Cut, Half Cut och Chain Printing att avaktiveras även om de var valda.

När du använder TZetape (ej laminerad) och väljer alternativet Half Cut, kommer alternativet Half Cut att avaktiveras och alternativet Auto Cut väljas i stället.
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Viktiga punkter som du måste kontrollera innan du konfigurerar skrivaren för ett trådlöst nätverk.

Kontrollera följande punkter innan du ansluter skrivaren till det trådlösa nätverket.

 

Konfigurera skrivaren för ett trådlöst nätverk med hjälp av WPS (WiFi Protected Setup). (Rekommenderas)

Konfigurera skrivaren manuellt för ett trådlöst nätverk

Funktionsinställningar för din åtkomstpunkt för WLAN

Allokering av IPadress

 

Konfigurera skrivaren för ett trådlöst nätverk med hjälp av WPS (WiFi Protected Setup) (Rekommenderas)

 

Om din trådlösa åtkomstpunkt/router stöder WPS, kan du enkelt konfigurera skrivaren till ditt trådlösa nätverk utan att behöva ha en dator ansluten. För att kontrollera att åtkomstpunkten/routern för WLAN har stöd

för WPS, kontrollera att åtkomstpunkten/routern för WLAN har den WPSsymbol som visas nedan.

 

 

 

Klicka här för att se information om hur du konfigurerar skrivaren för ett trådlöst nätverk med hjälp av WPS (för Windows®).

 

Konfigurera skrivaren manuellt för ett trådlöst nätverk

 

Innan du konfigurerar inställningarna för trådlöst nätverk måste du känna till ditt nätverks namn: (SSID, ESSID) och nätverksnyckeln.

 

Gör något av följande för att hitta nätverksnamnet (SSID, ESSID) och nätverksnyckeln:

 

Se på sidan av din åtkomstpunkt/router för WLAN.

OBS: De bilder som visas nedan kan variera beroende på vilken produkt som används.

Se den dokumentation som medföljde åtkomstpunkten/routern för WLAN.

Det ursprungliga nätverksnamnet kan vara tillverkarens namn eller modellnamnet.

Om du fortfarande inte hittar säkerhetsinformationen, vänligen kontakta tillverkaren av åtkomstpunkten/routern för WLAN, systemadministratören eller Internetleverantören.

WPAPSK/WPA2PSK är en av autentiseringsmetoderna som använder en s.k. PreShared Key (PSK) som är minst 8 och högst 63 tecken lång.

Funktionsinställningar för din åtkomstpunkt för WLAN

 

Beroende på den åtkomstpunkt för WLAN som används, kan vissa funktioner i åtkomstpunkten/routern för WLAN orsaka störningar för trådlös kommunikation mellan datorn och skrivaren. Se instruktionerna som

medföljer åtkomstpunkten/routern för WLAN och kontrollera dina funktionsinställningar. Om följande funktioner är aktiverade, vänligen ändra inställningen.

 

Multiple SSID

Med denna funktion kan du konfigurera flera SSID med en trådlös åtkomstpunkt/router. Varje SSID kan använda olika autentiserings och krypteringsmetoder så att du kan ansluta trådlösa enheter till det

trådlösa nätverket på olika säkerhetsnivåer samtidigt. Men om du vill ansluta alla trådlösa enheter till ett specifikt trådlöst nätverk, måste dessa enheter använda samma SSID. I många fall kan enheter med

olika SSID inte kommunicera med varandra och kan inte skicka eller ta emot data via samma trådlösa nätverk. Konfigurera din trådlösa dator och skrivare med samma SSID som används för

åtkomstpunkten/routern för WLAN.

OBS: De bilder som visas nedan kan variera beroende på vilken produkt som används och krypteringsmetoden är ett exempel.

Privacy Separator

Privacy Separator isolerar alla trådlösa enheter som är anslutna till åtkomstpunkten/routern för WLAN och hindrar de trådlösa enheterna från att kunna ansluta och skicka data till andra enheter i ditt

trådlösa nätverk.

När Privacy Separator är på, kommer trådlösa enheter som datorn och skrivaren inte att kunna kommunicera med varandra. Om du vill ansluta skrivaren till andra enheter, ändra inställningen för

åtkomstpunkten/routern för WLAN och avaktivera Privacy Separator.
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MAC address filtering

MACadressfiltrering är en funktion som gör att endast vissa MACadresser konfigurerade i åtkomstpunkten/routern för WLAN kan ansluta. Om du använder MACadressfiltrering i åtkomstpunkten/routern

för WLAN, måste du konfigurera din MACadress för skrivaren.

Du kan ta reda på skrivarens MACadress genom att titta under Communication settings i Printer Setting Tool eller skriva ut en skrivarkonfigurationsrapport. Klicka här för att se information om hur du hittar

skrivarens nätverksinställningar.

 

Allokering av IPadress

 

Assigning Static IP addresses

Innan du tilldelar IPadressen manuellt med Statiskt läge, bör du läsa följande.

Den IPadress som du vill tilldela din skrivare.

 

Måste väljas utanför intervallet för IPadressen som kan tänkas tilldelas som en dynamisk adress av DHCPservern.

Måste skilja sig från en som redan har tilldelats en annan enhet i nätverket.

Måste befinna sig i samma nätverk som din dator och åtkomstpunkten/routern för WLAN.

 

Om IPadressen som tilldelas din dator är 192.168.1.xx, tilldela ett nummer som inte har tilldelats andra enheter till där xx är (t.ex. 192.168.1.10). Den första tre serie siffergrupperna (192.168.1

som visas i exemplet) måste vara desamma.

 

 

Assigning IP address automatically

Om åtkomstpunkten/routern för WLAN inte har stöd för funktionen DHCPserver, kan IPadressen inte konfigureras automatiskt. Mer information finns i den dokumentation som medföljer

åtkomstpunkten/routern för WLAN.
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Förbered dig för att använda din skrivare

Film: Gör dig redo att använda din skrivare.

How to use the buttons:

Start the video

Skip the video

Stop the video

Restart the video

 

1. Förbered för utskrift

Installera först skrivaren. För installationsinstruktioner, klicka här.

→ Ställa in P-touch etikettskrivaren

När du har slutfört skrivarinstallationen skapar du en testetikett.

→ Skapa en etikett med P-touch Editor Lite

2. Installation av programvaran

Om du vill skapa mer genomarbetade etiketter eller använda alla skrivarens olika funktioner måste skrivardrivrutinen och P-touch Editor vara installerade på din dator. För installationsanvisningar, klicka här.

→ Installation av programvaran

Förutom skrivardrivrutinen och P-touch Editor finns även annan praktisk programvara tillgänglig. För mer information, klicka här.

→ Vilken typ av programvara finns tillgänglig för den här skrivaren?

3. Konfigurera en nätverksanslutning

Om du vill använda ett trådlöst LAN, klicka här för installationsinstruktioner.

→ Hur ansluter jag skrivaren till min dator via Wi-Fi®?

→ Hur kan jag skriva ut från en dator via ett trådlöst nätverk? (Wi-Fi Direct)

→ Hur kan jag skriva ut trådlöst från en dator i ad-hoc-läge?

Alla datorer, mobila enheter och operativsystem kanske inte stöder Ad-hoc-läge.

4. Ändra skrivarinställningarna

För att ändra skrivarinställningarna, klicka här för instruktioner. Du kan konfigurera enhetens inställningar och kommunikationsinställningar.

→ Använda Printer Setting Tool (för Windows)

5. Felmeddelanden

Om skrivarens lysdioder blinkar eller lyser för att indikera ett fel, klicka här för möjliga lösningar.

→ Vad betyder indikatorlamporna?

6. Annan användbar information

Om du vill lära dig mer om din produkt, se följande praktiska information som finns tillgänglig på denna webbplats.

→ Vanliga frågor

→ Förbrukningsmaterial

→ Specifikationer

→ Uppdatering av programvara

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt
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*Videoklippet streamas från YouTube.

見る

Getting ready to use your printer [BrotherGlobalSupport]
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Hur uppdaterar jag den fasta programvaran (Firmware)?

Den inbyggda programvaran kan uppgraderas till den senaste versionen med hjälp av P-Touch Update Software.

Om du vill använda programmet för uppdatering av P-touch måste du installera det i avsnittet [Nedladdningar] på den här webbplatsen.

Du måste vara ansluten till internet för att kunna starta programvaran P-Touch Update.

Det kan hända att programvaran och innehållet på den här sidan är olika.

Vid installation av programvaran P-Touch Update installeras en ikon på skrivbordet för din bekvämlighet.

Stäng inte av strömmen när du överför data eller uppdaterar fast programvara.

Följ stegen nedan för att uppdatera den inbyggda programvaran:

 

1. Slå på skrivaren och anslut USB-kabeln.

 

2. För Windows 10

väljer du ([alla appar] -) [Brother P-touch] - [P-touch Update Software] eller dubbelklickar på [P-touch Update Software] på skrivbordet.

För Windows 8/Windows 8.1

klickar du på [P-touch Update Software] på skärmen [Apps/program] eller dubbelklickar på [P-touch Update Software] på skrivbordet.

För Windows Vista/Windows 7

dubbelklickar du på ikonen [P-touch Update Software].

3. Klicka på ikonen [Machine update/Maskinuppdatering].

4. Välj skrivaren och kontrollera att [enheten är korrekt ansluten ].Visas och klicka sedan på [OK].

5. Välj språk, kontrollera den fasta programvaran som ska uppdateras och klicka sedan på [Transfer/Överför].

Stäng inte av skrivaren och koppla inte bort kabeln medan data överförs.
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.

 

6. Kontrollera innehållet som ska uppdateras och klicka sedan på [Start] för att påbörja uppdateringen.

7. Den här skärmen visas på datorn medan programvaran uppdateras.

Stäng inte av enheten under uppdateringsprocessen.

 

8. Klicka på [OK] för att slutföra uppdateringen.
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Skapa en etikett med hjälp av P-touch Editor Lite

För att skapa en etikett med hjälp av P-touch Editor Lite följer du stegen nedan:

 

 

Skapa en etikett med hjälp av P-touch Editor Lite

1. Sätt på P-touch-maskinen (1), håll sedan knappen Editor Lite nedtryckt tills den gröna lampan Editor Lite tänds (2).

2. Anslut USB-kabeln till datorn och PT-P750W.

Om du ansluter P-touch-maskinen via en hubb kan det hända att den inte identifieras korrekt.

 

 

3. När USB-kabeln är ansluten visas en dialogruta på datorskärmen. (Följande skärmar kan variera beroende på operativsystemet i datorn.)

 

För Windows Vista

Klicka på [P-touch Editor Lite].

 

 

 

För Windows 7

Klicka på [Öppna mappen för att visa filerna] och dubbelklicka sedan på [PTLITE10].

 

 

 

 

För Windows 8 eller senare

På [Start]-skärmen, klicka på [PT-P750W], [Öppna mappen för att visa filerna] och dubbelklicka sedan på [PTLITE10].

 

 

 

För Mac OS X v10.7.5/10.8.x./10.9.x

Dubbelklicka [PT-P750W] på skrivbordet och på programikonen [P-touch Editor Lite].
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Om du inte ser dialogrutan kan den vara dold bakom ett öppet programfönster. Minimera alla fönster för att visa dialogrutan.

Klicka här för mer information om hur P-touch Editor Lite används.
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Vad är P-touch Update Software?

Du kan använda P-touch Update Software för att uppdatera P-touch Editor och skrivarens inbyggda programvara.

Om du vill uppdatera skrivardrivrutinen och annan programvara går du till avsnittet [Nerladdningar] på den här webbplatsen.

För Mac-användare kan du bara uppdatera skrivarens fasta programvara med hjälp av den här programvaran.

Relaterade Vanliga frågor

Hur uppdaterar jag den fasta programvaran (Firmware)?

Hur uppdaterar jag P-touch Editor?
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Hur uppdaterar jag P-touch Editor?

P-touch Editor kan uppgraderas till den senaste versionen med hjälp av programvaran P-touch Update Software.

Om du vill använda P-touch Update Software måste du installera den från [Nerladdningar] på den här webbplatsen.

Du måste vara ansluten till internet för att kunna starta programvaran P-Touch Update.

Det kan hända att programvaran och innehållet på den här sidan är olika.

Vid installation av programvaran P-Touch Update installeras en ikon på skrivbordet för din bekvämlighet.

Stäng inte av strömmen när du överför data.

 

Om du vill uppdatera P-touch Editor följer du stegen nedan:

 

1. I Windows 10 eller senare

väljer du ([alla appar] - [Brother P-touch] -) [P-touch Update Software] eller dubbelklickar på [P-touch Update Software] på skrivbordet.

För Windows 8/8.1

klickar du på [P-touch Update Software] på skärmen [Apps/program] eller dubbelklickar på [P-touch Update Software] på skrivbordet.

I Windows 7/Windows Vista

dubbelklicka på ikonen [P-touch Update Software].

2. Klicka på ikonen [Computer software update/uppdatering av datorprogramvara].

3. Välj [skrivare] och [Språk], markera kryssrutan bredvid P-touch Editor och klicka sedan på [Installera].

4. Ett meddelande om att installationen är klar visas.

Relaterade Vanliga frågor

Hur uppdaterar jag den fasta programvaran (Firmware)?
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Hitta den trådlösa säkerhetsinformationen (t.ex. SSID, Nätverksnyckel etc.) för Windows

Dessa steg kan hjälpa dig att hitta dina trådlösa säkerhetsinställningar om din dator också är ansluten till nätverket via en trådlös anslutning.

 

Om du inte kan hitta denna information med hjälp av stegen nedan kan du hitta de trådlösa inställningarna för nätverkssäkerhet i den dokumentation som medföljde din åtkomstpunkt/router för WLAN. Den

ursprungliga säkerhetsinformationen kan vara tillverkarens namn eller modellnamnet.

 

Om du fortfarande inte hittar säkerhetsinställningarna, vänligen kontakta tillverkaren av routern, systemadministratören eller Internet-leverantören.

 

OBS: Illustrationer som visas här nedan är en representativ produkt och operativsystem och kan skilja sig från din skrivare och operativsystem.

 

Windows 8.1

 

Windows 8

 

Windows 7

 

Windows Vista

 

Windows 8.1

 

1. Klicka på Desktop Sida vid sida.

Om skrivbordet redan visas, gå till nästa steg.

2. Flytta muspekaren till det nedre högra hörnet på skärmen.

3. Snabbknapparna kommer att visas.

Klicka på Settings.

4. Klicka på Kontrollpanelen.

5. Kontrollpanelen visas.

Klicka på Visa nätverksstatus och -åtgärder.
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6. Klicka på Ändra inställningar för nätverkskort.

7. Dubbelklicka på Wi-Fi.

8. Tillvägagångssättet som följer varierar beroende på vilken skärm som visas.

Om snabbknappen Nätverk visas, gå till nästa steg.

Om Wi-Fi Status visas, gå till steg 13.

9. Klicka på Wi-Fi för att aktivera det.

Om knappen inte visas eller det redan är på, gå till nästa steg.

10. Klicka på namnet (SSID) för nätverket vars inställningar du vill se.
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11. Klicka på Anslut.

12. Dubbelklicka på Wi-Fi under Nätverksanslutningar.

13. Dialogrutan Wi-Fi Status visas.

Klicka på Egenskaper för trådlöst nätverk.

14. Dialogrutan (SSID) Egenskaper för trådlöst nätverk visas.

Klicka på fliken Säkerhet.
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15. Kontrollera objekten till höger om Säkerhetstyp, Krypteringstyp och Säkerhetsnyckel.

Välj kryssrutan Visa tecknen för att kunna se Säkerhetsnyckeln.

Eftersom säkerhetsnyckeln kommer att ändras beroende på säkerhetstyp, kan värdena skilja sig från värdena för nätverkets åtkomstpunkt/router.

 

 

16. Klicka på X för att stänga dialogrutan (SSID) Egenskaper för trådlöst nätverk.

 

Windows 8

 

1. Flytta muspekaren till det nedre högra hörnet på skärmen.

Klicka på den nätverksikon som visas i meddelandefältet för att se skärmen i steg 4.

 

 

 

 

2. Snabbknapparna kommer att visas.

Klicka på Settings.
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3. Klicka på nätverksikonen.

4. Nätverk visas.

Högerklicka på namnet (SSID) för nätverket vars inställningar du vill se och klicka på Visa anslutningsegenskaper i den visade menyn.

5. Dialogrutan (SSID) Egenskaper för trådlöst nätverk visas.

Klicka på fliken Säkerhet.

6. Kontrollera objekten till höger om Säkerhetstyp, Krypteringstyp och Säkerhetsnyckel.
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Välj kryssrutan Visa tecknen för att kunna se Säkerhetsnyckeln.

 

 

Eftersom säkerhetsnyckeln kommer att ändras beroende på säkerhetstyp, kan värdena skilja sig från värdena för nätverkets åtkomstpunkt/router.

 

 

7. Klicka på X för att stänga dialogrutan (SSID) Egenskaper för trådlöst nätverk.

 

Windows 7

 

1. Klicka på Start - Kontrollpanelen.

2. Klicka på Visa nätverksstatus och -åtgärder under Nätverk och Internet.

Om utseendet är inställt på "Stora ikoner" eller "Små ikoner", klicka på Nätverks- och delningscenter.

 

 

3. Dialogrutan Nätverks- och delningscenter visas.

Klicka på Hantera trådlösa nätverk.
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4. Dialogrutan Hantera trådlösa nätverk visas.

Högerklicka på den registrerade profilen och klicka på Egenskaper i den visade menyn.

5. Dialogrutan (profilnamn) Egenskaper för trådlöst nätverk visas.

Klicka på fliken Anslutning.

6. Kontrollera tecknen till höger om SSID.

7. Klicka på fliken Säkerhet.
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8. Kontrollera objekten till höger om Säkerhetstyp, Krypteringstyp och Säkerhetsnyckel.

Välj kryssrutan Visa tecknen för att kunna se Säkerhetsnyckeln.

 

 

Eftersom säkerhetsnyckeln kommer att ändras beroende på säkerhetstyp, kan värdena skilja sig från värdena för nätverkets åtkomstpunkt/router.

 

 

9. Klicka på X för att stänga dialogrutan (profilnamn) Egenskaper för trådlöst nätverk.

10. Klicka på X för att stänga dialogrutan Hantera trådlösa nätverk.

 

Windows Vista

 

1. Klicka på Start - Kontrollpanelen.

2. Klicka på Visa nätverksstatus och -åtgärder under Nätverk och Internet.
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Om Nätverk och Internet inte visas, klicka på Nätverks- och delningscenter.

 

 

3. Dialogrutan Nätverks- och delningscenter visas.

Klicka på Hantera trådlösa nätverk.

4. Dialogrutan Hantera trådlösa nätverk visas.

Högerklicka på den registrerade profilen och klicka på Egenskaper i den visade menyn.

5. Dialogrutan (profilnamn) Egenskaper för trådlöst nätverk visas.

Klicka på fliken Anslutning.

6. Kontrollera tecknen till höger om SSID.
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7. Klicka på fliken Säkerhet.

8. Kontrollera objekten till höger om Säkerhetstyp och Krypteringstyp.

9. Klicka på X för att stänga dialogrutan (profilnamn) Egenskaper för trådlöst nätverk.

10. Klicka på X för att stänga dialogrutan Hantera trådlösa nätverk.

11. Klicka på X för att stänga dialogrutan Nätverks- och delningscenter.
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Installera programvaran

Om du vill skapa mer detaljerade etiketter eller använda olika funktioner i skrivaren måste skrivardrivrutinen och P-touch Editor vara installerade på datorn.

 

För Windows:

1. Hämta installationsprogrammet för programvara/dokumentation (rekommenderas) från avsnittet [Nedladdningar] på den här webbplatsen.

2. Slutför installationen genom att följa anvisningarna på skärmen.

 

För Mac:

1. Hämta det kompletta programvarupaketet från avsnittet [Nedladdningar] på den här webbplatsen.

Vid behov kan du ladda ned varje typ av programvara separat som inte ingår i det fullständiga programvarupaketet.

Beroende på modell kan du skriva ut etiketter med hjälp av P-Touch Editor utan att installera en skrivardrivrutin.

2. Dubbelklicka på den nedladdade filen.

3. Klicka på "börja här OSX".

4. Slutför installationen genom att följa anvisningarna på skärmen.
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Använda Printer Setting Tool (för Windows)

Printer Setting Tool finns i avsnittet [Nedladdningar] på den här webbplatsen. Du kan också hämta och installera den programvara du behöver, t.ex. skrivardrivrutinen eller P-touch Editor därifrån.

Det här programmet är endast avsett för Windows.

Genom att använda Printer Setting Tool kan skrivarens kommunikationsinställningar och enhetsinställningar anges från datorn.

Innan du ansluter USB-kabeln till datorn kontrollerar du att lampan Editor lite inte lyser. Om lampan Editor lite lyser håller du ned knappen Editor lite tills lampan släcks.

Kontrollera att nätadaptern är ansluten till ett eluttag.

Kontrollera att skrivardrivrutinen har installerats och fungerar.

Anslut skrivaren till en dator med en USB-kabel.

Med det här verktyget går det inte att ange inställningar med en trådlös LAN-anslutning.

1. Anslut skrivaren till datorn.

 

2. Starta verktyget för skrivarinställningar.

För Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019

klickar du på [Start] - [Brother] - [Printer Setting Tool].

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

på skärmen [Apps] klickar du på [Printer Setting Tool].

För Windows Vista/Windows 7/Windows Server 2008/2008 R2

på Start-menyn klickar du på [Alla program] - [Brother] - [Label & Mobile Printer] - [Printer Setting Tool].

Huvudfönstret visas.

 

3. Välj skrivaren i listrutan [skrivare].

Du kan välja antingen [Kommunikationsinställningar] för att konfigurera skrivarens kommunikationsinställningar eller [Enhetsinställningar] för att ändra skrivarens enhetsinställningar.

Om du vill använda kommunikationsinställningarna klickar du här.

Om du vill använda enhetsinställningarna klickar du här.
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Så här skapar du en etikett som innehåller en streckkod/QR-kod (P-touch Editor 5.1 för Mac)

Metoden för att skapa en etikett med "CODE 39" beskrivs nedan:

 

1. Starta P-touch Editor.

Du kan ladda ned P-touch Editor från avsnittet [Downloads] på den här webbplatsen.

2. Klicka på [Infoga] - [Streckkod...].

3. Klicka på fliken "Protocol" och välj "CODE39".

Välj QR-kod eller Micro QR-kod på fliken protokoll för att skapa en QR-kod.

4. Klicka på fliken [Mata in]. Skriv in streckkodsdata i redigeringsrutan [Data:], och klicka på [OK].
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5. Streckkoden kommer att infogas på etiketten. Justera streckkodsstorlek och position och skriv sedan ut etiketten.
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Ställa in P-touch-etikettverktyget

Följ stegen nedan för att installera skrivaren:

 

1. Ställa in bandkassetten

 

a. Öppna kassettluckan.

b. Sätt i kassettbandet.

c. Stäng kassettluckan.

Om du inte kan stänga kassettluckan kontrollerar du att den vita spaken är i uppläge. Om inte, lyft spaken och sätt sedan fast kåpan.

Se till att det inte finns något slack i tejpen.

När du ställer in eller tar bort bandkassetten måste du se till att tejpen inte fastnar i utstickningen (1) eller skrivhuvudet.

 

2. Ansluta strömförsörjningen

till P-touch-etikettenheten med nätadaptern eller batterierna.

Använd nätadaptern

Anslut P-touch-etikettverktyget med nätadaptern.
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Använda batterierna

 

a. Öppna batteriluckan.

b. Sätt i batterierna.

Se till att batterierna är rätt placerade.

c. Stäng batteriluckan.

När du är klar med skrivarinstallationen skapar du en testetikett. Se skapa en etikett med P-touch Editor lite.
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Hur skriver jag ut etiketter som ska skrivas ut på flera skrivare?

När du skriver ut ett stort antal etiketter kan utskriften delas upp på flera skrivare.

Eftersom utskrift utförs samtidigt kan den totala utskriftstiden minskas.

 

Utskriften kan delas ut till skrivare som är anslutna via en USBanslutning eller en trådlös nätverksanslutning.

Antalet sidor som ska skrivas ut fördelas automatiskt mellan de valda skrivarna. Om det angivna antalet sidor inte kan fördelas jämnt mellan skrivarna, kommer de att delas upp i den

ordning skrivarna listas i dialogrutan när utskriftsinställningarna anges i steg 4.

 

 

 

 

1.  Från menyn File i Ptouch Editor 5.1, klicka på Print.

2.  Klicka på Properties….

3.  Välj fliken Advanced, markera kryssrutan Distributed Printing och klicka därefter på Settings.

4.  I dialogrutan Distributed Printing Settings, välj de skrivare som ska användas för distribuerad utskrift.

 

 

1.  Klicka på Detect Current Paper Information….

2.  Den aktuella skrivarinformationen som upptäcktes visas under Current Width och Paper Type.

3.  Välj kryssrutan bredvid Printer Name som ska användas för distribuerad utskrift.

Om den valda tapebredden skiljer sig från det som visas bredvid Current Width,    visas bredvid inställningen under Current Width. Ladda skrivaren med tape med den bredd som anges

med Set Width.

 

 

5.  Ange den tapebredd som ska användas för utskrift.

A. Om endast en skrivare har valts
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I dialogrutan från steg 4, välj den skrivare vars inställning ska anges och antingen dubbelklicka på den eller högerklicka och välj Settings. Från listrutan Set Width välj tapebredden.

Information som ska visas i dialogrutan från steg 4 kan inmatas i textrutan Notes.

 

 

B. Om flera skrivare har valts

I dialogrutan från steg 4, välj de skrivare vars inställning ska anges och högerklicka och välj Settings. Från listrutan Set Width välj tapebredden. Samma inställning för tapebredden ställs in för alla valda

skrivare.

Inställningarna under Printer Settings och Notes är inte tillgängliga.

 

6.  Klicka på OK för att stänga fönstret för inställning av tapebredden.

7.  Klicka på OK för att stänga fönstret Distributed Printing Settings.

Inställningen är klar.

8.  Klicka på OK för att starta distribuerad utskrift.

 

Det kanske inte är möjligt att information kan upptäckas av en skrivare som är ansluten med hjälp av en vanlig USBhubb eller skrivarserver.

Innan utskrift, ange inställningarna manuellt och kontrollera om skrivaren kan användas för utskrift.

Beroende på om en router används och de säkerhetsfunktioner som används, till exempel en brandvägg, kanske det inte är möjligt att använda denna funktion.

Vi rekommenderar att utföra ett anslutningstest för din driftsmiljö. För mer information, kontakta en försäljningsrepresentant.
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Använda kommunikationsinställningarna

Följ stegen nedan om du vill använda kommunikationsinställningarna:

 

1.  Öppna Printer Setting Tool.

 

      Se Använda Printer Setting Tool.

 

2.  Välj Communication settings.

 

      Fönstret Communication settings visas.

 

3.  Ange eller ändra inställningarna.

 

För information om delar i fönstret Communication settings, se följande länkar (skärmbilderna kommer från Windows®):

 

Dialogrutan Settings

Menyfält

Fliken General

Fliken Wireless LAN

Fliken Wireless Direct

Tillämpa inställningsändringar på flera skrivare

 

Dialogrutan Settings

1.  Disable these settings

När denna kryssruta är vald, visas   i fliken och inställningarna kan inte längre anges eller ändras.

Inställningen i en flik där   visas kommer inte att tillämpas på skrivaren även om Apply klickas på. Dessutom kommer inställningarna i fliken inte att sparas eller exporteras när kommandot Save in

Command File eller Export utförs.

Om du vill använda, spara eller exportera inställningarna till skrivaren, se till att avmarkera kryssrutan.

2.  Items

När Current Status är vald kommer aktuella inställningar att visas i inställningsskärmen/ändringsområdet.

Välj post för de inställningar som du vill ändra.

3.  Menyfält

Välj ett kommando som ska finnas i varje meny från listan.

För mer information om menyfältet, se Menyfält.

4.  Printer

Väljer skrivaren vars inställningar ska ändras.

Om bara en skrivare är ansluten, är det inte nödvändigt att göra ett val, eftersom endast den skrivaren visas.

5.  Node Name

Visar nodnamnet. Nodnamnet kan också ändras. (Se menyn Tools.)

6.  Settings Tabs

Klicka på fliken som innehåller inställningarna som ska fastställas eller ändras.

Om   visas på fliken, kommer inställningarna i den fliken inte att tillämpas på skrivaren.

7.  Inställningsskärm/ändringsområde

Visar de aktuella inställningarna för det markerade objektet. Ändra inställningarna efter behov med hjälp av listrutorna, direkt inmatning eller andra lämpliga metoder.

8.  Refresh

Klicka för att uppdatera inställningarna med den senaste informationen.

9.  Exit

Avslutar Communication settings och återgår till huvudfönstret av Printer Setting Tool.

Inställningarna kommer inte att tillämpas om knappen Exit klickas på utan att klicka på Apply efter det att inställningarna ändrats.

10.  Apply

Klicka på Apply för att tillämpa inställningarna för skrivaren.
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För att spara de angivna inställningarna i en kommandofil, välj Save in Command File från listrutan.

Klicka på Apply för att tillämpa alla inställningar i alla flikar för skrivaren. Om kryssrutan Disable these settings väljs kommer inställningarna i den fliken inte att tillämpas.

 

 

Menyfält

 

Arkivmeny

 

Apply Settings to the Printer

Verkställer inställningarna för skrivaren.

Om kryssrutan Disable these settings väljs kommer inställningarna i den fliken inte att sparas.

Save Settings in Command File

Sparar de angivna inställningarna i en kommandofil.

Filändelsen är ”.bin”.

 

Om kryssrutan Disable these settings väljs kommer inställningarna i den fliken inte att sparas.

Följande information sparas inte med inställningskommandona.

Nodnamn

IP address, subnet mask och default gateway (när IPadressen är ställd till STATIC)

De sparade kommandona för kommunikationsinställningar är endast avsedda att användas för att applicera inställningarna till en skrivare. Inställningarna kan inte tillämpas genom

att importera denna kommandofil.

Sparade kommandofiler innehåller autentiseringsnycklar och lösenord.

Vidta nödvändiga åtgärder för att skydda sparade kommandofiler, till exempel genom att spara dem på en plats som inte kan nås av andra användare.

Skicka inte kommandofilen till en skrivare vars modell inte var angiven när kommandofilen exporterades.

 

Import

 

Import from the current computer wireless settings

Importerar inställningen från datorn.

 

Endast personliga autentiseringsinställningar (öppet system, publik nyckelautentisering och WPA/WPA2PSK) kan importeras. Företagets säkerhetsautentisering (exempelvis

inställningar för LEAP och EAPFAST) och WPA2PSK (TKIP) kan inte importeras.

Om flera trådlösa nätverk är aktiverade för den dator som används, kommer den första trådlösa inställningen (endast personliga inställningar) som upptäcks att beaktas för

importdata.

Endast inställningar (kommunikationsläge, SSID, autentiseringsmetod, krypteringsläge och autentiseringsnyckel) från fliken Wireless LAN  panelen Wireless Settings kan

importeras.

Select a Profile to import

Importerar den exporterade filen och verkställer inställningarna till en skrivare.

Klicka på Browse för att ta fram en dialogruta för att titta i filen. Välj den fil som ska importeras. Inställningarna i den valda filen visas i inställningsskärmen/ändringsområdet.

 

Alla inställningar, som trådlösa inställningar eller TCP/IPinställningar kan importeras. Emellertid kan nodnamn inte importeras.

Endast profiler som är kompatibla med den valda skrivaren kan importeras.

Om den importerade profilens IPadress är inställd på STATIC, ändra vid behov IPadressen för den importerade profilen så att den inte duplicerar IPadressen för en befintlig

skrivare i nätverket vars inställningar har slutförts.

Export

Sparar de aktuella inställningarna i en fil.

 

Om kryssrutan Disable these settings väljs kommer inställningarna i den fliken inte att sparas.

Exporterade filer krypteras inte.

 

 

Verktygmeny

 

Option Settings

 

Automatically restart the printer after applying new settings

Om kryssrutan är markerad, startar skrivaren automatiskt när kommunikationsinställningarna har överförts.
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Om kryssrutan inte är markerad måste skrivare startas om manuellt.

När du konfigurerar flera skrivare, kan du minska den tid som krävs för att ändra inställningarna genom att avmarkera kryssrutan. I så fall rekommenderar vi att du väljer den här

kryssrutan när du konfigurerar den första skrivaren så att du kan kontrollera att alla inställningar fungerar som avsett.

Automatically detects the connected printer, and retrieves the current settings.

Om denna kryssruta är markerad och en skrivare är ansluten till datorn, upptäcks skrivaren automatiskt och skrivarens aktuella inställningar visas på sidan Current Status.

Om modellen av den anslutna skrivaren är en annan än den skrivare som visas i listrutan Printer kommer de inställningar som finns på alla flikar att ändras till den anslutna

skrivaren.

Change Node Name

Tillåter att varje nodnamn ändras.

Reset to Default Communication Settings

Återställer kommunikationsinställningar till sina fabriksinställningar.

 

Hjälpmeny

 

Display Help

Visar hjälpen.

About

Visar versionsinformationen.

 

 

Fliken General

 

Communication settings

 

 

 

1.  Network Settings on Power On

Fastställer villkoren för att ansluta via WiFi när skrivaren är påslagen. Välj Wireless LAN by Default, Off by default eller Keep Current State.

2.  Selected Interface

Välj OFF eller Wireless LAN.

3.  Enable Wireless Direct when Wireless LAN is turned on

Välj när du vill använda Wireless Direct.

 

IPv6
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1.  IPv6 Usage

Välj Enable eller Disable.

2.  Priority on IPv6 address

Välj för att ge prioritet till en IPv6adress.

 

 

Fliken Wireless LAN

 

TCP/IP (Wireless)

 

 

 

1.  Boot Method

Välj STATIC, AUTO, BOOTP, DHCP eller RARP.

2.  IP Address/Subnet Mask/Gateway

Mata in de olika värdena.

Du kan bara ange inställningar när IPadressen är inställd på STATIC.

3.  DNS Server Method

Välj STATIC eller AUTO.

4.  Primary DNS Server IP Address/Secondary DNS Server IP Address

Du kan bara ange inställningar när DNSservern är inställd på STATIC.

 

IPv6

 

 

 

1.  Static IPv6 Address

Ange värdet.

2.  Enable this address

Välj att göra den angivna statiska IPv6adressen effektiv.

3.  Primary DNS Server IPv6 Address/Secondary DNS Server IPv6 Address

Ange värdena.

4.  IPv6 Address List

Visar listan över IPv6adresser.

 

Wireless Settings
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1.  Communication Mode

Välj Adhoc eller Infrastructure.

2.  SSID (Network Name)

Klicka på Search för att visa SSIDval i en separat dialogruta.

3.  Channel

Välj från de visade alternativen.

4.  Authentication Method/Encryption Mode

De krypteringslägen som stöds för de olika autentiseringsmetoderna som visas i Kommunikationslägen och Authentication Methods/Encryption Modes.

5.  WEP Key

Du kan bara ange en inställning när WEP är valt som krypteringsläge.

6.  Passphrase

Du kan bara ange en inställning när WPA2PSK, eller WPA/WPA2PSK valts som autentiseringsmetod.

7.  User ID/Password

Du kan bara ange inställningar när LEAP, EAPFAST, EAPTTLS eller EAPTLS är valt som autentiseringsmetod. Dessutom är det inte nödvändigt att registrera ett lösenord med EAPTLS, men ett

klientcertifikat måste registreras. För att registrera ett certifikat, anslut till skrivaren från en webbläsare, och ange sedan certifikatet.

8.  Display the key and password onscreen

Om denna kryssruta är markerad, kommer nycklar och lösenord att visas i klartext (ickekrypterad text).

 

Communication Modes och Authentication Methods/Encryption Modes

 

När Communication Mode är inställt på Adhoc

Authentication Method Encryption Mode

Öppet system Ingen / WEP

 

När Communication Mode är inställt på Infrastructure

Authentication Method Encryption Mode

Öppet system Ingen / WEP

Delad nyckel WEP

WPA2PSK AES

WPA/WPA2PSK TKIP+AES / AES

LEAP CKIP

EAPFAST/INGEN TKIP / AES

EAPFAST/MSCHAPv2 TKIP / AES

EAPFAST/GTC TKIP / AES

PEAP/MSCHAPv2 TKIP / AES

PEAP/GTC TKIP / AES

EAPTTLS/CHAP TKIP / AES

EAPTTLS/MSCHAP TKIP / AES

EAPTTLS/MSCHAPv2 TKIP / AES

EAPTTLS/PAP TKIP / AES

EAPTLS TKIP / AES

För att utföra inställningar för högre säkerhetsnivå:

När du utför certifikatverifiering med EAPFAST, PEAP, EAPTTLS eller EAPTLS autentiseringsmetoder, kan certifikatet inte anges från Printer Setting Tool. När skrivaren har konfigurerats för att

ansluta till nätverket, ange certifikatet genom att komma åt skrivaren från en webbläsare.

 

 

 

Fliken Wireless Direct
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Wireless Direct Settings

 

 

 

1.  SSID/Network Key Generation

Välj AUTO eller STATIC.

2.  SSID (Network Name)/Network Key

Ange SSID (25 ASCIItecken eller mindre) och nätverksnyckeln (63 tecken eller mindre) som ska användas i läget Wireless Direct.

Du kan bara ange en inställning när STATIC är vald som SSID/Network Key Generation.

 

 

Tillämpa inställningsändringar på flera skrivare

 

1.  Efter det att inställningarna för den första skrivaren utförts, koppla bort skrivaren från datorn, och anslut sedan den andra skrivaren till datorn.

2.  Välj den nu anslutna skrivaren i listrutan Printer.

Om kryssrutan Automatically detects the connected printer, and retrieves the current settings. i dialogrutan Option Settings väljs, kommer den skrivare som är ansluten med en USB

kabel att väljas automatiskt.

Mer information finns i Arkivmeny.

3.  Klicka på Apply.

Samma inställningar som tillämpades på den första skrivaren tillämpas på nästa skrivare.

Om kryssrutan Automatically restart the printer after applying new settings är avmarkerad kommer skrivarna inte att startas om när inställningarna ändrats, vilket minskar den tid som

krävs för att konfigurera skrivarna. Emellertid rekommenderar vi att välja kryssrutan Automatically restart the printer after applying new settings när du konfigurerar den första skrivaren så

att du kan kontrollera att en anslutning till accesspunkten upprättas korrekt med inställningarna. Mer information finns i Arkivmeny.

4.  Upprepa steg 1  3 för alla skrivare vars inställning du vill ändra.

 

Om IPadressen är ställd på STATIC, kommer skrivarens IPadress också att ändras till samma adress som den första skrivaren.

Ändra vid behov IPadressen.

För att spara de aktuella inställningarna klickar du på File  Export.

Samma inställningar kan tillämpas på en annan skrivare genom att klicka på File  Import och sedan välja den exporterade inställningsfilen. (Se Arkivmeny.)
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Vad innebär indikatorlamporna?

Indikatorlamporna tänds och blinkar för att indikera skrivarens status. Följande symboler används i denna FAQ för att förklara innebörden av de olika färgerna och mönstren på indikatorlamporna.

 

   eller   eller     
Indikatorlampan lyser i den färg som visas

   eller   eller 

Indikatorlampan blinkar i den färg som visas

* Blinkmönstret skiljer sig beroende på den situation som visas i tabellen nedan.

     
Indikatorlampan lyser eller blinkar i valfri färg eller valfritt mönster

     
Indikatorlampan är släckt

 

Editor Lite WiFi NFC STATUS Batteri Beskrivning

Ström på

Initierar

Låg batteriladdning

Ingen batteriladdning

Klipper nu

Skriver ut nu

Kassettluckan öppen

(en i sekunden)

Tar emot data

Överför data

Kyler ner

>> Se nedan för mer information

(en var 1,8 sekund)

Fel

Ingen tape

Fel tape

Inkompatibel tape

Luckan öppen

Kommunikationsfel

Hög temperatur

Fel med klippning

>> Se nedan för mer information

Sökfel av WPS åtkomstpunkt

Anslutningsfel av WPS åtkomstpunkt

WPS säkerhetsfel

fel WFD klientsökning

fel WFD klientanslutning

WFD säkerhetsfel

>> Se nedan för mer information

(två gånger var 1,8

sekund)

Fel

Litiumjonbatteri

Litiumjonbatteriet måste laddas

Kommunikationsfel

>> Se nedan för mer information

Fel

NFCfel

>> Se nedan för mer information

(en var 0,6 sekund)

Systemfel

Huvudinställningsfel

>> Se nedan för mer information

Fel på trådlöst LAN

Fel på NFCsystem

>> Se nedan för mer information

I uppstartläge

>> Se nedan för mer information

Återställer nu

Avisering om att trådlös LANanslutning är aktiverad när du använder

batterier

Ptouch Editor kan användas

Ptouch Editor Lite kan användas
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(en var 3:e sekund)

Wireless LAN på, ej ansluten

Wireless LAN på, ansluten

(en i sekunden)

Ställer nu in WPS

WFD på, NFCläsning aktiverad

(blinkar 4 gånger och slutar

sedan)

Läsning klar när NFC är aktiverad

(en i sekunden)

Ställer nu in WFD

Laddningsbart batteri: laddning klar

Laddning

(en var 4:e sekund)

Uppladdningsbart batteri: halvladdat

(två gånger var 4 sekund)

Uppladdningsbart batteri: nästan urladdat

(en i sekunden)

Fel

Batterifel

Batteriet måste laddas

 

Indikatorvarningar

 

Huvudet eller motor kallnar

Skrivhuvudet eller motorn är för varm.

Skrivhuvud:

Om skrivhuvudet blir alltför varmt, kan det producera en avbildning på papperet i områden som inte är avsedda att skrivas på. Detta tillstånd är normalt vid utskrift av ett stort antal dokument med en hög

utskriftstäthet.

Skrivaren stannar, återupptar sedan utskriften när skrivhuvudet har svalnat.

För att undvika eller fördröja uppkomsten av detta tillstånd, skriv ut med en ljusare densitet, minska mängden svarta områden som skrivas ut (till exempel ta bort bakgrundsskuggning och färger i diagram och

presentationsdokument). Se också till att skrivaren har tillräcklig ventilation och inte står i ett stängt utrymme.

Motor:

Om skrivaren används kontinuerligt kommer motorn att bli för varm. I detta fall kommer skrivaren stanna och återuppta utskriften när motorn har svalnat.

 

 

Detta tillstånd kan inträffa oftare när skrivaren används på hög höjd (över 3 048 m / 10 000 fot) på grund av den lägre lufttätheten som finns för att kyla skrivaren.

 

 

Fel 1 har inträffat.

 

Är rätt kassett installerad?

Kontrollera att rätt typ och storlek på tape är installerat. Se Which kind of tapes can I use? för mer information.

Är kassetten rätt isatt?

Om inte, ta ur kassetten, och sätt tillbaka den rätt. Se How do I set a tape cassette? för mer information.

Finns det tillräckligt med tape kvar?

Om inte, sätt i en ny kassett.

Är kassettluckan öppen?

Kontrollera att kassettluckan är stängd.

Om felet fortfarande inträffar kan du kontrollera följande:
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Ett fel indikeras om skrivaren inte kunde ta emot data.

Ett fel indikeras om skrivarhuvudets temperatur överstiger en viss temperatur.

Ett fel indikeras om knivbladen inte fungerar eller inte sitter i rätt läge.

 

Stäng i dessa fall av skrivaren och sätt på den igen.

 

Fel 2 har inträffat.

 

Inom en viss tid (120 sekunder), kan antingen åtkomstpunkten inte hittas eller två eller flera åtkomstpunkter hittades.

För konfiguration med en knapptryckning eller PINkonfiguration, hittades två eller flera åtkomstpunkter medan WPS startade.

WEP eller WPA är inställt för åtkomstpunktens krypteringsmetod.

Det mottagna paketet är felaktigt.

Inom en viss tid (120 sekunder), kunde klienten inte hittas.

Två eller flera enheter som anslutits med hjälp av en knapptryckning eller PINkod hittades.

Stäng i dessa fall av skrivaren och sätt på den igen.

 

 

Fel 3 har inträffat.

 

Har det laddningsbara batteriet låg laddning (vid användning av uppladdningsbara litiumjonbatterier)?

Använd nätadaptern.

Har det inte gått att ladda det laddningsbara batteriet (vid användning av uppladdningsbara litiumjonbatterier)?

Om batteriet inte har laddats efter en viss tid, har laddningen misslyckats. Använd nätadaptern.

Ett fel indikeras om skrivaren inte kunde ta emot data. Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen.

 

Fel 4 har inträffat.

 

Etikettinformationen för skrivaren stämmer inte med etikettinformationen för enheten.

Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen.

 

Fel 5 har inträffat.

 

Stäng av skrivaren och slå sedan på den igen. Kontakta Brothers kundtjänst om felet fortfarande uppstår.

 

Fel 6 har inträffat.

 

Den trådlösa modulen är inte ansluten.

Ett kommunikationsfel har inträffat mellan den trådlösa modulen och skrivaren.

NFCtaggen kommunicerar inte.

Stäng i dessa fall av skrivaren och sätt på den igen.

 

Skrivaren är i startläge

Nätadaptern var bortkopplad när den fasta programvaran uppdaterades, och skrivaren startades upp i startläge nästa gång den startades.

Denna fråga måste lösas. Kontakta Brothers kundtjänst eller din lokala Brotheråterförsäljare för hjälp.
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Använda P-touch Utility (för Mac)

P-touch Utility är endast tillgängligt med Mac (MacOS 10.15 eller tidigare).

Med det här programmet kan du ange skrivarens kommunikationsinställningar för Wireless Direct och enhetsinställningar från din Mac.

Innan du ansluter USB-kabeln till datorn kontrollerar du att lampan Editor lite inte lyser. Om lampan Editor lite lyser håller du ned knappen Editor lite tills lampan släcks.

Kontrollera att nätadaptern är ansluten till ett eluttag.

Kontrollera att skrivardrivrutinen har installerats och fungerar.

Anslut skrivaren till en dator med en USB-kabel.

Med det här verktyget går det inte att ange inställningar med en trådlös LAN-anslutning.

 

1. Starta P-touch-verktyget

a. Anslut skrivaren till datorn.

b. Klicka på Macintosh HD - Program - Brother - P-touch-verktyg - Brother P-touch Utility.app.

Fönstret Brother P-touch Utility visas.

2. Använda P-touch-verktyget

Dialogrutan Inställningar

Fliken grundläggande

Skriv ut

Fliken Wireless Direct

 

Dialogrutan Inställningar

1. Skrivaren

visar skrivarens modellnamn.

2. Inställningsflikar

Klicka på den flik som innehåller de inställningar som ska anges eller ändras.

3. Tillämpa

skickar inställningen för varje objekt till skrivaren.

4. Återställer inställningarna till standardvärdena

och återställer alla skrivarinställningar till fabriksinställningarna

5. Aktuell

hämtar inställningarna från den skrivare som är ansluten för tillfället och visar dem i dialogrutan.

6. Avsluta

avslutar P-touch-verktyget.

Inställningarna tillämpas inte på skrivare om du klickar på knappen Avsluta utan att klicka på knappen Verkställ för varje objekt när du har ändrat inställningarna.

 

Fliken grundläggande
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1. Automatisk avstängning när nätadaptern är ansluten

anger hur lång tid som går innan skrivaren stängs av automatiskt.

Tillgängliga inställningar: AV, 10/20/30/40/50 minuter, 1/2/4/8/12 timmar

2. Automatisk avstängning vid användning av litiumjonbatteriet

anger hur lång tid som går innan skrivaren stängs av automatiskt.

Tillgängliga inställningar: AV, 10/20/30/40/50/60 minuter

 

Skriv ut

      

 

1. Inställningar för utdata för skrivarinformation

anger vilka objekt som ska skrivas ut som skrivarinformation.

Tillgängliga inställningar:

Alla: Skriver ut all information som ingår i användningsloggen och enhetsinställningarna.

Användningslogg: Skriver ut versionsinformation för programmet, testmönster för saknade punkter, historik för skrivaranvändning och felhistorik.

Skrivarinställningar Skriver ut programversion, information om enhetsinställningar, information om nätverksinställningar, PDL-information.

2. Längdjustering

justerar längden på den tryckta etiketten så att den motsvarar längden på etiketten som visas på datorn.

Tillgängliga inställningar: -3 % till +3 % (i steg om 1 %)

Klicka på Testutskrift för att skriva ut en testetikett och kontrollera längdjusteringen.

 

Fliken Wireless Direct
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1. Wireless Direct

slår på eller stänger av funktionen Wireless Direct.

Tillgängliga inställningar: PÅ , AV

2. SSID/Network Key Generation

Välj AUTO eller STATISK.

3. SSID (nätverksnamn)/Nätverksnyckel

Ange SSID (3 till 25 ASCII-tecken) och nätverksnyckeln som ska användas i Wireless Direct-läget.

Du kan bara ange en inställning när STATISK har valts som SSID/nätverksnyckel för generering.

4. Visa aktuella inställningar

visar de aktuella inställningarna för Wireless Direct. Klicka på den aktuella knappen för att uppdatera de visade inställningarna med den senaste informationen.
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Ändra skrivarens nätverksinställningar (IP-adress, nätmask och gateway) med BRAdmin Light

BRAdmin Light är ett verktyg som används vid den inledande installationen av nätverksanslutna Brother-enheter.

Dessutom kan verktyget användas för att söka efter Brother-produkter i en TCP/IP-miljö, visa status och konfigurera grundläggande nätverksinställningar, t.ex. IP-adresser.

Det här verktyget är endast tillgängligt för Windows-användare.

 

Installera BRAdmin Light.

 

1. Gå till sidan [Nedladdningar].

2. Välj ditt operativsystem och tillämplig OS-version och klicka sedan på [Search/Sök].

3. Hämta [BRAdmin Light] och installera den.

Du kan bli ombedd att ange standardlösenordet för inloggning, beroende på modell.

Standardlösenordet för inloggning föregås av "PWD" och finns antingen längst ned på skrivaren eller i batteriet eller i mediefacket.

Mer information finns i [VIKTIGT – meddelande om nätverkssäkerhet: Standardändring av inloggningslösenord] på sidan [Handböcker].

Om du använder brandvägg, antispionprogram eller antivirusprogram ska du inaktivera dem tillfälligt. När du är säker på att du kan skriva ut aktiverar du dem igen.

Nodnamnet visas i det aktuella BRAdmin Light-fönstret. Standardnodnamnet för skrivarservern i skrivaren är "BRWxxxxxxxxxxxx". ("xxxxxxxxxxxx" baseras på skrivarens Ethernet-adress.)

 

Så här ställer du in IP-adress, nätmask och gateway med BRAdmin Light

 

1. Starta BRAdmin Light-verktyget.

För Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019:

Klicka på [Startmeny] - [Alla program] - [Brother] - [BRAdmin Light].

För Windows 8 /8.1/Windows Server 2012/2012R2:

Klicka på [BRAdmin Light]

För Windows 7/Windows Vista/Windows Server 2008/2008R2:

Klicka på [Start] - [Alla program] - [Brother] - [BRAdmin Light]

 

2. BRAdmin Light söker automatiskt efter nya enheter.

3. Dubbelklicka på den okonfigurerade enheten.

Om du inte använder en DHCP-/BOOTP-/RARP-server visas enheten som okonfigurerad på BRAdmin Light-verktygsskärmen.

4. Välj [STATISK] för [Boot Method]. Ange [IP Address], [Subnet Mask/Nätmask] och [Gateway] (om det behövs) på skrivarservern.

 

5. Klicka på OK.
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6. Med en korrekt programmerad IP-adress visas Brother-skrivarservern i enhetslistan.

Om du behöver mer avancerad skrivarhantering kan du hämta det senaste Brother BRAdmin Professional-verktyget från sidan [Nedladdningar]. Det här verktyget är endast tillgängligt för Windows-

användare.

Relaterade Vanliga frågor

Vad är BRAdmin Professional? (endast för Windows)
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Använda webbaserad hantering

Översikt

 

Du kan använda en vanlig webbläsare för att hantera en skrivare i nätverket med HTTP. När du använder webbaserad hantering är följande åtgärder möjliga:

 

Visa information om skrivarstatus

Ändra nätverksinställningar, t.ex. TCP/IP-information

Visa versionsinformation för skrivaren och skrivarservern

Ändra information om nätverks- och skrivarkonfiguration

Vi rekommenderar Microsoft Internet Explorer 7.0 eller senare eller Firefox® 25.0.1 eller senare för Windows, Safari® 5.0.6 eller senare eller Firefox® 26.0 eller senare för Macintosh.

Se även till att ha JavaScript och cookies aktiverade, oavsett vilken webbläsare du använder.

För att kunna använda webbaserad hantering måste nätverket använda TCP/IP och skrivaren och datorn måste ha en giltig IP-adress.

Konfigurera skrivarinställningarna med webbaserad hantering (webbläsare)

 

En vanlig webbläsare kan användas för att ändra dina skrivarserverinställningar med HTTP (Hyper Text Transfer Protocol).

 

1. Skriv "http://printer_ip_address/” i webbläsaren. (Där "printer_ip_address" är IP-adressen eller skrivarserverns namn.)

 Till exempel (om skrivarens IP-adress är 192.168.1.2.):

 http://192.168.1.2/

Om du har redigerat värdfilen på datorn eller använder ett domännamnssystem kan du även ange skrivarserverns DNS-namn. Skrivarservern har stöd för TCP/IP och NetBIOS, så du kan

också ange skrivarserverns NetBIOS-namn. För att hitta NetBIOS-namnet klickar du på fliken nätverk och väljer sedan Nätverksstatus. Det NetBIOS-namn som tilldelas är de första 15

tecknen i nodnamnet och visas som "BRWxxxxxxxxxxxx" (där "xxxxxxxxxxxxxxx" är ethernet-adressen).

 

2. Ändra skrivarserverns inställningar.

Ställa in ett lösenord:

 

Standard-användar-ID och inloggningslösenord för att hantera skrivarinställningar är en av följande kombinationer:

Kombination ID Password (Lösenord)

1 – –

2 admin access

3 – Lösenordet föregånget av "PWD" och finns antingen på skrivarens undersida eller i batteriet eller i materialutrymmet.

 

Mer information finns i [VIKTIGT – meddelande om nätverkssäkerhet: Standardändring av inloggningslösenord] på sidan [Handböcker].

Vi rekommenderar att du ställer in ett inloggningslösenord om du vill förhindra obehörig åtkomst till den webbaserade hanteringen.

1. Klicka på Administrator.

2. Ange det lösenord som du vill använda (upp till 32 tecken).

3. Skriv in lösenordet igen i rutan Bekräfta nytt lösenord .

4. Klicka på Submit (Skicka).

När du ansluter till skannern via webbaserad hantering nästa gång anger du lösenordet i rutan Login (Logga in) och klickar sedan på .

När du har konfigurerat inställningarna loggar du ut genom att klicka på .

Du kan också ange ett lösenord genom att klicka på Konfigurera lösenordet. på skrivarens webbsida om du inte anger något inloggningslösenord.
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Finns det något sätt att eliminera tejpen som skärs av före varje etikett? (P-touch Editor lite)

På grund av konstruktionen av bandmekanismen finns det inget sätt att skriva ut utan överflödig tejp före den första etiketten. Om du skriver ut mer än en etikett kontinuerligt kan de efterföljande etiketterna skrivas

ut utan överflödig tejp.

Följande metoder är användbara för att minska bandanvändningen:

 

Minimera bandmarginalen.(PT-1230PC/PT-2430PC/PT-P700/PT-P750W)

Använda alternativet Skriv ut för att skriva ut flera kopior av etiketten.

Ställa in bandmarginalen på Klipp ut markering. (Endast PT-1230PC)

Ställa in bandmarginalen på Auto Cut. (ENDAST PT-2430PC/PT-P700/PT-P750W)

Ställa in bandmarginalen på halv skärning. (Endast PT-P750W)

Ställa in bandmarginalen på Kedjeutskrift. (ENDAST PT-2430PC/PT-P700/PT-P750W)

 

Minimera bandmarginalen. PT-1230PC, PT-2430PC, PT-P700, PT-P750W

1. Klicka på menyknappen för att visa menyn. 

2. Välj [Arkiv] - [Bandinställning] - [marginaler] - [liten].

3. Klicka på [Print/Skriv ut].

 

 

Använd alternativet Skriv ut för att skriva ut flera kopior av etiketten.

Ställ in bandmarginalen påKlipp ut markering. (Endast PT-1230PC)

1. Klicka för att skriva ut med alternativ.

2. Välj [Klipp ut markering] och ställ in antalet kopior .

3. Klicka på [Print/Skriv ut].

 

Ställa in bandmarginalen påAuto Cut.(ENDAST PT-2430PC/PT-P700/PT-P750W)

1. Klicka för att skriva ut med alternativ.

2. Välj [Auto Cut/Automatisk skärning] och ställ in antalet kopior

3. Klicka på [Print/Skriv ut].
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Ställa in bandmarginalen påhalv skärning. (Endast PT-P750W)

1. Klicka för att skriva ut med alternativ.

2. Välj [Halvskärning] och ställ in antalet kopior.

3. Klicka på [Print/Skriv ut].

 

Ställa in bandmarginalen påKedjeutskrift. (ENDAST PT-2430PC/PT-P700/PT-P750W)

1. Klicka för att skriva ut med alternativ.

2. Välj [Chain Printing/Kedjeutskrift] och ställ in antalet kopior .

3. Klicka på [Print/Skriv ut].
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Hur använder jag funktionen Sequential Numbering? (P-touch Editor 5.1 för Mac)

Så här använder du funktionen numrerad numrering:

 

1. Starta P-touch Editor.

2. Skriv in texten.

3. Markera det tal som du vill öka.

4. Klicka på [format] - [numrering].

De siffror du markerade kommer att omges av en fyrkant.

5. Klicka  på för att öppna dialogrutan Skriv ut.

6. Välj P-touch Editor på den nedrullningsbara menyn.
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Skriv in antalet etiketter som ska skrivas ut samtidigt som du ökar värdena i fältet numrering.

7. Klicka på knappen Skriv ut. Nu skrivs etiketterna ut med de sekventiella numren.
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När jag försöker läsa in data från en CSVfil till Ptouch Editor programvara, så blir tecknen i data förvrängda.

Tecknen i data blir förvrängda om kodningen av CSVfilen är felaktig.

Ändra kodningen av filen till UTF8 i  i textredigeraren som du använder.

 

Proceduren varierar mellan olika textredigerare.

Hur man ändrar filkodningen i textredigerare:

 

1.  Öppna textredigerare.

 

2.  Klicka på Textredigerare > Inställningar i menyraden.

 

3.  Klicka på fliken Öppna och Spara.

 

4.  Välj "Unicode (UTF8)" från rullgardinsmenyn i Textkodning för ren textfil > Sparar filer.

  

 

5.  Stäng fönstret för Inställningar.

 

6.  Öppna CSVfilen igen, och sedan spara den.
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Vilken iOS-mobilapp kan jag använda?

För information om appen, se varje applikationssida i App Store.

Tillgängliga modeller varierar beroende på ditt land.

 

 iPrint&Label

 Mobile Transfer Express

 iPrint&Scan

 P-touch Design&Print 2

 Color Label Editor 2

 Mobile Deploy

 

iPrint&Label

Du kan ladda ner iPrint & Label från App Store.

App Store

PT Series PT-D800W, PT-E550W, PT-E800W, PT-E850TKW, PT-P300BT, PT-P710BT, PT-P750W, PT-P900W, PT-P950NW

QL Series QL-580N, QL-710W, QL-720NW, QL-810W, QL-820NWB, QL-1110NWB

 

Mobile Transfer Express

Du kan ladda ner Mobile Transfer Express från App Store.

App Store

PT Series PT-D800W, PT-E550W, PT-E800W, PT-E850TKW, PT-P750W, PT-P900W, PT-P950NW

RJ Series RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3050, RJ-3050Ai, RJ-3150, RJ-3150Ai, RJ-4030Ai, RJ-4040, RJ-4230B, RJ-4250WB

TD Series TD-2120N, TD-2130N, TD-4550DNWB

QL Series QL-710W, QL-720NW, QL-810W, QL-820NWB, QL-1110NWB

MW Series MW-145MFi, MW-260MFi

PJ Series PJ-763MFi, PJ-773

 

iPrint&Scan

Du kan ladda ner iPrint & Scan från App Store.

(Endast utskriftsfunktion stöds)

App Store

PJ Series PJ-763MFi, PJ-773

 

P-touch Design&Print 2

Du kan ladda ner P-touch Design & Print 2 från App Store.

App Store

PT Series PT-P300BT, PT-P710BT, PT-P715eBT, PT-P910BT

 

Color Label Editor 2

Du kan ladda ner Color Label Editor 2 från App Store.

App Store

VC Series VC-500W

 

Mobile Deploy

Du kan ladda ner Mobile Deploy från App Store.

App Store

RJ Series RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3050, RJ-3050Ai, RJ-3150, RJ-3150Ai, RJ-4230B, RJ-4250WB

TD Series TD-2120N, TD-2130N, TD-4550DNWB

PJ Series PJ-763MFi, PJ-773
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Vilken iOS-mobilapp kan jag använda?

För information om appen, se varje applikationssida i Google Play™.

Tillgängliga modeller varierar beroende på ditt land.

 

 iPrint&Label

 Mobile Transfer Express

 Pro Label Tool

 iPrint&Scan

 iLink&Label

 Print SDK Demo

 Print Service Plugin

 P-touch Design&Print 2

 Color Label Editor 2

 Mobile Deploy

 

iPrint&Label

Du kan ladda ner iPrint & Label från Google Play™.

Google Play™

PT Series PT-D800W, PT-E550W, PT-E800W, PT-E850TKW, PT-P300BT, PT-P710BT, PT-P750W, PT-P900W, PT-P910BT, PT-P950NW

QL Series QL-580N, QL-710W, QL-720NW, QL-800, QL-810W, QL-820NWB, QL-1100, QL-1110NWB

 

Mobile Transfer Express

Du kan ladda ner Mobile Transfer Express från Google Play™.

Google Play™

PT Series PT-D800W, PT-E800W, PT-E850TKW, PT-E550W, PT-P900W, PT-P950NW

RJ Series RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3050, RJ-3050Ai, RJ-3150, RJ-3150Ai, RJ-3230B, RJ-3250WB, RJ-4030, RJ-4030Ai, RJ-4040, RJ-4230B, RJ-4250WB

TD Series TD-2120N, TD-2130N, TD-4550DNWB

QL Series QL-810W, QL-820NWB, QL-1100, QL-1110NWB

MW Series MW-145MFi, MW-260MFi

PJ Series PJ-722, PJ-723, PJ-762, PJ-763, PJ-763MFi, PJ-773

 

Pro Label Tool

Du kan ladda ner Pro Label Tool Google Play™.

Google Play™

PT Series PT-D800W, PT-E550W, PT-E800W, PT-P750W, PT-P900W, PT-P950NW

 

iPrint&Scan

Du kan ladda ner iPrint & Scan från Google Play™.

(Endast utskriftsfunktion stöds)

Google Play™

PJ Series PJ-562, PJ-563, PJ-662, PJ-663, PJ-762, PJ-763 , PJ-763MFi, PJ-773

 

iLink&Label

Du kan ladda ner iPrint & Label från Google Play™.

Google Play™

PT Series PT-E550W

 

Print SDK Demo

Du kan ladda ner Print SDK Demo från Google Play™.

Google Play™

PT Series PT-D800W, PT-E550W, PT-E850TKW, PT-P750W, PT-P900W, PT-P950NW

RJ Series RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3050, RJ-3050Ai, RJ-3150, RJ-3150Ai, RJ-3230B, RJ-3250WB, RJ-4030, RJ-4030Ai, RJ-4040, RJ-4230B, RJ-4250WB

TD Series TD-2020, TD-2120N, TD-2130N, TD-4000, TD-4100N, TD-4410D, TD-4420DN, TD-4520DN, TD-4550DNWB

MW Series MW-140BT, MW-145BT, MW-145MFi, MW-260, MW-260MFi

PJ Series PJ-522, PJ-523, PJ-562, PJ-563, PJ-622, PJ-623, PJ-662, PJ-663, PJ-722, PJ-723, PJ-762, PJ-763, PJ-763MFi, PJ-773

PT-P750W Gå till index

Gå till index

 
 

118 / 149

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brother.ptouch.iprintandlabel
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brother.ptouch.transferexpress
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brother.ptouch.mobilecablelabeltool2
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brother.mfc.brprint
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brother.ptouch.labellink
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brother.ptouch.sdk.printdemo


 

Print Service Plugin

Du kan ladda ner Print Service Plugin från Google Play™.

Google Play™

RJ Series RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3230B, RJ-3250WB, RJ-4230B, RJ-4250WB

QL Series QL-810W, QL-820NWB, QL-1110NWB

PJ Series PJ-662, PJ-663, PJ-762, PJ-763, PJ-763MFi, PJ-773

 

 

P-touch Design&Print 2

Du kan ladda ner P-touch Design & Print 2 från Google Play™.

Google Play™

PT Series PT-P300BT, PT-P710BT, PT-P715eBT, PT-P910BT

 

Color Label Editor 2

Du kan ladda ner Color Label Editor 2 från Google Play™.

Google Play™

VC Series VC-500W

 

Mobile Deploy

Du kan ladda ner Mobile Deploy från Google Play™.

Google Play™

RJ Series RJ-2030, RJ-2050, RJ-2140, RJ-2150, RJ-3050, RJ-3050Ai, RJ-3150, RJ-3150Ai, RJ-3230B, RJ-3250WB, RJ-4230B, RJ-4250WB

TD Series TD-2120N, TD-2130N, TD-4550DNWB

PJ Series PJ-763, PJ-763MFi, PJ-773
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Hur laddar jag ner drivrutiner och program i Windows 10?

Nerladdningsprocessen varierar beroende på din webbläsare. Följ stegen nedan för att ladda ner filen.

 

1. Gå till sektionen Nerladdningar.

2. Välj ditt operativsystem och klicka på Sök.

3. Välj den programvara som du vill installera.

4. När sidan Licensavtal för slutanvändare av Brother programvara visas, läs först beskrivningen.

Klicka på Godkänn EULA och ladda ner.

 

5. (Microsoft Edge)

(Internet Explorer® 11)

(Google Chrome™)

 
Microsoft Edge

 

a. Nerladdningar startar automatiskt.

 

 

b. När nerladdningen har slutförts, klicka på x.

 

 
Internet Explorer® 11

 

a. Klicka på Spara.

 

 

b. När nerladdningen har slutförts, klicka på x.

 

 
Google Chrome™

 

a. Nerladdningar startar automatiskt.
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b. När nerladdningen har slutförts, klicka på x.

 

 

6. De nerladdade filerna sparas som standard i mappen Hämtade filer.

 

a. Klicka på Utforskaren.

 

 

b. Öppna mappen Hämtade filer från Snabbåtkomst.

 

c. Kör den hämtade filen och följ installationsproceduren.
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Hur avinstallerar jag skrivardrivrutinen?

Läs "Brother XX-XXXX" som ditt modellnamn i följande steg.

Du kan hämta och installera den senaste skrivardrivrutinen från avsnittet [Nedladdningar] på den här webbplatsen.

> Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server

> 2019 > Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2

> Windows 7 / Windows Server 2008 R2

> Windows Vista/Windows Server

> 2008 > Windows 2000/XP

> Mac OS X 10.8 MacOS 10.15

 

Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019

 

1. Kontrollera att skrivaren är avstängd.

2. Klicka på [Startmeny] - [Alla appar] - [Windows System] - [Kontrollpanelen] - [Maskinvara och ljud] - [Enheter och skrivare].

3. Välj [Brother XXXX] och klicka på [ta bort enhet], eller högerklicka på ikonen och klicka på [ta bort enhet]. Om ett Kontroll av användarkonto meddelande visas, skriv in lösenordet och klicka sedan på [Ja].

4. Välj [Fax] eller [Microsoft XPS Document Writer] i fönstret [Enheter och skrivare], och klicka sedan på [Egenskaper för skrivare], som visas i menyraden.

5. Klicka på fliken [Drivrutiner], och klicka sedan på [Ändra drivrutinsinställningar]. Om ett Kontroll av användarkonto meddelande visas, skriv in lösenordet och klicka sedan på [Ja]. Välj [Brother XXXX] och

klicka sedan på [ta bort enhet...].

6. Välj [ta bort drivrutin och drivrutinspaket] och klicka sedan på [OK]. Följ instruktionerna på skärmen.

7. Stäng fönstret [Egenskaper för skrivare]. Skrivardrivrutinen har avinstallerats.

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

 

1. Kontrollera att skrivaren är avstängd.

2. Klicka på [Kontrollpanelen] på skärmen [program] - [maskinvara och ljud] - [enheter och skrivare].

3. Välj [Brother XXXX] och klicka på [ta bort enhet], eller högerklicka på ikonen och klicka på [ta bort enhet].

Om ett Kontroll av användarkonto meddelande visas, skriv in lösenordet och klicka sedan på [Ja].

4. Välj [Fax] eller [Microsoft XPS Document Writer] i fönstret [Enheter och skrivare], och klicka sedan på [Egenskaper för skrivare], som visas i menyraden.

5. Klicka på fliken [Drivrutiner], och klicka sedan på [Ändra drivrutinsinställningar]. Om ett Kontroll av användarkonto meddelande visas, skriv in lösenordet och klicka sedan på [Ja]. Välj [Brother XXXX] och

klicka sedan på [ta bort enhet...].

6. Välj [ta bort drivrutin och drivrutinspaket] och klicka sedan på [OK]. Följ instruktionerna på skärmen.

7. Stäng fönstret [Egenskaper för skrivare]. Skrivardrivrutinen har avinstallerats.

Windows 7/Windows Server 2008 R2

 

1. Kontrollera att skrivaren är avstängd.

2. Klicka på knappen [Start] - [enheter och skrivare].

3. Välj [Brother XXXX] och klicka på [ta bort enhet] eller högerklicka på ikonen och klicka sedan på [ta bort enhet].

Om ett Kontroll av användarkonto meddelande visas, skriv in lösenordet och klicka sedan på [Ja].

4. Välj [Fax] eller [Microsoft XPS Document Writer] i fönstret [Enheter och skrivare], och klicka sedan på [Egenskaper för skrivare], som visas i menyraden.

5. Klicka på fliken [Drivrutiner], och klicka sedan på [Ändra drivrutinsinställningar]. Om ett Kontroll av användarkonto meddelande visas, skriv in lösenordet och klicka sedan på [Ja]. Välj "Brother XX-XXXX",

och klicka sedan på [ta bort enhet...].

6. Välj [ta bort drivrutin och drivrutinspaket] och klicka sedan på [OK]. Följ instruktionerna på skärmen.

7. Stäng fönstret [Egenskaper för skrivare].

Skrivardrivrutinen har avinstallerats.

Windows Vista/Windows Server 2008

 

1. Kontrollera att skrivaren är avstängd.

2. Klicka på knappen [Start] - [Kontrollpanelen] - [maskinvara och ljud] - [skrivare].

3. Välj [Brother XXXX] och klicka på [ta bort den här skrivaren] eller högerklicka på ikonen och klicka sedan på [ta bort].

4. I fönstret skrivare högerklickar du och väljer [Kör som administratör] - [Serveregenskaper…].

Om dialogrutan för bekräftelse av auktorisering visas, klicka på [Fortsätt].

Om dialogrutan [Kontroll av användarkonto] visas, skriv in lösenordet och klicka på [OK]. Fönstret Egenskaper för skrivare visas.

5. Klicka på fliken [Drivrutiner] och välj "Brother XX-XXXX". Klicka på [ta bort enhet...].

6. Välj [ta bort drivrutin och drivrutinspaket] och klicka på [OK]. Följ instruktionerna på skärmen.

7. Stäng fönstret [Egenskaper för skrivare].

Skrivardrivrutinen har avinstallerats.

Windows 2000/XP

 

1. Stäng av skrivaren.

2. Klicka på "Start" knappen, gå till fönstret [Skrivare och fax].

3. Välj "Brother XX-XXXX", och klicka på [Arkiv]-[Radera].

4. Gå till [Arkiv]-[Egenskaper för skrivare].

5. Klicka på fliken [Drivrutiner] och välj "Brother XX-XXXX". Klicka sedan på [Ta bort].

6. Stäng fönstret [Egenskaper för skrivare]. Skrivardrivrutinen har avinstallerats.

 

Observera att inte alla skrivare är kompatibla med alla versioner av Windows operativsystem. För att ta reda på vilket operativsystem som är kompatibelt med din skrivare, se följande länk:

<Kompatibla operativsystem>

Du kan normalt avinstallera skrivardrivrutinen med de steg som beskrivs ovan, men om du behöver ta bort all skrivardrivrutins information på grund av en misslyckad installation, använd

rensningsverktyget för skrivardrivrutiner som finns länkad nedan:

<Hur man tar bort registreringsinformation och filer relaterade till skrivardrivrutinen.>

 

Mac OS X 10.8 – MacOS 10.15

 

1. Kontrollera att skrivaren är avstängd.
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2. Klicka på menyn [Apple] - [Systeminställningar] - [Skriv ut och skanna] eller [skrivare och skannrar].

3. Välj [Brother XXXX] och klicka sedan på knappen " - ".

4. Stäng fönstret skrivare och skanner eller skrivare och skannrar .

Skrivardrivrutinen har avinstallerats.

Relaterade Vanliga frågor

Hur man tar bort registreringsinformation och filer relaterade till skrivardrivrutinen.
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Hur man öppnar fönstret Enheter och skrivare

Följ stegen nedan:

 

Windows 10/Windows Server 2016/Windows Server 2019

1. Klicka på [ Start ].

2. [Windows-systemet] - [Kontrollpanelen] - [maskinvara och ljud] - [enheter och skrivare].

 

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

1. Flytta markören till det övre eller nedre högra hörnet på skrivbordet. Menyraden visas till höger på skrivbordet.

Om startskärmen visas på datorskärmen klickar du på skrivbordspanelen på startskärmen.

2. Klicka på [Inställningar] - [Kontrollpanelen] - [Maskinvara och ljud] - [enheter och skrivare].

 

Windows 7 / Windows Server 2008 R2

Klicka på knappen [Start] - [enheter och skrivare].

 

Windows Vista/Windows Server 2008

Klicka på knappen [Start] - [Kontrollpanelen] - [maskinvara och ljud] - [skrivare].

 

Windows XP/Windows Server 2003

Klicka på knappen [Start] - [Kontrollpanelen] - [skrivare och annan maskinvara] - [skrivare och fax].

 

 

Mac OS X

Open [Systeminställningar] - [skrivare och skannrar].
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Så här skapar du en streckkod från två datafält (P-touch Editor 5.x för Windows)

Så här skapar du en streckkod från två datafält:

 

I det här exemplet visas hur du skapar en streckkod från fälten för objektnummer och Antal delar i en databas.

 

1. Starta P-touch-redigeraren och välj läget Professional.

2. Klicka på [File/Arkiv] - [Database/databas] - [Connect/Anslut].

 

3. Klicka på [Browse/Bläddra] i fönstret [Open Database/öppna databas], välj databasfilen och klicka på [Next/Nästa].
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4. Markera det ark du vill använda och klicka på [Next/Nästa].

5. Klicka på databasområdet (markerat med rött i bilden nedan).

6. Menyn [Database/databas] visas. Klicka på [Database] - [Connect Fields/Anslut fält].

7. Fönstret [Define Joined Fields/Definiera registrerade fält] visas. Klicka på Lägg till.
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8. Fönstret [Add a Joined Field/Lägg till ett Joined-fält] visas.

I listan [Fields/fält] väljer du och lägger till fälten i önskad ordning.

I det här exemplet väljer du först [artikelnummer] och klickar på [Lägg till] och upprepar sedan detta steg för [Antal delar].

Klicka på [OK] och sedan på [Stäng].

9. Klicka på etikettområdet (markerat med rött i bilden nedan).

10. Klicka på [Insert/Infoga] - [Database Field/Databasfält].

11. Fönstret [Merge Field/Sammanfoga fält] visas. Välj [streckkod] som typ av sammanslagning.

I listrutan [Databasfält som kan slås samman] väljer du de fält du lagt till i steg 8 (i det här exemplet [artikelnummer] [Antal delar]) och klickar sedan på [OK].
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12. En förhandsgranskning av streckkoden visas i etikettområdet.

Klicka på det objekt som du vill skriva ut i databasområdet. Förhandsgranskningen ändras till önskad streckkod.

Du kan nu skriva ut streckkoden.
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Hur ansluter jag skrivaren till datorn med en USB-kabel?

Använd följande procedur för att skriva ut med en USB-kabel.

 För Windows

 För Mac

 
För Windows:

Anslut inte skrivaren till datorn via USB-kabeln förrän du har installerat skrivardrivrutinen.

1. Hämta och installera skrivardrivrutinen och P-touch Editor från avsnittet [Nedladdningar] på den här webbplatsen.

2. Starta installationsprogrammet för skrivardrivrutinen eller programmet/dokumentinstallationsprogrammet.

3. Välj [lokal anslutning (USB)] för anslutningstypen och följ sedan installationsanvisningarna för att slutföra installationen.

Anslut USB-kabeln till USB-porten på skrivarens baksida och sedan till datorn när du uppmanas till det.

4. När du har installerat skrivardrivrutinen installerar du P-Touch Editor. Starta sedan P-touch Editor för att skapa och skriva ut etiketter.

 

För Mac:

> skriva ut från P-touch Editor

> skriva ut från CUPS Driver

> skriva ut med AirPrint

 

Skriva ut från P-touch Editor

1. Hämta och installera P-touch Editor från [Nedladdningar] på den här webbplatsen.

2. Anslut USB-kabeln till USB-porten på baksidan av skrivaren och till datorn och slå på skrivaren.

3. Starta P-touch Editor och välj din skrivare.

4. Skapa och skriva ut etiketter.

 

Skriva ut från CUPS-drivrutinen

Anslut inte skrivaren till datorn via USB-kabeln förrän du har installerat skrivardrivrutinen.

På MacOS 11 har endast vissa modeller stöd för CUPS-drivrutinen.

Följande procedur använder QL-1100 som exempel. Byt ut den mot din modell.

 

1. Hämta det fullständiga programvarupaketet från avsnittet [Nedladdningar] på den här webbplatsen, dubbelklicka på filen och starta sedan installationsprogrammet från [Starta här Mac].

2. Välj [lokal anslutning (USB)] för anslutningstypen och följ sedan installationsanvisningarna för att slutföra installationen.

Anslut USB-kabeln till USB-porten på skrivarens baksida och sedan till datorn när du uppmanas till det.

3. När du har installerat skrivardrivrutinen klickar du på [Välj Apple-meny] - [Systeminställningar] - [skrivare och skannrar].
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4. Klicka på [+].

5. Klicka på ikonen [Standard] och välj [QL-1100] i listan [namn].

6. Se till att [QL-1100+CUPS] har valts i listan [Använd] och klicka på knappen [Lägg till].

7. Skrivaren har lagts till. Välj [QL-1100] i programmet som du vill skriva ut.

 

Skriva ut med AirPrint

 

Följande procedur använder QL-1110NWB som exempel. Byt ut den mot din modell.

 

1. Anslut USB-kabeln till USB-porten på skrivarens baksida och sedan till datorn.

2. Klicka på [Välj Apple-meny] - [Systeminställningar] - [skrivare och skannrar].
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3. Klicka på knappen [+].

4. Välj QL-1110NWB och klicka på knappen [Lägg till].

5. Välj [QL-1110NWB] i programmet som du vill skriva ut.
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Hur man tar bort registreringsinformation och filer relaterade till skrivardrivrutinen.

Ladda ner avinstallationsverktyget för drivrutin (Printer Driver Information Cleanup Tool) till din Brother maskin och operativsystem, och ominstallera sedan drivrutinen:

Klicka här för instruktioner om hur du använder Printer Driver Uninstaller (Printer Driver Information Cleanup Tool).

Gå till avsnittet [Nedladdningar] på den här webbplatsen för att ladda ner avinstallationsprogrammet för skrivardrivrutiner.

Relaterade Vanliga frågor

Vad kan jag göra när installationen av skrivardrivrutinen inte slutförs på korrekt sätt. (Hur man laddar ner avinstallationsverktyget för skrivardrivrutinen)

Hur man identifierar sitt operativsystem (OS) för Windows eller Macintosh.

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt
Alla övriga märken och produktnamn för företag som omnämns på Brother-produkter, I relaterade dokument eller i annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.
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Hur kan jag skriva ut från en dator via ett trådlöst nätverk? (WiFi Direct läge)

Innan du fortsätter, se till så att din dator är utrustad med ett WiFigränssnitt som är anslutet till ett trådlöst nätverk. Om inte, så kommer datorn inte att kunna ansluta till skrivaren trådlöst.

Konfigurera den trådlösa anslutningen medan du installerar skrivardrivrutinen:

 För Windows

 För Mac

 

För Windows:

 

1.  Ladda ner Programvara/Dokument installationsprogram från sektionen [Nerladdningar] på den här webbsidan. Programmet  tillåter dig att installera skrivardrivrutinen och ytterligare programvara, så som

Ptouch Editor och verktyg för skrivarinställningar (Printer Setting Tool).

 

2.  Dubbelklicka på den hämtade filen för att starta installationen.

 

3.  I dialogrutan [Anslutningstyp], välj [Lokal anslutning (USB)] och följ instruktionerna på skärmen.

4.  När installationen är slutförd, tryck och håll ner knappen för trådlöst läge på skrivaren i en sekund för att slå på trådlöst läge.

När WiFi LEDlampan är tänd, släpp knappen.

 

5.  Starta verktyg för skrivarinställningar (Printer Setting Tool) på datorn, och klicka sedan på knappen [Kommunikationsinställningar].

För mer information om verktyget för skrivarinställningar, se följande FAQ "Använda verktyget för skrivarinställningar (för Windows)".

 

6.  Bekräfta SSID (Nätverksnamn) och Lösenord (Nätverksnyckel) i fliken [WiFi Direct].

 

7.  Välj [Infrastruktur och WiFi Direct] för [Valt gränssnitt] i [Kommunikationsinställningar] i fliken [Allmänt].
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8.  Anslut din dator till det SSID som du bekräftade i steg 6 och anslut till skrivaren.

Vänta tills anslutningen är etablerad.

Skrivarens standard SSID (Nätverksnamn) och lösenord (Nätverksnyckel):

 SSID: “DIRECTbrPTP750W****” där “****” är de fyra sista siffrorna i produktens serienummer (du kan hitta etiketten med produktens serienummer genom att öppna kassettuckan.)

Lösenord: 00000000

Om du vill skriva ut SSID och lösenord, tryck på knappen för trådlöst läge två gånger (använd 0.94 tum (24 mm) tape.)

Medan du är ansluten till skrivaren med WiFi Direct, så kan din dator inte ansluta till internet. För att fortsätta vara ansluten till internet medan du använder skrivaren, anslut skrivaren

med hjälp av trådbunden anslutning.

För Windows 10, välj kryssrutan [Anslut automatiskt].

9.  I verktyg för skrivarinställningar (Printer Setting Tool), bekräfta IPadressen i [Aktuell status] i fliken [WiFi Direct].

10.  Öppna fönstret [Enheter och skrivare]. För mer information, se "Hur man öppnar fönstret Enheter och skrivare".

Windows 8 eller senare:

Klicka på [Lägg till en skrivare], och välj sedan [Skrivaren jag vill ha finns inte med i listan].

Windows 7:

Klicka på [Lägg till en skrivare], och välj sedan [Lägg till en nätverks, trådlös eller Bluetoothskrivare].

Klicka på [Skrivaren jag vill ha finns inte med i listan].
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11.  Windows 8 eller senare:

I dialogrutan [Hitta en skrivare med andra alternativ], välj [Lägg till en lokal skrivare eller nätverksskrivare med manuella inställningar], och klicka sedan på [Nästa].

När dialogrutan [Välj en skrivarport] visas, välj [Skapa en ny port:], och välj sedan [Standard TCP/IP Port] i [Ty av port].

Windows 7:

I dialogrutan [Hitta en skrivare via namn eller TCP/IPadress], välj [Lägg till en skrivare med hjälp av TCP/IPadress eller värdnamn], och klicka sedan på [Nästa].

Windows 8 eller senare Windows 7

12.  Ange den IPadress som du bekräftade i steg 9, och klicka sedan på [Nästa].

13.  När dialogrutan [Vilken version av drivrutinen vill du använda?] visas, välj [Använd drivrutinen som för tillfället installeras (rekommenderas)], och klicka sedan på [Nästa].

14.  Bekräfta skrivarnamnet, och klicka sedan på [Nästa]. Du har slutfört anslutningen mellan din dator och skrivare.

15.  Öppna fönstret [Enheter och skrivare] igen, högerklicka på skrivarens ikon och klicka sedan på [Skrivaregenskaper].

16.  I fliken [Portar], bekräfta att:

a) Skrivarens IPadress är samma som den adress du bekräftade i steg 8.

b) Alternativet [Standard TCP/IP Port] är valt (inte WSDport).

Klicka på [Verkställ].

17.  Se till så att Editor Lite LEDlampan inte lyser. Starta Ptouch Editor och välj skrivaren i listan.

18.  Du kan nu redigera och skriva ut etiketter trådlöst från din dator.

 

För Mac:

 

1.  Ladda ner Komplett programvarupaket från sektionen [Nerladdningar] på den här webbsidan.

2.  Dubbelklicka på den hämtade filen, och starta sedan installeraren från [Starta här OSX].

3.  I dialogrutan [Anslutningstyp], välj [Lokal anslutning (USB)] och följ instruktionerna på skärmen.
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4.  När installationen är slutförd, tryck och håll ner knappen för trådlöst läge på skrivaren i en sekund för att slå på trådlöst läge.

När WiFi LEDlampan är tänd, släpp knappen.

Se till så att Ptouch Utility är installerat på din dator. Om inte, ladda ner det från sektionen [Nerladdningar] på den här webbsidan.

 

5.  Anslut skrivaren och datorn med hjälp av en USBkabel, och starta Ptouch Utility.

För mer information, se "Använda Ptouch Utility (för Mac OSX)".

 

6.  I fliken [WiFi Direct], ställ in [WiFi Direct] till [PÅ].

Bekräfta SSID (Nätverksnamn) och Lösenord (Nätverksnyckel).

 

7.  Från din dator, välj det SSID som du bekräftade i steg 6, och anslut sedan skrivaren.

Skrivarens standard SSID (Nätverksnamn) och lösenord (Nätverksnyckel)

 SSID: “DIRECTbrPTP750W****” där “****” är de fyra sista siffrorna i produktens serienummer (du kan hitta etiketten med produktens serienummer genom att öppna kassettuckan.)

 Lösenord: 00000000

Om du ändrade lösenordet med hjälp av Kommunikationsinställningarna så måste du skriva in det efter att du valt skrivaren.

Om du vill skriva ut SSID och lösenord, tryck på knappen för trådlöst läge två gånger (använd 0.94 tum (24 mm) tape.)

8.  När du uppmanas att ange ett lösenord anger du lösenordet (Nätverksnyckel) du bekräftade i steg 6.

Vänta tills anslutningen är etablerad.

9.  På din Mac, välj [Skrivare & Skannrar] från [Systeminställningar], och klicka sedan på knappen [+]. Klicka på [Lägg till Skrivare eller Skanner].
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10.  Välj den skrivaren som du vill använda från listan.

Välj objektet med "CUPS" bredvid modellnamnet i listan [Använd].

11.  Klicka på knappen [Lägg till].

12.  Koppla bort USBkabeln.

13.  Se till så att Editor Lite LEDlampan är avstängd. Starta Ptouch Editor och välj skrivaren från listan.

14.  Du kan nu redigera och skriva ut etiketter trådlöst från din dator.

© 20012018 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt
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Hur kan jag skriva ut trådlöst från en dator i Adhocläge?

 För Windows

 För Mac

 

Windows

Du kan inte ansluta med hjälp av Adhocläge för Windows 8.1 eller senare.

1.  Ladda ner Programvara/Dokument installationsprogram från sektionen [Nerladdningar] på den här webbsidan. Programmet tillåter dig att installera skrivardrivrutinen och ytterligare programvara, så som

Ptouch Editor och verktyg för skrivarinställningar (Printer Setting Tool).

2.  Dubbelklicka på den hämtade filen för att starta installationen.

3.  I dialogrutan [Anslutningstyp], välj [Lokal anslutning (USB)] och följ instruktionerna på skärmen.

 

4.  När installationen är slutförd, tryck och håll ner knappen för trådlöst läge på skrivaren tills WiFi LEDlampan är tänd.

 

5.  Starta verktyg för skrivarinställningar (Printer Setting Tool) på datorn, och klicka sedan på knappen [Kommunikationsinställningar]. För mer information om verktyg för skrivarinställningar (Printer Setting

Tool), se följande FAQ "Använda verktyget för skrivarinställningar (Printer Setting Tool) (för Windows)".

 

6.  Bekräfta SSID (Nätverksnamn) och kanalinställningen, och välj sedan [Adhoc] för [Kommunikationsläge] i [Trådlösa inställningar] i fliken [Trådlöst LAN].

7.  Välj [Infrastruktur eller Adhoc] för [Valt gränssnitt] i [Kommunikationsinställningar] i fliken [Allmänt]. Se till så att [Håll aktuell status] är valt i [Nätverksinställningar på] i fliken [Allmänt].

Om du vill att skrivaren automatiskt ska ansluta till ett trådlöst nätverk, välj [Standard på] för [Nätverksinställningar på] i fliken [Allmänt].

Om du inte vill att IPadressen ska ändras varje gång, klicka på fliken [Trådlöst LAN] i verktyg för skrivarinställningar (Printer Setting Tool).

Välj [STATIC] för [Bootmetod] i [TCP/IP(Trådlös)], och ange sedan inforamtionen för [IPadress] och [Nätmask].
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8.  Anslut datorn till det SSID som du bekräftade i steg 6 och anslut till skrivaren.

Vänta tills anslutninen är etablerad.

Standard SSID är "SETUP".

9.  Koppla bort USBkabeln.

10.  Öppna fönstret [Enheter och skrivare]. För mer information, se "Hur man öppnar fönstret Enheter och skrivare".

11.  Klicka på [Lägg till en skrivare].

12.  Välj [Lägg till en nätverks, trådlös eller Bluetoothskrivare].
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13.  Bekräfta att skrivaren som du anslöt med Adhocläge i steg 8 är vald, och klicka sedan på [Nästa].

Kontrollera de inställningar som visas och klicka sedan på [Nästa] för att lägga till skrivaren.

 

14.  Se till så att Editor Lite LEDlampan är avstängd. Starta Ptouch Editor och välj skrivaren från listan.

 

15.  Du kan nu redigera och skriva ut etiketter trådlöst från din dator.

 

 

[   Tillbaka till toppen ]

Mac

 

1.  Ladda ner Komplett programvarupaket från sektionen [Nerladdningar] på den här webbsidan, dubbelklicka på filen, och starta installationen från [Starta här OSX].

 

2.  I dialogrutan [Anslutningstyp], välj [Lokal anslutning (USB)] och följ instruktionerna på skärmen.

 

3.  När dialogrutan [Konfiguration av trådlös enhet] visas, välj [Ja, jag har en USBkabel att använda till installationen.].

Om den här dialogrutan inte visas, starta [Wireless Device Setup Wizard] från mappen [Utilities].
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4.  I dialogrutan [Tillgängliga trådlösa nätverk], klicka på [Avancerat].

 

5.  I dialogrutan [Trådlöst nätverksnamn], ange ett nytt namn för [Namn(SSID)], välj kryssrutan [Det här är ett Adhocnätverk ochg det finns ingen åtkomstpunkt.], och klicka sedan på [Nästa].

 

6.  Följ instruktionerna på skrämen för att slutföra konfiguration av anslutningen.

7.  Koppla bort USBkabeln.

8.  Se till så att Editor Lite LEDlampan är avstängd. Starta Ptouch Editor och välj skrivaren från listan.

9.  Du kan nu redigera och skriva ut etiketter trådlöst från din dator.

[   Tillbaka till toppen ]

© 20012018 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt
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Så här installerar du Brother-programvaran på en dator som inte är ansluten till Internet

Så här installerar du Brother-programvaran på en dator som inte är ansluten till Internet:

 

1. Ladda ned den programvara du behöver med en dator som är ansluten till Internet.

2. Använd en USB-flashenhet eller CD-ROM för att kopiera de hämtade filerna till datorn som inte är ansluten till Internet.

1. Dator ansluten till Internet

2. Brother supportwebbplats (support.brother.com)

3. Flyttbara media: (A) USB-flashenhet (b) CD-ROM

4. Datorn är inte ansluten till Internet

 

Gör följande:

1. På en dator som är ansluten till Internet går du till support.brother.com, väljer modell och öppnar sidan [Downloads].

2. Välj operativsystemet på datorn som inte är ansluten till Internet.

3. Hämta de filer du behöver:

  

Windows

använder inte installationsprogrammet för programvara/dokument eftersom det behöver en aktiv Internetanslutning.

Hämta varje typ av programvara individuellt, till exempel: Skrivardrivrutinen eller P-touch Editor.

  

Mac

Hämta det fullständiga programvarupaketet.

 

4. Kopiera de hämtade filerna från mappen hämtade filer till ett flyttbart medium (till exempel en USB-flashenhet eller CD-ROM).

5. Kopiera de hämtade filerna från det flyttbara mediet till datorn som inte är ansluten till Internet. Du kan nu påbörja installationen.

Relaterade Vanliga frågor

Hur man identifierar sitt operativsystem (OS) för Windows eller Macintosh.

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt
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Var hittar jag Brotherskrivarens serienummer?

Serienumret (SER.NR.) finns på en etikett som sitter på baksidan av skrivaren eller inuti skrivarens fack för etikettrulle/kassettband.

 

Exempel:

 

Etikettrullmodeller (QL osv.)

Bandkassettmodeller (PT, osv.)

 

Rullkassettmodeller (VC)

När du anger skrivarens serienummer:

Om serienumret består av 9 tecken anger du det fullständiga numret.

 

Om serienumret består av 15 tecken anger du de sista 9 tecknen. Om det finns ett bindestreck (-) anger du de 9 tecken som följer.

Exempel:

För "E00000 - A1B23C456" anger du "A1B23C456".

 

Se till att du endast anger stora bokstäver.

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt
Alla övriga märken och produktnamn för företag som omnämns på Brother-produkter, I relaterade dokument eller i annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

PT-P750W Gå till index

Gå till index

 
 

143 / 149



P-touch Editor visar "Det finns ingen skrivardrivrutin installerad med den här applikationen." (För Windows 10)

Om du får det här felet kan det hända att din skrivare har identifierats felaktigt av din dator. Gör följande:

 

1. Klicka på Start-menyn> (Alla appar)> Windows-system> Kontrollpanelen> Maskinvara och ljud> Enheter och skrivare.

 

2. Kontrollera om skrivaren är listad som en ospecificerad enhet.

Om skrivaren inte är listad i Enheter och skrivare, se till att:

  · Skrivaren är påslagen.

  · Skrivaren är ansluten till datorn via USB.

3. Högerklicka på skrivaren som anges som en ospecificerad enhet och klicka sedan på Ta bort enhet.

4. Kontrollera att USB-kabeln är ansluten till datorn och skrivaren.

 

5. Starta om skrivaren. Datorn ska kunna identifiera skrivaren korrekt.

Om skrivaren inte har detekterats, koppla ur USB-kabeln och anslut sedan den igen.
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Jag får meddelandet "OneDrive kunde inte nås" och kan inte öppna eller spara några filer. (P-touch Editor 5.1 / 5.2 för Windows)

Gör följande:

Om du inte kan öppna filer från [Öppna / Open] - [OneDrive]:

 

Starta P-touch Editor och klicka på [Open/Öppna] - [Dator/Computer].

Välj [OneDrive] från [Lås in/Lock in] och välj filen du vill öppna.

 

Om du inte kan spara några filer från [File] - [Spara till webb / Save to Web]:

 

Klicka på [File] - [Spara / Save] eller [Spara som / Save as].

Klicka på [OneDrive] och klicka sedan på [Spara / Save] -knappen.
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Var kan jag hämta den senaste versionen av P-Touch Editor för Mac?

Med P-Touch Editor kan du skapa mallar med olika typer av designer.

 

Det här programmet finns på App Store.

Se App Store för motsvarande OS-version.
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Jag kan inte välja min skrivare i P-Touch Editor. (För MacOS 10.13 eller senare)

När skrivaren är korrekt ansluten till datorn kan du välja din skrivare i P-Touch Editor även om skrivardrivrutinen inte är installerad.

 

Om P-touch Editor inte kan söka efter skrivaren kontrollerar du följande enligt anslutningsmetoden:

Vilka gränssnitt som är tillgängliga beror på skrivaren.

PT-P710BT, PT-P715eBT och PT-P950NW stöder inte utskrift från en dator via Bluetooth®.

 

Anslutning via USB

Kontrollera att skrivaren är påslagen.

Kontrollera att skrivaren är korrekt ansluten till datorn med en USB-kabel.

Trådbunden LAN-anslutning

Kontrollera att skrivaren är påslagen.

Kontrollera att LAN-kabeln är korrekt ansluten till routern.

Kontrollera att skrivaren och datorn är anslutna till samma nätverk.

Trådlös nätverksanslutning (wifi)

Kontrollera att skrivaren är påslagen.

Kontrollera att skrivarens Wi-Fi-inställning är på.

Se till att skrivaren och datorn är anslutna till samma åtkomstpunkt/router.

Se till att åtkomstpunkten/routern är på.

Bluetooth-anslutning

Kontrollera att skrivaren är påslagen.

Kontrollera att skrivarens och datorns Bluetooth-inställningar är på.

Kontrollera att skrivaren identifieras i Systeminställningar -> Bluetooth på din Mac.
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Det går inte att infoga data från en databas i en streckkod. (P-touch Editor 5.2 eller senare för Mac)

Gör följande för att infoga data från en databas i en streckkod i P-touch Editor 5.2 eller senare:

 

1. Starta P-touch Editor.

Du kan ladda ner P-touch Editor från avsnittet [Nedladdningar] på denna webbplats.

 

2. Klicka på databasikonen i verktygsfältet.

 

3. Välj den databasfil du vill ha och klicka sedan på knappen Anslut.

 

4. Klicka på Infoga > Streckkod och välj sedan det streckkodsprotokoll du vill ha.

* Detta exempel använder streckkodsprotokollet för Data Matrix.

5. Dialogrutan Datamatris visas.

Skriv slumpmässiga data i fältet Data och klicka sedan på OK.

6. När streckkoden visas på etikettlayouten, justerar du streckkodens storlek och position.

7. Dra kolumnrubriken för databasdata som du vill infoga och släpp den till streckkoden.
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8. Kontrollera att informationen är korrekt infogad genom att klicka på en cell i databaskolumnen som du släppte in.

Om "Ogiltigt" visas i etikettlayouten, se till att databasdata inte innehåller några tomma data och att dataformatet är korrekt.
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