מדפסת תוויות
מדריך למשתמש

התכנים של המדריך והמפרטים של המוצר כפופים לשינויים ללא הודעה מראש.
חברת  Brotherשומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ללא הודעה מראש במפרטים ובחומרים הנכללים במדריך מבלי
לשאת באחריות לנזקים כלשהם )לרבות נזקים עקיפים( שנגרמו כתוצאה מהסתמכות על החומרים המוצגים בו ,לרבות
אך מבלי לפגוע בכלליות טעויות דפוס וטעויות אחרות הקשורות לפרסום זה.
תמונות המסכים במדריך זה עשויות להיות שונות על פי מערכת ההפעלה או המדפסת שלכם.
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מבוא
מדפסת התוויות של ) Brotherלהלן "המכשיר"( מאפשרת לכם להדפיס בקלות ובמהירות תוויות בהתאמה
אישית שניתן ליצור באמצעות תוכנת התוויות .P-touch Editor

סימנים מסחרים
הלוגו של  Brotherהוא סימן מסחרי רשום של .Brother Industries, Ltd
 Brotherהוא סימן מסחרי של .Brother Industries, Ltd
 2008 © Brother Industries, Ltd.כל הזכויות שמורות.
 Microsoft, Windows Vista, Windows Serverו Windows -הם סימנים מסחריים רשומים של תאגיד
מייקרוסופט ,ארצות הברית.
מקינטוש ו Mac OS -הם סימנים מסחריים רשומים של .Apple Inc.
שמות התוכנות או המוצרים האחרים שנעשה בהם שימוש במסמך זה הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים
רשומים של החברות שפיתחו אותם.
לכל חברה ששם התוכנה שלה נזכר במדריך זה יש הסכם רישיון תוכנה ספציפי לתוכניות הקנייניות שלה.
כל המותגים ושמות המוצרים הנזכרים במדריך למשתמש זה ובמדריך ההגדרה וההפעלה הם סימנים מסחריים
רשומים של החברות שלהם.

על המדריך
מדריך זה ) (PDFנכלל בתקליטור המצורף.
ניתן פשוט ללחוץ עליו כדי לדלג לעמודים המתאימים.
במדריך זה כאשר העכבר משתנה לצורת
לפונקציות בסיסיות של ® ,Adobe® Readerראה קבצי העזרה של ®.Adobe® Reader

מבנה המדריך
המדריכים הבאים נועדו לסייע לכם להשתמש במכשיר בצורה נכונה ולהבין את כל תכונותיו.
נא לקרוא ולהבין אותם לפני השימוש במכשיר.

מדריך הגדרה והפעלה



קראו את מדריך ההגדרה וההפעלה לפני קריאת המדריך למשתמש.
המדריך כולל מידע שעליכם לקרוא לפני השימוש במכשיר כגון אמצעי זהירות כללים לגבי השימוש ,ההגנה
וההגדרה של היחידה הראשית.



המדריך כולל גם מידע על התקנת התוכנה המצורפת לצורך חיבור המכשיר למחשב.

מדריך למשתמש )מדריך זה(
מדריך זה מתאר כיצד ליצור תוויות באמצעות תוכנת  P-touch Editorשהותקנה על מחשב המחובר למכשיר.




אם אתם משתמשים במערכת הפעלה ® ,Windowsניתן לצפות במדריך זה מיישום ההגדרה בעת הרצתו
מהתקליטור.
לאחר התקנת מדריך זה על המחשב ,ניתן גם לצפות בו מתפריט .Start
אם אתם משתמשים במערכת הפעלה מקינטוש )® ,(Macנא לעיין בקבצי  PDFשבתיקיית ] [Manualsעל
התקליטור
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סימנים מסחריים

מדריך למשתמש ברשת )דגמי רשת בלבד(
מדריך זה מתאר כיצד להשתמש בתוכנית השירות  BRAdminלניהול מכשירי  Brotherהמחוברים לרשת.




אם אתם משתמשים במערכת הפעלה ® ,Windowsניתן לצפות במדריך זה מיישום ההגדרה בעת הרצתו
מהתקליטור.
לאחר התקנת מדריך זה על המחשב ,ניתן גם לצפות בו מתפריט .Start
אם אתם משתמשים במערכת הפעלה מקינטוש )® ,(Macנא לעיין בקבצי  PDFשבתיקיית ] [Manualsעל
התקליטור.

מדריך P-touch Template
מדריך הזה מתאר כיצד להשתמש בפונקציות של יישום .P-touch Template


נא לעיין במדריך בתיקיית ] [Toolsבתקליטור.

הסמלים שנעשה בהם שימוש במדריך זה
הסמלים שנעשה בהם שימוש במדריך זה הם:


סמל זה מציג מידע או הוראות שיש לקיים .התעלמות ממידע או הוראות אלו עלולה לגרום לפציעה ,לנזק
או לכשל של פעולות המכשיר.



סמל זה מציג מידע או הוראות שיכולים לסייע לכם להבין ולעשות שימוש יעיל יותר במכשיר.
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הסמלים שנעשה בהם שימוש במדריך זה

סקירה כללית של יצירת תוויות
סעיף זה מתאר את ההליך הכללי של יצירת תוויות באמצעות המכשיר.
לפרטים על הוראות שלב-אחר-שלב ,ראה קבצי עזרה.

מיצירת תוויות להדפסה
1

בחרו את סוג התווית שברצונכם ליצור .קיים מגוון של תוויות שניתן לבחור ביניהן.
דוגמאות של תוויות

2

הכינו את גליל התוויות המתאים לתווית שברצונכם ליצור.
המכשיר מסופק עם גליל אחד או יותר לדוגמה) .גלילים אחרים ניתן לרכוש בנפרד(.
בחרו את גליל התוויות המתאים לסוג התווית
שברצונכם ליצור.

התקנת גליל התוויות.

ראה מדריך הגדרה והפעלה
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מיצירת תוויות להדפסה

3

יצירת והדפסת התווית.
יצירת תווית

הדפסת תווית

באמצעות P-touch Editor

®Windows

מצב Express

מצב Express

הזנת הטקסט

®Mac

עריכת התווית

מצב Standard

מצב Standard
®Windows

הזנת הטקסט
מצב Professional

עריכת התווית

מצב Professional
עריכת התווית

הזנת הטקסט
®Windows®/Mac
מצב Snap

התוצאה עשויה להשתנות.





לכידת מסך
הדפסת טקסט
גרור ושחרר

שימוש ביישום של מפרסם אחר )® Windowsבלבד(
®Microsoft® Word/Excel®/Outlook
פונקציות Add-In

יבוא הטקסט

שימוש בפנקס הכתובות של  Windows®) P-touchבלבד(

עריכת התווית

הזנה/יבוא של הטקסט
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מיצירת תוויות להדפסה

כיצד להשתמש ב P-touch Editor-במערכת
ההפעלה ®Windows
סעיף זה מסביר את ההליך להפעלת  .P-touch Editorעם  P-touch Editorניתן ליצור תוויות שונות.
נא לעיין בקובץ העזרה של  P-touch Editorלדוגמאות על התוויות השונות שניתן ליצור ולמידע על יצירת,
הדפסת ושמירת התוויות .הדוגמה הבאה היא למערכת ההפעלה ® .Windows Vistaראו את שם המדפסת
בכל תמונה כשם דגם המכשיר שרכשתם.

הפעלת P-touch Editor
1

לחצו על [Start]-[All Programs (Programs)]-
.[Brother P-touch]-[P-touch Editor [5.0
ניתן גם להפעיל את  P-touch Editorבאמצעות
השיטות הבאות )רק אם יצרתם את קיצור הדרך במהלך
ההתקנה(:



לחצו פעמיים על צלמית קיצור הדרך שעל שולחן
העבודה.
לחצו על צלמית קיצור הדרך על סרגלQuick .
.Launch

כאשר  P-touch Editorמופעל ,על המסך מופיעה תיבת הדו-שיח ] [New/Openהמאפשרת לכם לבחור האם
ברצונכם ליצור מתווה תווית חדשה או לפתוח תווית קיימת.
לפרטים כיצד  P-touch Editorפועל ,לחצו על ] [Tools]-[Optionsבסרגל התפריט שעל P-touch Editor
להצגת תיבת הדו-שיח ] .[Optionsבלשונית ] [Generalניתן לבחור את ההגדרה בתיבת הרשימה
] [Operationsבתוך ] .[Startup Settingsבדרך כלל בחרו .[Display New/Open [Dialog Box

2

בחרו אפשרות בתוך תיבת הדו-שיח ][New/Open
ולחצו על
.











ניתן לבחור את מדפסת התוויות וגודל חומר
ההדפסה.
כאשר נבחר ] ,[Open Fileתופיע על המסך תיבת
הדו-שיח ] .[Openניתן לבחור ולפתוח את הקובץ
שיצרתם שמרתם קודם.
כאשר נבחר ] ,[View Historyתופיע על המסך
תיבת הדו-שיח ] .[Historyניתן לבחור מבין
תוויות שנוצרו לאחרונה.
אם בחרתם ] ,[Newבחרו סגנון כתיבה אנכי או
אופקי.
אם בחרתם ] ,[Select by Useניתן לבחור לפי
יישומי תוויות.
אם בחרתם ] ,[Help-How Toיופיע קובץ העזרה
של .P-touch Editor
קבצי העזרה מאפשרים לכם ללמוד שלב-אחר-
שלב כיצד ליצור מתווה תווית.
אם בחרתם ] [Check for Updatesכאשר
המחשב המחובר לאינטרנט ,אתם תועברו אל
מרכז הפתרונות של  .Brotherהיעזרו במרכז
הפתרונות של  Brotherכדי לבדוק את התוכנות
האחרונות הניתנות להורדה ושאלות שכיחות.
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הפעלת P-Touch Editor

חלונית מתווה


מצב Express
מצב זה מאפשר ליצור בקלות תוויות עם טקסט ותמונות.
חלונית המתווה כוללת את החלקים הבאים:

1

סרגל תפריט
הפקודות מקוטלגות תחת כל תפריט )קובץ ,עריכה ,צפייה ,הזנת טקסט וכדומה( על פי פונקציה.

2

סרגל פקודות
סרגל הפקודות מכיל את הפקודות של חדש/פתיחה ,נייר ,טקסט ,מסגרת ,תמונה וכדומה.

3

סרגל כלי שרטוט/עריכה
מספק כלים לבחירת אובייקט ,הזנת טקסט ,שרטוט גראפיקות וכדומה.

4

סרגל תכונות
ניתן להכניס בקלות את מבנה הטקסט ,התמונות וכדומה.

5

חלונית מתווה
חלונית המתווה משמשת להצגת ועריכת אובייקטים.

6

חלונית מסד נתונים
מציגה מסד נתונים מקושר.

7

לחצני בחירת מצב
מעבר בין מצבי .P-Touch Editor




תפריט התצוגה ] [Viewמאפשר לכם להציג/להסתיר את סרגלי הכלים והחלוניות.
ראה קובץ עזרה של  P-touch Editorלפרטים נוספים.
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הפעלת P-Touch Editor



מצב Professional
מצב זה מאפשר יצירת תוויות בגודל מלא מהתבניות שיצרתם.
חלונית המתווה כוללת את החלקים הבאים:

1

סרגל תפריט
הפקודות מקוטלגות תחת כל תפריט )קובץ ,עריכה ,צפייה ,הכנסת טקסט וכדומה( על פי פונקציה.
סרגל כלים סטנדרטי
קבוצת פקודות נפוצות )מתווה חדש ,פתיחה ,שמירה ,הדפסה וכדומה( מצויות בסרגל כלים זה.
לוח צבעים של תכונות
לוח הצבעים של התכונות מכיל את תיבות התכונות של הדפסה ,נייר ,טקסט ומתווה .לחצו על צדו השמאלי של
כל לוח צבעים להצגת/הסתרת התיבה.
סרגל כלי שרטוט/עריכה
מספק כלים לבחירת אובייקט ,הזנת טקסט ,שרטוט גראפיקות וכדומה.
חלונית מתווה
חלונית המתווה משמשת להצגת ועריכת אובייקטים.
חלונית מסד נתונים
מציגה מסד נתונים מקושר.
לחצני בחירת מצב
מעבר בין מצבי .P-Touch Editor
סרגל צדדי
על ידי בחירת הלשונית ניתן להזין ולעצב בקלות טקסט ,ברקודים ,טבלאות וכדומה ,לשנות את סדר
האובייקטים ליצירת תבנית תווית ,או לשנות את ההגדרות המתקדמות.

2
3

4
5
6
7
8




תפריט התצוגה ] [Viewמאפשר לכם להציג/להסתיר את סרגלי הכלים והחלוניות.
ראה קובץ עזרה של  P-touch Editorלפרטים נוספים.
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1

אם נבחר מצב ] [Snapמבין לחצני בחירת המצב ,תופיע על
המסך תיבת הדו-שיח של תיאור מצב  .Snapלחצו על
.



2

מצב Snap
במצב זה ,ניתן ללכוד את המסך ,להדפיסו כתמונה ולשמור אותו לשימוש עתידי .להפעלת מצב  ,Snapפעלו
על פי השלבים הבאים.

אם סימנתם את ],[Do Not Display This Dialog Again
ניתן לעבור למצב  Snapישירות מהפעם הבאה.
ניתן להתחיל גם מתוך [Start]-[All Programs
(Programs)]-[Brother P-touch]-[P-touch Editor 5.0
]).(Snap mode

מופיע מצב .Snap
ראה קובץ עזרה של  P-touch Editorלפרטים נוספים.
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הפעלת P-Touch Editor

הפעלת קובץ העזרה של P-touch Editor
סעיף זה מסביר כיצד להפעיל את קובץ העזרה של  P-touch Editorלמערכת ההפעלה ® .Windowsהדוגמה
הבאה היא למערכת ההפעלה ®.Windows Vista


התחילו מלחצן Start
להפעלת קובץ העזרה של  ,P-touch Editorלחצו
על לחצן  Startשעל סרגל המשימות ,הצביעו על
]) All Programsאו  .[(Programsלחצו על
] [Brother P-touchועל
.[[P-touch Editor 5.0 Help



התחילו מתיבת הדו-שיח New/Open
אם הפעלתם את  P-touch Editor 5.0ומופיעה
תיבת הדו-שיח  ,New/Openלחצו על
.Help- How To



התחילו מיישום P-touch Editor
לחצו על תפריט העזרה ) (Helpובחרו .P-touch Editor Help

מצב Professional

מצבExpress
לחצו על המקש הימני של העכבר ובחרו .P-touch Editor Help

מצבSnap

11

הפעלת קובץ העזרה של P-Touch Editor

הדפסת תיאור העזרה
המידע המסופק בקובץ העזרה של  P-touch Editorניתן להדפסה .השתמשו במדפסת הרגילה שלכם להדפסת
המידע מקובץ העזרה של .P-touch Editor

1

בתוך לשונית ] [Contentsבחרו כל נושא שברצונכם להדפיס.
על סרגל הכלים.

2

לחצו על

3

בחרו את מגוון הנושאים להדפסה ולחצו על

4

ציינו את המדפסת ] [Printerולחצו על

.

.

בחרו מדפסת רגילה התומכת בגודלי נייר מקובלים כגון .A4
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הפעלת קובץ העזרה של P-Touch Editor

יצירת תוויות עם יישומים אחרים
בעת התקנת התוכנה ,אם בחרתם בפונקצית  ,Add-Inצלמית  P-touchתתווסף אוטומטית לסרגלי הכלים של
® Microsoft® Word, Excelו) .Outlook® -רק אם ® Microsoft® Word, Excel®, Outlookכבר הותקנו
על המחשב שלכם( .פונקצית  Add-Inתקפה למערכת ® Windowsבלבד.
בכל יישום ,ניתן ליצור ולהדפיס תוויות בקלות ובמהירות על ידי בחירת הטקסט שברצונכם להדפיס ולחיצה על
צלמית .P-touch
על פי ההגדרה שבחרתם ,הטקסט מועתק באמצעות פונקצית  Add-Inירשם ברשימת התוויות ).(Label List
רשימת התוויות היא מסד נתונים המובנה בתוך  .P-touch Editorלהצגת רשימת התוויות לחצו על [File]-
].[Database]-[Label List


פונקצית  Add-Inתומכת ביישומים הבאים:
Microsoft® Word 2000/2002/2003/2007,
®Microsoft® Excel® Outlook
2000/2002/2003/2007



לאחר התקנת פונקצית  Add-Inבתוך ®Microsoft
 Word, Excelאו ® ,Outlookתיבת הדו-שיח של
האבטחה עשויה להופיע בעת הפעלת יישומים אלו,
על פי הגדרות האבטחה של כל יישום.



ליישומי  Microsoft® Word 2007וכדומה ,אם
תיבת הדו-שיח מימין מופיעה על המסך ,בחרו
][Trust all documents from this publisher
ולחצו על ] .[OKלפרטים על הגדרות אבטחה ,ראה
קבצי עזרה ליישום.



ליישומי  Microsoft® Word 2003וכדומה ,סמנו
את תיבת הסימון [Always trust macros from
 [this sourceולחצו על ].[Enable Macros

לפרטים או מידע על התקנה ,ראה קובץ עזרה של .P-touch Editor

רישום וביטול פונקצית Add-In
לפני הרצת תוכנית זו ,סגרו את ® Word, Excelו.Outlook®-
הדוגמה הבאה היא למערכת ההפעלה ®.Windows Vista

1

לחצו על [Start]-[All Programs(Programs)]-
[Brother P-touch]-[P-touch Tools]-[P-touch
].Editor 5.0 Add-Ins Utility
תיבת הדו-שיח ][Brother P-touch Add-In Settings
תופיע על המסך.

2

לחצו על תיבות הסימון ליישומים שנעשה בהם שימוש
בפונקצית  ,Add-Inוהשביתו את תיבות הסימון
לפונקציות אחרות.
נעשה שימוש בפקודת החל ] [Applyכדי לציין את
הפעולה שננקטה כאשר
יישום.

)לחצן  (Add-Inלחוץ בכל



מצב  :Expressמפעיל את מצב .Express



מצב  :Professionalמפעיל את מצב Professional
.



הדפסה מיידית :הדפסת התווית.
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יצירת תוויות עם יישומים אחרים

Microsoft® Word
עם פונקצית  Add-Inניתן להעתיק ישירות את הטקסט של  Microsoft® Wordלמתווה תווית.
אם תוכנית ® Microsoft® Outlookרצה ובחרתם את  Microsoft® Wordכעורך הסטנדרטי ,לא תוכלו
להשתמש בפונקצית  Add-Inעם  .Microsoft® Wordצאו מתוך ® Microsoft® Outlookוהפעילו מחדש את
.Microsoft® Word

יצירת תוויות באמצעות Microsoft® Word

1

2

פתחו מסמך  Microsoft® Wordובחרו את הטקסט
שברצונכם להדפיס.

לחצו על

על סרגל הכלים הסטנדרטי של .Microsoft® Word

לפרטים על הוספה אוטומטית של הטקסט לרשימת התוויות ,ראה "כיצד להוסיף טקסט מתוך ®Microsoft
 Wordלרשימת התוויות" כמתואר להלן.

כיצד להוסיף טקסט מתוך  Microsoft® Wordלרשימת התוויות
בשימוש הראשון מוצגת ההודעה "? ."Record data in the Label Listאם לחצתם על  ,Yesרשומות חדשות
ייווצרו אוטומטית ברשימת התוויות והטקסט יתווסף לכל שדה המוצג למטה החל מהפעם הבאה שתרשמו את
הטקסט:
שדה נוסף

הטקסט
תאריך היצירה

שדה התאריך

השורה הראשונה

שדה הכותרת

כל השורות לרבות השורה הראשונה

שדה גוף הטקסט

מיקוד

שדה קוד

אם לחצתם על  Noהודעת "? "Record data in the Label Listמוצגת על גבי המסך וברצונכם לרשום ,לכו אל
] [Tools]- [Optionsוסמנו " "Automatically Record Data Imported With Add-In.בלשונית ].[Label List
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יצירת תוויות עם יישומים אחרים

®Microsoft® Excel
עם פונקצית  Add-Inניתן להעתיק ישירות את הטקסט של ® Microsoft® Excelלמתווה תווית.

יצירת תוויות באמצעות ®Microsoft® Excel

1

2

פתחו גיליון עבודה של ® Microsoft® Excelובחרו
את התאים המכילים את הטקסט שברצונכם לכלול
בתווית.

לחצו על

על סרגל הכלים הסטנדרטי של ®.Microsoft® Excel

תיבת הדו-שיח ] [Brother P-touch Import Setupתופיע על המסך.

3

בתוך ] [Label Layoutבצעו את ההתאמות הדרושות
.

לקידום שורה בתאים ולחצו על

פונקצית ] [Label Layoutמאפשרת לכם לשנות את
דרך הצגת/הדפסת הטקסט שלכם.
אם בחרתם בכל פריט הרשום בתוך תיבת ][Fields
 ,שדה חדש מתווסף לתיבת

ולחצתם על
].[Label Layout
ניתן להזין רווחים ,שורות ,פסיקים ותווים לכל תא
ולהדפיסם על תווית .ניתן גם למחוק שדות במסך זה על
ידי סימון המסך ולחיצה על מקש  Deleteעל המקלדת
שלכם.


לפרטים על הוספה אוטומטית של הטקסט לרשימת התוויות ,ראה "כיצד להוסיף טקסט מתוך ®Microsoft
® Excelלרשימת התוויות" כמתואר בע"מ .16



אם ברצונכם לכלול את הנתונים בשדה הקוד שעל רשימת התוויות ,בחרו [Text Imported Into the
 ["Code" Field of the Label Listבתיבת הדו-שיח .[[Brother P-touch Import Setup
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יצירת תוויות עם יישומים אחרים

כיצד להוסיף טקסט מתוך ® Microsoft® Excelלרשימת התוויות
בשימוש הראשון מוצגת ההודעה "? ."Record data in the Label Listאם לחצתם על  ,Yesרשומות חדשות ייווצרו
אוטומטית ברשימת התוויות והטקסט יתווסף לכל שדה המוצג למטה החל מהפעם הבאה שתרשמו את הטקסט:
שדה נוסף

הטקסט
תאריך היצירה

שדה התאריך

השורה הראשונה בטקסט המצוין בתוך Label Layout

שדה הכותרת

כל השורות לרבות השורה הראשונה בטקסט המצוין בתוך
.Label Layout

שדה גוף הטקסט

התוכן של התא המצוין בתוך [Text Imported Into the
["code" Field of the Label List

שדה קוד

אם לחצתם על  Noהודעת "? "Record data in the Label Listמוצגת על גבי המסך וברצונכם לרשום ,לכו אל
] [Tools]- [Optionsוסמנו "."Automatically Record Data Imported With Add-In.
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יצירת תוויות עם יישומים אחרים

®Microsoft® Outlook
עם פונקצית  Add-Inניתן להעתיק ישירות את הטקסט של ® Microsoft® Outlookלמתווה תווית.
הפריטים שניתן לייבא הם :אנשי קשר ,פריטי לוח שנה ,פריטים שנמחקו ,טיוטות ,תיבת דואר נכנס ,יומן ,הערות
)טקסט בתיבת הדו-שיח  Notesאינו זמין( ,תיבת דואר יוצא ,פריטים שנשלחו וחלוניות של משימות.

יצירת תוויות באמצעות נתוני אנשי קשר בתוך ®Microsoft® Outlook

1

פתחו את  Microsoft® Outlook® Contactsובחרו
את פרטי איש הקשר שברצונכם לכלול.
בתוך ® Microsoft® Outlookניתן לכלול לא רק את
נתוני אנשי הקשר אלא גם את הטקסט בהודעה כפי
שניתן לעשות בתוך .Microsoft® Word

2

לחצו על

על סרגל הכלים הסטנדרטי של ®.Microsoft® Outlook

לפרטים על הוספה אוטומטית של הטקסט לרשימת התוויות ,ראה "כיצד להוסיף טקסט מתוך ®Microsoft
® Outlookלרשימת התוויות" כמתואר בע"מ .18

3

בתוך ] [Label Layoutבצעו את ההתאמות הדרושות
לתסדיר בתאים ולחצו על

.

פונקצית ] [Label Layoutמאפשרת לכם לשנות את דרך
הצגת/הדפסת הטקסט שלכם.
אם בחרתם בכל פריט הרשום בתוך תיבת ][Fields
 ,שדה חדש מתווסף לתיבת

ולחצתם על
].[Label Layout
ניתן להזין רווחים ,קידום שורות ,פסיקים ותווים לכל תא
ולהדפיסם על תווית .ניתן גם למחוק שדות במסך זה על
ידי סימון המסך ולחיצה על מקש  Deleteעל המקלדת
שלכם.


לפרטים על הוספה אוטומטית של הטקסט לרשימת התוויות ,ראה "כיצד להוסיף טקסט מתוך ®Microsoft
® Outlookלרשימת התוויות" כמתואר בע"מ .18



אם ברצונכם לכלול את הנתונים בשדה הקוד שעל רשימת התוויות ,בחרו [Text Imported [Into the
 "Code" Field of the Label Listבתיבת הדו-שיח .[[Brother P-touch Import Setup

בשימוש הראשון מוצגת ההודעה "? ."Record data in the Label Listאם לחצתם על  ,Yesרשומות חדשות ייווצרו
אוטומטית ברשימת התוויות והטקסט יתווסף לכל שדה המוצג למטה החל מהפעם הבאה שתרשמו את הטקסט:
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יצירת תוויות עם יישומים אחרים

כיצד להוסיף טקסט מתוך ® Microsoft® Outlookלרשימת התוויות
בשימוש הראשון מוצגת ההודעה "? ."Record data in the Label Listאם לחצתם על  ,Yesרשומות חדשות ייווצרו
אוטומטית ברשימת התוויות והטקסט יתווסף לכל שדה המוצג למטה החל מהפעם הבאה שתרשמו את הטקסט:
שדה נוסף

הטקסט
תאריך היצירה

שדה התאריך

השורה הראשונה בטקסט המצוין בתוך Label Layout

שדה הכותרת

כל השורות לרבות השורה הראשונה בטקסט המצוין בתוך
.Label Layout

שדה גוף הטקסט

התוכן של התא המצוין בתוך [Text Imported Into the
["code" Field of the Label List

שדה קוד

אם לחצתם על  Noהודעת "? "Record data in the Label Listמוצגת על גבי המסך וברצונכם לרשום ,לכו אל
] [Tools]- [Optionsוסמנו "."Automatically Record Data Imported With Add-In.
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יצירת תוויות עם יישומים אחרים

כיצד להשתמש בפנקס הכתובות של P-touch
סעיף זה מתאר את ההליך ליצירת תוויות מנתוני אנשי קשר על ידי שימוש יעיל בפנקס הכתובות של .P-touch
פונקצית ) P-touch Address Bookפנקס הכתובות של  (P-touchתקפה למערכת ® Windowsבלבד.
הדוגמה הבאה היא למערכת ההפעלה .Windows XP

הפעלת פנקס הכתובות של P-touch
1

לחצו על [Start]-[All Programs(Programs)]-
[Brother P-touch]-[P-touch Address Book
.[1.1
ניתן גם להפעיל את פנקס הכתובות של P-touch
באמצעות השיטות הבאות) :רק אם יצרתם קיצור דרך
במהלך ההתקנה(


לחצו פעמיים על צלמית קיצור הדרך שעל שולחן
העבודה.



לחצו על צלמית קיצור הדרך על סרגל Quick
.Launch

כאשר פנקס הכתובות של  P-touchמופעל ,תופיע תיבת הדו-שיח ] [Startupהמאפשרת לכם ליצור הגדרות
ליצירת אנשי קשר חדשים ,יבוא נתונים בפורמט  CSVאו אנשי קשר בתוך ® Outlookוכדומה.

2

בתיבת הדו-שיח ] ,[Startupנא לציין כיצד פנקס
הכתובות של  P-touchפועל ולחצו על


כאשר נבחר ] ,[Create a New Contactמופיעה
חלונית המתווה.



כאשר נבחר ][Import Contacts from a CSV File
או  ,[[Import Contacts from Outlookניתן
לייבא אנשי קשר בפורמטים אחרים.



לפתיחת קבצי העזרה
לחצו על
של פנקס הכתובות של  .P-touchקבצי העזרה של
פנקס הכתובות של  P-touchמכילים מידע מפורט
על תכונות זמינות והסברים כיצד להשתמש בו.
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הפעלת פנקס הכתובות של P-touch

חלונית מתווה
חלונית המתווה כוללת את שמונת החלקים הבאים:

1
2

3
4
5
6

7

8

סרגל תפריט
הפקודות מקוטלגות תחת כל תפריט )קובץ ,עריכה ,צפייה ,מתווה וכדומה( על פי פונקציה.
סרגל כלים סטנדרטי
קבוצת פקודות נפוצות )כגון איש קשר חדש ,עריכת פרטי איש קשר ,חיפוש ,הדפסה וכדומה( מצויות בסרגל כלים
זה.
סרגל כלים טקסט
התאמת מאפייני הטקסט כגודל גופן ויישור לתסדיר הטקסט.
תצוגת בחירת סגנון מתווה
תצוגת סגנונות מתווה השמורים בתיקייה.
שטח מתווה עבודה
הצגת או עריכת מתווה שעושה שימוש בסגנון המתווה מתצוגת בחירת סגנון מתווה.
תיבת רשימת אנשי קשר
תצוגת רשימת אנשי הקשר הנוכחית .ניתן לבחור מתוך ] Personal], [Business], [Other1], [Other2או
].[Other3
לשונית אינדקס
ניתן לחפש בתוך השדה בתצוגת רשומות ) .(Record Viewלחצו על ] [Tools]-[Sortלפתיחת תיבת הדו-שיח ][Sort
וציינו את השדה לחיפוש באמצעות ].[Key1
תצוגת רשומות
נתוני אנשי הקשר מוצגים בכל שדה .הנתונים ניתנים לעריכה )הוספה ,מחיקה או שינוי(.
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הפעלת פנקס הכתובות של P-touch

יצירת איש קשר חדש
סעיף זה מסביר כיצד ליצור איש קשר חדש.

1

לחצו על ] .[File]-[New Contactאו לחצו על
.
על המסך תופיע תיבת הדו-שיח ].[New Contact

2

הזינו נתונים לכל פריט.

1

סרגל כלים של טופס יצירת איש קשר חדש
הפקודות הבאות מקוטלגות בתפריט:

צלמית

2

3

פונקציה

שם לחצן
הקודם

הצגת איש הקשר הקודם.

הבא

הצגת איש הקשר הבא.

איש קשר חדש

הצגת חלונית טופס יצירת איש הקשר החדש ליצירת איש קשר
חדש.

מחיקת איש קשר

מחיקת איש הקשר הנבחר.

תמונה

הכנסת תמונה לאיש הקשר מקובץ או מצלמה המחוברת
למחשב.
נתמכים סוגי הקבצים הבאים:
• )Bitmap (*.bmp, *.dib
• קובץ (*.jpg, *jpeg) JPEG
• קובץ ) TIFFלא דחוס( ) (*.tif
• קובץ (*.gif ) GIF
• )Icon (*.ico
• קובץ *) (*.wmf, *.emf) Meta Fileהתאמת תמונה אינה
מותרת(.
• קובץ (*.png) PNG

שמירה וסגירה

שמירת אנשי הקשר וסגירת תיבת הדו-שיח ].[New Contact

טופס איש קשר
משמש להזנת פריט חדש כגון שם ,כתובת ,מספר טלפון ,פרטי חברה וכתובת דוא"ל לאיש קשר חדש.

לאחר סיום הזנת הנתונים ,לחצו על

לשמירתם.
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יצירת איש קשר חדש

כיצד להשתמש בP-touch Transfer -
 Managerוספריית P-touch
ספריית  :P-touchיישום זה מאפשר לכם לנהל את התבניות של תוויות  P-touchונתונים אחרים במחשב .ניתן
להדפיס תווית מספריית  P-touchבאמצעות המכשיר.
 :P-touch Transfer Managerיישום זה יכול להעביר נתונים על תבניות של תוויות ליחידה הראשית של
המדפסת ולבצע גיבויים של הנתונים שהועברו ליחידה הראשית של המדפסת) .בדגמיQL-580N/QL-
 1050/QL-1060Nבלבד(
פונקצית ההעברה דרושה לשימוש בתבנית  .P-touchלפרטים על תבנית  ,P-touchראה מדריך תבניות P-
.touch
להעברת התבניות באמצעות רשת ,יש להכין את יישומי  BRAdmin Professionalאו .Web BRAdminהורידו
אותם מאתר האינטרנט שלנו) .לדגמי רשת בלבד(

הפעלת P-touch Transfer Manager
1

לחצו על לחצן ] [Startובחרו ][All programs (Programs)] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools
].- [P-touch Transfer Manager 2.1
 P-touch Transfer Managerמופעל.

חלונית מתווה

1
2
3

4

5
6

תפריט
הפקודות מקוטלגות תחת כל תפריט )קובץ ,עריכה ,צפייה ,כלים ועזרה( על פי פונקציה.
סרגל כלים
קיימות צלמיות לפקודות נפוצות .לחצו עליהן לגישה לפקודה הרצויה.
בחירת דגם המדפסת ) P-touch Transfer Managerבלבד(
בחרו את דגם המדפסת לשליחת נתונים .כאשר דגם המדפסת נבחר ,רק נתונים שניתן לשלוח למדפסת
הנבחרת יוצגו בתצוגת הרשימה.
תצוגת תיקייה
תצוגת רשימת תיקיות .לאחר בחירת כל תיקייה ,הנתונים בתיקייה שנבחרה מוצגים בתצוגת הרשימה
מימין.
תצוגת רשימה
הנתונים בתיקייה הנבחרת יוצגו על גבי המסך.
תצוגה מקדימה
תבניות התוויות שנבחרו בתצוגות הרשימה מוצגות כתצוגה מקדימה.
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הפעלת P-touch Transfer Manager

הסברים על הצלמיות
צלמית

פונקציה

שם לחצן
העברה ) P-touch
Transfer Manager
בלבד(

העברת תבניות של תוויות ונתונים אחרים במחשב האישי
שלכם למדפסת )בעת חיבור כבל ממשק .(USB

גיבוי
) P-touch Transfer
 Managerבלבד(

גיבוי הנתונים שהעברתם למדפסת  Brotherבאמצעות
.P-touch Transfer Manager

פתיחה

עריכת הנתונים הנבחרים.

הדפסה
) P-touch Libraryבלבד(

הדפסת תבנית התווית הנבחרת באמצעות המדפסת.

חיפוש

חיפוש הנתונים שנוהלו עם ספריית .P-touch

סגנון תצוגה

שינוי מבנה תצוגת הקובץ.

העברת תבניות של תוויות מהמחשב האישי למדפסת
באמצעות USB
נא לנתק את כבל הרשת בעת העברת תבניות באמצעות .USB

1

בחרו את המדפסת להעברת הנתונים.
לפני העברת הנתונים ,בדקו כי המחשב האישי והמדפסת
מחוברים כהלכה עם כבל  USBוכי המדפסת מופעלת.

2

לחצו עם המקש הימני של העכבר על
] [Configurations folderואז בחרו ] [Newליצירת
תיקייה חדשה.
כאן לדוגמה יצרנו את התיקייה "."Transfer
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העברת תבניות התוויות מהמחשב האישי למדפסת
באמצעות USB

3

גרירת הנתונים להעברה לתיקייה שיצרתם.
גררו את הנתונים להעברה מתוך Contents,
 Layoutsאו תיקייה אחרת תחת .Filter
בעת העברת מערכי נתונים רבים ,ניתן להעביר את כל
הנתונים להעברה לתיקייה שיצרתם.

4

מספרי הקצאה מוקצים אוטומטית לנתונים להעברה
בתוך התיקייה שיצרתם בשלב הקודם.
לשינוי מספר ,לחצו עם המקש הימני של העכבר על
שמות הנתונים בתצוגת הרשימה ואז בחרו את מספר
ההקצאה.

5



מספר ההקצאה נחוץ להעברת נתונים למעט
טקסטים של הודעות.



אם שיניתם את מספר ההקצאה שנעשה בו
שימוש לנתונים שכבר הועברו ליחידה הראשית
של המדפסת ,הוא ימחק .ניתן לבדוק את מספר
ההקצאה שנעשה בו שימוש לנתונים שכבר
הועברו למדפסת על ידי גיבוי הנתונים כפי
שהוסבר בתוך "גיבוי תבניות של תוויות )ע"מ
.(26



ניתן ללחוץ על שמות הנתונים להעברת הנתונים
ולשינוי השם לשם חדש .על פי דגם המדפסת
שלכם ,מספר התווים שניתן להשתמש בהם
לשמות נתונים עשוי להיות מוגבל.

בחרו את הנתונים או התיקייה שברצונכם להעביר
.
ולחצו על
הודעת אישור ההעברה מוצגת על גבי המסך.

6

לחצו על ].[Yes
הנתונים בתיקייה שנבחרה בתצוגת התיקיות מועברים
למדפסת.

אם בחרתם נתונים ספציפיים בתצוגת הרשימה ,רק
הנתונים הנבחרים יועברו למדפסת.
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העברת תבניות התוויות מהמחשב האישי למדפסת
באמצעות USB

העברת התבניות למדפסת באמצעות רשת
להעברת התבניות למדפסת באמצעות רשת ,יש להכין את  BRAdmin Professionalאו .Web BRAdmin
הורידו אותם מאתר האינטרנט שלנו.

1
2
3

צרו את התבנית שברצונכם להעביר עם  P-touch Editor 5.0ואז בחרו תפריט [File] [Transfer
] Template...לצורך רישום.
לחצו על

לשמירת התבנית הרשומה בפורמט .blf

הפעילו את ) BRAdmin Professional (1או ).Web BRAdmin (2
) (1בחרו את המדפסת ולחצו על ][Load Firmware
מתוך תפריט ].[Control

) (2בחרו את המדפסת ולחצו על לחצן ][Open
בחלקו התחתון של המסך.

4

בחרו את פונקצית טעינת קושחה ) (Load Firmwareמתוך ) BRAdmin Professional (1או Web
).BRAdmin (2
) (2לחצו על לחצן ] [Load Firmwareשבחלקו העליון
) (1בחרו ] [TFTP PUTולחצו על לחצן ].[OK
של המסך.

5

בחרו את הקובץ בפורמט  .blfששמרתם בשלב  3וטענו אותו למדפסת.
) (2בחרו קובץ  .blfולחצו על לחצן ].[Submit

) (1בחרו קובץ  .blfולחצו על לחצן ].[OK

סיסמת ברירת המחדל היא ”.“access

25

העברת התבניות למדפסת באמצעות רשת

גיבוי תבניות של תוויות
פעולה זו מעבירה את התבניות של התוויות ונתונים אחרים במדפסת למחשב האישי.

1

2

3



פעולה זו אפשרית רק בעת חיבור באמצעות כבל .USB



נתונים מגובים אינם ניתנים לעריכה במחשב האישי.



יתכן כי ניתן להעביר נתונים מגובים למדפסות ממפרטים שונים מהמדפסת שהנתונים גובו בה במקור.

חברו את המחשב האישי והמדפסת באמצעות כבל  USBוהפעילו את המדפסת.
שם הדגם של המדפסת מוצג בתצוגת התיקיות.
אם בחרתם דגם מדפסת בתצוגת התיקיות ,הנתונים הנוכחיים שהועברו למדפסת יוצגו על גבי המסך.
בחרו את המדפסת לגיבוי ולחצו על
הודעת אישור הגיבוי מוצגת על גבי המסך.

.

לחצו על ].[Yes
תיקיה חדשה עם שם המכיל את התאריך הנוכחי
נוצרת בתוך תיקיית המדפסת וכל נתוני המדפסת
מועברים לתיקייה חדשה זו.

מחיקת כל נתוני המדפסת

1

חברו את המחשב האישי והמדפסת באמצעות כבל  USBוהפעילו את המדפסת.
שם הדגם של המדפסת מוצג בתצוגת התיקיות.

2

לחצו עם המקש הימני של העכבר על המדפסת
ובחרו ].[All Delete
הודעת האישור מוצגת על גבי המסך.

3

לחצו על ].[Yes
כל הנתונים במדפסת נמחקו.

26

גיבוי תבניות של תוויות

הפעלת ספריית P-touch
ניתן להפעיל את ספריית  P-touchולערוך ולהדפיס תוויות.

1

לחצו על לחצן ] [Startובחרו [All programs (Programs)] - [Brother P-touch] [P-touch Tools] -
].[P-touch Library 2.1
ספריית  P-touchמופעלת.

פתיחת ועריכת נתונים

1

בחרו את הנתונים שברצונכם לערוך ולחצו על
.
היישום הקשור לנתונים נפתח וניתן לערוך את
הנתונים.
היישום המופעל תלוי בנתונים .לדוגמה ,לתבנית P-
 touchמופעל .P-touch Editor

הדפסת תוויות

1

בחרו את תבניות התוויות שברצונכם להדפיס ולחצו
על
.
התווית תודפס על ידי המדפסת המחוברת.
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הפעלת ספריית P-touch

חיפוש תוויות
ניתן לחפש את תבניות התוויות הרשומות בספריית .P-touch

1

2

.
לחצו על
תיבת הדו-שיח ] [Searchמוצגת על גבי המסך.

סמנו את הפריטים שברצונכם להשתמש בהם כתנאים לחיפוש ובחרו את הפרמטרים לחיפוש.
הפרמטרים לחיפוש שניתן לבחור הם:
פרטים

הגדרות
פרמטרים רבים

בחירת שיטת שילוב פריטי חיפוש רבים .אם בחרתם  ,ANDנערך חיפוש לקבצים העומדים
בכל התנאים .אם בחרתם  ,ORנערך חיפוש לקבצים העומדים בכל אחד מהתנאים.

שם

הזינו את השם לנתונים לחיפוש.

סוג

בחרו את סוג הנתונים לחיפוש.

גודל:

בחרו את גודל הנתונים לחיפוש.

תאריך

הגדרת התאריך והזמן שהנתונים לחיפוש שונו לאחרונה.

3

לחצו על ].[Begin Search
החיפוש החל.

סגרו את תיבת הדו-שיח ] .[Searchניתן לבדוק את תוצאות החיפוש בתוך  Search Resultsשבתצוגת
התיקייה.
 ניתן לרשום את הנתונים בספריית  P-touchעל ידי גרירה ושחרור שלהם בתיקיית  All Contentsאו
בתצוגת הרשימה שלה .לקבלת תבניות של תוויות שנוצרו באופן אוטומטי עם  P-touch Editorהרשומות
בספריית  ,P-touch Libraryהשתמשו בשיטה הבאה.
 .1מתפריט  P-touch Editorבחרו ].[Tools] - [Options
 .2בתיבת הדו-שיח ] [Optionsשבלשונית ] ,[Generalלחצו על ].[Registration Settings
 .3בחרו האם תבניות התוויות שנוצרו עם  P-touch Editorיירשמו במהלך ההדפסה ,במהלך שמירת קובץ
או עם סגירת מסמך.
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חיפוש תוויות

כיצד להשתמש ביישום P-touch Editor
למקינטוש
סעיף זה מציג סקירה כללית של  .P-touch Editorראה קובץ עזרה של  P-touch Editorלפרטים נוספים

הפעלת P-touch Editor
1

לחצו פעמיים על ] [Applicationsולאחר מכן על
].[P-touch Editor 5.0
חלונית המתווה מוצגת על גבי המסך.

2

לחצו פעמיים על ישום .P-touch Editor
יישום  P-touch Editorמופעל.
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חלונית מתווה


מצב Standard
מצב זה מאפשר ליצור בקלות תוויות עם טקסט ותמונות.
חלונית המתווה כוללת את החלקים הבאים:

1

סרגל פקודות
סרגל הפקודות מכיל את פקודות חדש/פתיחה ,נייר ,טקסט ,מסגרת ,תמונה וכדומה.
סרגל כלי שרטוט/עריכה
מספק כלים לבחירת אובייקט ,הזנת טקסט ,שרטוט גראפיקות וכדומה.
סרגל תכונות
ניתן להכניס בקלות את מבנה הטקסט ,התמונות וכדומה.
חלונית מתווה
חלונית המתווה משמשת להצגת ועריכת אובייקטים.
חלונית מסד נתונים
מציגה מסד נתונים מקושר.

2
3
4
5


תפריט התצוגה ] [Viewמאפשר לכם להציג/להסתיר את סרגלי הכלים והחלוניות.



ראה קובץ עזרה של  P-touch Editorלפרטים נוספים.
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 מצב Snap
במצב זה ,ניתן ללכוד את המסך ,להדפיסו כתמונה ולשמור אותו לשימוש עתידי .להפעלת מצב  ,Snapפעלו על
פי השלבים הבאים.

1

לאחר לחיצה על ] [Snap Modeתיבת הדו-שיח של
תיאור מצב  Snapמופיעה על המסך .לחצו על
.
אם סימנתם את [Do Not Display This Dialog
] ,Againניתן לעבור למצב  Snapישירות החל מהפעם
הבאה.

2

מופיע מצב .Snap
ראה קובץ עזרה של  P-touch Editorלפרטים
נוספים.

הפעלת קובץ העזרה של P-touch Editor
סעיף זה מסביר כיצד להפעיל את קובץ העזרה של  P-touch Editorלמערכת ההפעלה מקינטוש .הדוגמה הבה
היא למערכת .Mac OS® X 10.4.9


התחילו מתיבת הדו-שיח New/Open
בתיבת הדו-שיח  New/Openלחצו על
.Help-How To



התחילו מיישום P-touch Editor
להפעלת קובץ העזרה של  P-touch Editorלחצו על  Helpובחרו .P-touch Editor Help
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הפעלת קובץ העזרה של P-Touch Editor

נספח
בקרה עם פקודות ESC/P
גופנים ומספר ברקודים משובצים במכשיר .ניתן לשלוח פקודות להדפסת תווים וברקודים משובצים.
)לדגמי  QL-580N/QL-1050/QL-1060Nבלבד(

פקודות זמינות
הפקודות הזמינות הן פקודות קנייניות של  P-touchהמבוססות על  ,ESC/Pלפרטים נוספים ראה "Command
" Referenceבתקליטור.
)([CD Drive]:\Doc\Technical

כבלים סדרתיים
הקצאות  PINלכבלים סדרתיים )כבלי  (RS-232Cשניתן להשתמש בהם עם המכשיר מוצגות בטבלה הבאה .ניתן
לרכוש את הכבלים בחנויות למוצרי אלקטרוניקה .אין להשתמש בכבל סדרתי שאורכו עולה על  2.0מטרים.
צד המחשב האישי ) D-Sub9Pנקבי(
צד Brother QL
)  D-Subנקבי ,בורג נעילה  #4-40אינטש(



לא ניתן לחבר כבל  RS-232Cוכבל  USBלמדפסת בו-זמנית.



חברו כבל אחד בלבד לתקשורת עם המדפסת) .לדגם  QL-1050בלבד(.



המחבר הסדרתי  RS-232Cשל ציוד זה אינו מקור זרם מוגבל.
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פקודות זמינות

הדפסה ישירה מיישומים אחרים
ניתן להשתמש במכשיר להדפסה ישירה מרוב יישומי ® Windowsעל ידי התקנת מנהל התקן המדפסת.
כיוון שגודל הנייר למכשיר זה שונה ממדפסות רגילות אחרות ,יתכן שלא תוכלו להדפיס גם לאחר התקנת מנהל
התקן המדפסת ותוכנת היישום ,אלא אם כן תוכנת היישום מאפשרת את הגדרת גודל התווית הנכון.

הגדרת מנהל התקן המדפסת
בשלבים הבאים יופיע  .QL-XXXקראו את " "XXXכשם המדפסת שלכם .שמות המדפסת במסכים הבאים
עשויים להיות שונים משם המדפסת שלכם.
המסכים עשויים להשתנות על פי הדגם .הדוגמה הבאה היא למערכת ®.Windows Vista

1

 למערכת ®Windows Vista
מתוך ] [Control Panelלכו אל ] [Hardware and Soundופתחו את ].[Printers
 למערכת Windows® 2000/XP
מתוך ] [Control Panelלכו אל ).[Printers (2000) / [Printers and Faxes (XP
לפרטים ,ראה קובץ עזרה של ®.Windows

2

 למערכת ®Windows
בחרו ” ”Brother QL-XXXולחצו על
].[Select printing preferences
תיבת הדו-שיח
][Brother QL-XXX printing preferences
תופיע על המסך.
 למערכת Windows® 2000/XP
בחרו ” ”Brother QL-XXXולחצו על [File] -
[[Printing Preferences
תיבת הדו-שיח ] [Printer Propertiesמופיעה על
המסך.

3

.

בחרו כל פריט ולחצו על
לשונית ][Paper
לשונית זו משמשת להגדרת הפורמט והרוחב.
ניתן לשנות את פורמט התווית או ליצור פורמט תווית
חדש מתוך תיבת הדו-שיח [Label Format
 [definitionsהמופיעה באמצעות לחיצה על
.
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הגדרת מנהל התקן המדפסת

הגדירו את שם הפורמט )" ("Nameוגודלו ) Width",
.

 (""Length", "Feedולחצו על

לשונית ][Graphics
בלשונית זו ניתן להגדיר גווני ביניים ),(halftone
בהירות ) (Brightnessוניגודיות ).(Contrast

לשונית ][Option
בלשונית זו ניתן להגדיר חיתוך אוטומטי )(Auto cut
עם מספר התוויות בין חיתוכים ,הדפסת תמונת מראה
) ,(Mirror Printingחיתוך בקצה )(Cut at end
ויחידה ).(Unit
אפשרויות החיתוך ישתנו על פי הדגם.

4

סגרו את חלונית ].[Printers
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הגדרת מנהל התקן המדפסת

הדפסה מיישומים אחרים
אנו נשתמש בתוכנת  Microsoft® Wordכדוגמה.

1

2

.
ועל
לחצו על
על המסך תופיע תיבת הדו-שיח ].[Print
בחרו "."Brother QL-XXX
ניתן לשנות את ההגדרות של מנהל התקן המדפסת
מתיבת הדו-שיח ] [Propertiesהמופיעה באמצעות
לחיצה על

.

3

לחצו על

4

כאשר אתם לוחצים על ] [Page Layoutהסרגל מופיע .לחצו על הסימן מימין של .Page Setup
על המסך תופיע תיבת הדו-שיח ].[Page Setup

5

לחצו על לשונית ] [Paperובחרו את גודל הנייר
שברצונכם להדפיס.
ניתן גם לבחור את פורמט התווית שהוספתם
בע"מ .33
הגדירו גם את שולי העמוד בלשונית ].[Margins

6

.
לחצו על
גודל חלונית  Microsoft® Wordמותאם לגודל הנייר שבחרתם .ערכו את המסמך לפי הצורך.

7

.
לחצו על
התוויות המצוינות מודפסות.

לסגירת תיבת הדו-שיח ].[Print

35

הדפסה מיישומים אחרים

הסרת תוכנה
סעיף זה מתאר כיצד להסיר את התוכנה ומנהל התקן המדפסת .בשלבים הבאים יופיע  .QL-XXXקראו את
" "XXXכשם המדפסת שלכם .שמות המדפסת במסכים הבאים עשויים להיות שונים משם המדפסת שלכם.

למערכת הפעלה ®Windows
הסרת תוכנת P-touch Editor

1

2



למערכת ®Windows Vista
מתוך ] [Control Panelלכו אל ] [Programsופתחו את ].[Uninstall a program
תיבת הדו-שיח ] [Uninstall or change a programתופיע על המסך.



למערכת Windows® 2000/XP
מתוך ] [Control Panelלכו אל [Add/Remove Programs (2000) / Add or Remove
]).Programs (XP
תיבת הדו-שיח ] [Add or Remove Programsתופיע על המסך.



למערכת ®Windows Vista
בחרו " "Brother P-touch Editor 0.5ולחצו
על



.

למערכת Windows® 2000/XP
בחרו " "Brother P-touch Editor 0.5ולחצו
על

.

3

4

סגרו את תיבת הדו-שיח ][Programs and Features
תוכנת  P-touch Editorהוסרה.
גם פנקס הכתובת של  P-touch Editorוהמדריך למשתמש ) (PDFניתנים להסרה באמצעות הליך זה.

למידע נוסף ,נא לבקר באתר בכתובתhttp://solutions.brother.com :
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למערכת הפעלה ®Windows

הסרת מנהל התקן המדפסת
.Brother  שלQL-XXX כבו את מדפסת

1

Windows Vista® למערכת
.[Printers] [ ולחצו עלHardware and Sound] [ לכו אלControl Panel] מתוך



2

Windows® 2000/XP למערכת
.[Printers (2000) / [Printers and Faxes (XP) [ לכו אל חלוניתControl Panel] מתוך



.Windows®  ראה קובץ עזרה של,לפרטים
Windows Vista® למערכת
[File]- ” ולחצו עלBrother QL-XXX” בחרו
.[Delete]



Windows® 2000/XP למערכת
[File]- ” ולחצו עלBrother QL-XXX” בחרו
.[Delete]



Windows Vista® למערכת
[ לחצו על המקש הימני של העכבר ולכו אלPrinters] בחלונית
.[Run as administrator]-[Server Properties...]



- אם תיבת הדו.Continue  לחצו על,שיח של אישור ההרשאה מופיעה על המסך-אם תיבת הדו
.OK  הזינו את הסיסמה ולחצו על, מופיעה על המסךUser Account Control שיח
Windows® 2000/XP במערכת הפעלה
.[File]-[Server Properties] לכו אל

Windows® למערכת הפעלה
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3

4

Windows Vista® למערכת
.[Remove…]  אז לחצו על."Brother QL-XXX" [ ובחרוDrivers] לחצו על לשונית



Windows® 2000/XP למערכת
.[Remove…]  אז לחצו על."Brother QL-XXX" [ ובחרוDrivers] לחצו על לשונית



Windows Vista® למערכת
.[OK] [ ולחצו עלRemove driver only] בחרו



Windows® 2000/XP למערכת
.7 לכו כעת לשלב



.[Print Server Properties] סגרו את חלונית
.מנהל התקן המדפסת הוסר

Windows® למערכת הפעלה
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6

7

למערכת הפעלה מקינטוש
הסרת תוכנת P-touch Editor

1

על הכונן שהותקנה בו תוכנת  ,P-touch Editorלחצו פעמיים על תיקיית ] - [Applicationsתיקיית - [P-
] touch Editor 5.0תיקיית ].[UninstallPtEditor.command] - [Uninstall P-touch
חלונית ] [Terminalמופיעה על המסך ופעולת ההסרה מתחילה.
נדרשות זכויות מנהל מערכת לפעולת ההסרה.

במקרה שחלונית ] [Terminalאינה מופיעה כתוצאה
מלחיצה פעמיים על
"] ,[UninstallPtEditor.commandלחצו עם המקש
הימני של העכבר )או לחצו על מקש  + controlלחיצה(
על ] [UninstallPtEditor.commandותפריט ההקשר
יופיע על המסך .פתחו את חלונית ] [terminalמתפריט
ההקשר.

2

לחצו על

3

מחקו את תיקיית ].[Applications]-[P-touch Editor 5.0

לסגירת חלונית .terminal

לפני מחיקת תיקיית ] ,[P-touch Editor 5.0נא לבדוק אם קבצים נחוצים כלשהם נשמרו בה.
תוכנת  P-touch Editorהוסרה.

הסרת מנהל התקן המדפסת

1

כבו את מדפסת  QL-XXXשל .Brother

2

) (Mac OS® X 10.3.9 - 10.4.xלחצו פעמיים על הכונן היכן שמערכת  Mac OS® Xמותקנת ,ולחצו
פעמיים על ].[Applications]-[Utilities]-[Printer Setup Utility
על המסך תופיע תיבת הדו-שיח ].[Printer List
למערכת ) (Mac OS® X 10.5לחצו על ] [Apple menu]-[System Preferencesועל .Print & Fax
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3

למערכת ) (Mac OS® X 10.3.9 - 10.4.xבחרו
" "QL-XXXולחצו על

.

למערכת ) (Mac OS® X 10.5בחרו ""QL-XXX
ולחצו על

4

.

סגרו את תיבת הדו-שיח ].[Printer List / Print & Fax
מנהל התקן המדפסת הוסר.
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למערכת הפעלה מקינטוש

