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Brother seria QL

Instrukcja
oprogramowania

Treść tego podręcznika i dane techniczne produktu mogą ulec zmianom bez powiadomienia.
Firma Brother zastrzega sobie prawo do wykonywania zmian bez powiadomienia w specyfikacjach oraz 
dokumentacji zawartej w niniejszym podręczniku i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (także 
pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji, w tym także za błędy typograficzne i inne usterki, które 
mogą występować w tych publikacjach.
Wygląd ekranów zawartych w niniejszym podręczniku może się różnić w zależności od systemu operacyjnego.

Wersja C
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Drukarka do etykiet firmy Brother (odtąd nazywana „urządzeniem”) umożliwia szybkie i łatwe drukowanie 
zindywidualizowanych etykiet, tworzonych przy użyciu oprogramowania do etykiet P-touch Editor.

Znaki towarowe
Logo Brother jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Brother Industries, Ltd.
Brother to zarejestrowany znak towarowy firmy Brother Industries, Ltd.
© 2010 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Microsoft, Windows Vista, Windows Server i Windows to zarejestrowane znaki towarowe firmy 
Microsoft Corporation, USA.
Macintosh i Mac OS to zarejestrowane znaki towarowe firmy Apple Inc.
Nazwy innych programów lub produktów używane w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub 
zarejestrowanymi znakami towarowymi firm będących ich właścicielami.
Każda firma, której nazwa oprogramowania jest wymieniona w tym podręczniku, posiada umowę licencyjną 
oprogramowania dotyczącą programów będących jej własnością.
Wszelkie inne nazwy marek i produktów, wymienione w tym Podręczniku konfiguracji i obsługi oraz w 
Podręczniku użytkownika, są zarejestrowanymi znakami towarowymi firm będących ich właścicielami.

Informacje o tej instrukcji
Instrukcja (PDF) znajduje się na płycie CD-ROM.

Symbole używane w niniejszym podręczniku
W całym podręczniku stosowane są następujące symbole:

W obrębie tej instrukcji, gdy wskaźnik myszy ma postać , można kliknąć, aby przejść do strony powiązanej 
z danym miejscem.
Informacje na temat podstawowych funkcji programu Adobe® Reader® można znaleźć w plikach pomocy 
programu Adobe® Reader®.

Ten symbol oznacza informacje lub instrukcje, których należy przestrzegać. Ich zignorowanie może 
skutkować obrażeniami ciała, uszkodzeniami lub nieprawidłowym działaniem.

Ten symbol oznacza informacje lub instrukcje, które mogą pomóc w lepszym zrozumieniu i bardziej 
wydajnej obsłudze drukarki.
Znaki towarowe3
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W tym rozdziale opisano ogólną procedurę tworzenia etykiet przy użyciu urządzenia.
Szczegółowe instrukcje „krok po kroku” można znaleźć w plikach pomocy.

Od tworzenia etykiety do drukowania

1 Wybierz typ etykiety, jaki chcesz utworzyć. Wybór wzorów jest bardzo szeroki.

2 Przygotuj rolkę DK odpowiednią dla drukowanej etykiety.
Wraz z urządzeniem dostarczana jest jedna lub kilka rolek próbnych. (Inne rolki można zakupić osobno.)

Ogólna procedura tworzenia etykiet

Przykłady etykiet

Wybierz rolkę DK odpowiednią dla rodzaju 
etykiety, jaki chcesz utworzyć.

Włóż rolkę DK.

 Podręcznik użytkownika
Od tworzenia etykiety do drukowania4
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3 Utwórz i wydrukuj etykietę.

Utwórz etykietę

Przy użyciu aplikacji P-touch Editor

Przy użyciu innej aplikacji do tworzenia publikacji (tylko w systemach Windows®)

Wprowadź tekst Edytuj etykietę

Wprowadź tekst

Wydrukuj etykietę

Windows®
Tryb Express

Windows®
Tryb Professional

Tryb Snap
Windows®/Mac OS®

Tryb Express

Tryb Professional

Rezultat może się różnić.

Microsoft® Word/Excel®/Outlook®

• Funkcje dodatku
• Importuj tekst

• Zrzut ekranu
• Drukuj tekst
• Przeciągnij i upuść

Edytuj etykietę

Wprowadź tekst Edytuj etykietę

Mac OS®
Tryb Standard

Tryb Standard
Od tworzenia etykiety do drukowania5
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W niniejszym rozdziale omówiono procedurę uruchamiania aplikacji P-touch Editor. Przy użyciu aplikacji 
P-touch Editor można tworzyć różne rodzaje etykiet.
W pomocy aplikacji P-touch Editor można znaleźć przykłady różnych rodzajów etykiet oraz szczegółowe 
informacje na temat tworzenia, drukowania i zapisywania etykiet. Poniższy przykład pochodzi z systemu 
Windows Vista®. Nazwę drukarki na poszczególnych ilustracjach należy odczytywać jako nazwę swojego 
modelu urządzenia.

Uruchamianie aplikacji P-touch Editor

1 Kliknij menu [Start] - [Wszystkie programy] - 
[Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.0].

Po uruchomieniu aplikacji P-touch Editor wyświetlone zostanie okno dialogowe [Nowy/Otwórz], 
w którym można wybrać, czy chce się utworzyć nową etykietę czy otworzyć już istniejącą.

2 Wybierz opcję w oknie dialogowym  
[Nowy/Otwórz] i kliknij przycisk .
• Można wybrać drukarkę do etykiet i rozmiar nośnika.
• W przypadku wybrania opcji [Otwórz plik] wyświetlone 

zostanie okno dialogowe [Otwórz]. Można wybrać 
i otworzyć jeden z wcześniej utworzonych i zapisanych 
plików.

• W przypadku wybrania opcji [Wyświetl historię] 
wyświetlone zostanie okno dialogowe [Historia]. 
Można wybrać spośród ostatnio utworzonych etykiet.

• W przypadku wybrania opcji [Nowy] wybierz albo 
pionowy styl tekstu, albo poziomy styl tekstu.

• W przypadku wybrania opcji [Wybierz według użycia] można wybrać na podstawie zastosowań etykiet.
• W przypadku wybrania opcji [Pomoc - Jak to zrobić] wyświetlona zostanie pomoc aplikacji P-touch Editor. 

Pliki pomocy pozwalają nauczyć się tworzenia etykiet krok po kroku.
• W przypadku wybrania opcji [Sprawdź aktualizacje], jeśli komputer jest podłączony do Internetu, otwarta 

zostanie strona Brother Solutions Center. Korzystając z serwisu Brother Solutions Center możesz 
sprawdzić najnowsze wersje oprogramowania do pobrania oraz zapoznać się z najczęściej zadawanymi 
pytaniami.

Korzystanie z aplikacji P-touch Editor w systemie Windows®

Aplikację P-touch Editor można również uruchomić 
przy użyciu następujących metod (pod warunkiem, 
że podczas instalacji utworzono skrót):
• Kliknij dwukrotnie ikonę skrótu na pulpicie.
• Kliknij ikonę skrótu na pasku szybkiego uruchamiania.

Aby określić, w jaki sposób aplikacja P-touch Editor ma się zachowywać po uruchomieniu, kliknij 
pozycje [Narzędzia] - [Opcje] na pasku menu ekranu P-touch Editor. Wyświetlone zostanie okno 
dialogowe [Opcje]. Na karcie [Ogólne] można wybrać ustawienie z listy [Operacje] w obszarze 
[Ustawienia uruchamiania]. Zazwyczaj należy wybrać opcję [Wyświetl okno dialogowe Nowy/Otwórz].
Uruchamianie aplikacji P-touch Editor6
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Okno układu 
Tryb Express

Ten tryb umożliwia łatwe tworzenie etykiet z tekstami oraz obrazami.
Okno układu składa się z następujących części:

Pasek menu
Poszczególne pozycje menu zawierają polecenia (Plik, Edytuj, Widok, Wstaw itp.), podzielone według ich 
funkcji.

Pasek poleceń
Pasek poleceń zawiera opcje Nowy/Otwórz, Papier, Tekst, Ramka, Obraz itp.

Pasek narzędzi rysowania/edycji
Zawiera narzędzia umożliwiające wybór obiektu, wprowadzanie tekstu, rysowanie itp.

Pasek właściwości
Umożliwia łatwe wstawianie i formatowanie tekstu, obrazu itd.

Okno układu
Okno układu służy do wyświetlania i edytowania obiektów.

Okno bazy danych
Pokazuje podłączoną bazę danych.

Przyciski wybierania trybu
Przełącza tryby edytora.

• Przy użyciu menu [Widok] można ukrywać/wyświetlać poszczególne paski narzędzi i okna.
• Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy aplikacji P-touch Editor.
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Tryb Professional
Ten tryb umożliwia korzystanie z pełnych funkcji tworzenia etykiet i szablonów.
Okno układu składa się z następujących części:

Pasek menu
Poszczególne pozycje menu zawierają polecenia (Plik, Edytuj, Widok, Wstaw itp.), podzielone według ich 
funkcji.

Standardowy pasek narzędzi
Ten pasek zawiera zbiór często używanych poleceń (Nowy układ, Otwórz, Zapisz, Drukuj itp.).

Paleta właściwości
Paleta właściwości zawiera okna właściwości drukowania, papieru, tekstu i układu. Aby wyświetlić/ukryć 
dane okno, kliknij jego lewą stronę.

Pasek narzędzi rysowania/edycji
Zawiera narzędzia umożliwiające wybór obiektu, wprowadzanie tekstu, rysowanie itp.

Okno układu
Okno układu służy do wyświetlania i edytowania obiektów.

Okno bazy danych
Pokazuje podłączoną bazę danych.

Przyciski wybierania trybu
Przełącza tryby edytora.

Pasek boczny
Zaznaczając kartę można w prosty sposób wprowadzać i formatować tekst, kody kreskowe, tabele itd., 
zmieniać kolejność obiektów w celu utworzenia szablonu etykiety lub wprowadzać ustawienia zaawansowane.

• Menu [Widok] umożliwia wyświetlanie/ukrywanie pasków narzędzi oraz okien.
• Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy aplikacji P-touch Editor.
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Tryb Snap
Ten tryb umożliwia przechwycenie widoku ekranu, jego wydrukowanie w formie obrazu oraz zapisanie. 
Aby uruchomić tryb Snap, wykonaj poniższe czynności.

1 Po kliknięciu przycisku wyboru trybu [Snap] 
wyświetlane jest okno dialogowe opisu trybu 
Snap. Kliknij przycisk .

2 Tryb Snap zostanie uruchomiony.

• Jeśli zaznaczysz pole [Nie wyświetlaj ponownie 
tego okna dialogowego] następnym razem 
nastąpi przejście bezpośrednio do trybu Snap.

• Tryb ten można również uruchomić z menu [Start] - 
[Wszystkie programy] - [Brother P-touch] - 
[P-touch Editor 5.0 (Trub zrzut ekranu)].

Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy 
aplikacji P-touch Editor.
Uruchamianie aplikacji P-touch Editor9
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Uruchamianie pomocy aplikacji P-touch Editor
W tym rozdziale opisano sposób uruchamiania pomocy aplikacji P-touch Editor w systemie Windows®. 
Poniższy przykład pochodzi z systemu Windows Vista®.

Uruchamianie przy użyciu menu Start

Aby uruchomić pomoc aplikacji P-touch 
Editor, kliknij przycisk Start na pasku zadań i 
wskaż kursorem opcję [Wszystkie programy]. 
Kliknij pozycje [Brother P-touch] i [P-touch 
Editor 5.0 Pomoc].

Uruchamianie z okna dialogowego Nowy/Otwórz

Gdy uruchomiona zostanie aplikacja P-touch 
Editor 5.0 i wyświetlone zostanie okno dialogowe 
Nowy/Otwórz, kliknij opcję Pomoc - Jak to zrobić.

Uruchamianie z aplikacji P-touch Editor

Kliknij menu Pomoc i wybierz opcję P-touch Editor - Pomoc.

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję P-touch Editor - Pomoc.

Tryb ProfessionalTryb Express

Tryb Snap
Uruchamianie pomocy aplikacji P-touch Editor10
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Drukowanie tekstu pomocy
Informacje zawarte w pomocy aplikacji P-touch Editor można wydrukować. Informacje z pomocy aplikacji 
P-touch Editor należy drukować przy użyciu zwykłej drukarki.

1 Na karcie [Zawartość] wybierz temat, który chcesz wydrukować.

2 Kliknij przycisk  na pasku narzędzi.

3 Wybierz zakres tematów do wydruku 
i kliknij przycisk .

4 Wybierz drukarkę w opcji [Drukarka] i kliknij przycisk .

Wybierz normalną drukarkę obsługującą typowe formaty papiery, na przykład Letter.
Uruchamianie pomocy aplikacji P-touch Editor11
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Tworzenie etykiet przy użyciu innych aplikacji
Jeżeli podczas instalacji oprogramowania zostanie wybrana funkcja Add-In, ikona P-touch zostanie 
automatycznie dodana do paska narzędzi programów Microsoft® Word, Excel® i Outlook®. (Pod warunkiem, 
że programy Microsoft® Word, Excel® i Outlook® są już zainstalowane na komputerze.) Funkcja dodatku 
działa tylko w systemach Windows®.
W każdej aplikacji wybranie tekstu do wydrukowania oraz kliknięcie ikony P-touch umożliwia szybkie i proste 
utworzenie i wydrukowanie etykiety.
W zależności od ustawienia ciąg znaków pobranych za pomocą funkcji Add-In zostanie zarejestrowany na 
liście etykiet. Lista etykiet to baza danych przeznaczona dla programu P-touch Editor. Aby wyświetlić listę 
etykiet, kliknij opcje [Plik] - [Baza danych] - [Lista etykiet].

Szczegółowe informacje na temat instalacji można znaleźć w pomocy aplikacji P-touch Editor.

Rejestracja i anulowanie funkcji dodatku

Poniższy przykład pochodzi z systemu Windows Vista®.

1 Kliknij menu [Start] - [Wszystkie programy] - 
[Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Editor 5.0 
Add-Ins Utility].
Zostanie wyświetlone okno dialogowe [Brother P-touch Add-In 
Settings]. 

2 Kliknij pola wyboru aplikacji Microsoft, w których 
chcesz zainstalować przycisk funkcji dodatku 
P-touch Editor.
W polu [Apply] można określić, jaka czynność ma być wykonywana, 
gdy w danej aplikacji zostanie naciśnięty przycisk dodatku .
• Express Mode : uruchamia tryb Express.
• Professional Mode : uruchamia tryb Professional.
• Print Immediately : drukuje etykietę.

Przed uruchomieniem tej aplikacji zamknij programy Word, Excel® i Outlook®.
Tworzenie etykiet przy użyciu innych aplikacji12
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Microsoft® Word
Dzięki funkcji dodatku można kopiować tekst bezpośrednio z programu Microsoft® Word do etykiety.

Tworzenie etykiet przy użyciu programu Microsoft® Word

1 Otwórz dokument programu 
Microsoft® Word i zaznacz tekst 
w dokumencie, który ma być dołączony 
do etykiety.

2 Na wstążce/standardowym pasku narzędzi programu Microsoft® Word kliknij ikonę .

Jak dodać tekst dokumentu programu Microsoft® Word do listy etykiet wyświetlanej 
w oknie bazy danych
Przy pierwszym użyciu wyświetlony zostanie komunikat „Zarejestrować dane na liście etykiet?”. Po kliknięciu 
opcji Tak na liście etykiet tworzone są automatycznie nowe wpisy, a tekst jest dodawany do każdego pola 
pokazanego poniżej od następnej rejestracji tekstu: Za każdym razem, gdy do listy etykiet dodawana jest 
nowa informacja, rejestrowane są także następujące dane.

Przykład danych listy etykiet przechowywanej w oknie bazy danych na ekranie P-touch Editor.

W przypadku wybrania opcji Nie w odpowiedzi na komunikat „Zarejestrować dane na liście etykiet?” i chęci 
zarejestrowania wybierz pozycje [Narzędzia] - [Opcje] i zaznacz opcję „Automatycznie rejestruj dane 
zaimportowane przy użyciu dodatku” na karcie [Lista etykiet].

Jeśli uruchomiony jest program Microsoft® Outlook®, a jako standardowy edytor ustawiony 
jest program Microsoft® Word, nie jest możliwe korzystanie z funkcji dodatku w programie 
Microsoft® Word. Zakończ pracę programu Microsoft® Outlook® i ponownie uruchom program 
Microsoft® Word.

Szczegółowe informacje na temat automatycznego dodawania tekstu do listy etykiet znajdują się 
poniżej w części „Jak dodać tekst dokumentu programu Microsoft® Word do listy etykiet”.

Tekst Pole

Data utworzenia Pole Date

Pierwszy wiersz Pole Title

Wszystkie wiersze, łącznie z pierwszym Pole Body

Wykryty kod pocztowy Pole Code
Tworzenie etykiet przy użyciu innych aplikacji13
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Microsoft® Excel®
Dzięki funkcji dodatku można kopiować tekst bezpośrednio z programu Microsoft® Excel® do etykiety.

Tworzenie etykiet przy użyciu programu Microsoft® Excel®

1 Otwórz arkusz programu Microsoft® Excel® i 
zaznacz komórki, które mają zostać włączone 
do etykiety.

2 Na wstążce/standardowym pasku narzędzi programu Microsoft® Excel® kliknij ikonę .
Wyświetlone zostanie okno dialogowe [Brother P-touch Import Setup].

3 W polu [Label Layout] wprowadź ustawienia 
układu wierszy w komórkach i kliknij 
przycisk .

3

Pole [Label Layout] umożliwia zmianę sposobu, 
w jaki tekst będzie wyświetlany/drukowany. 
Po wybraniu dowolnego elementu znajdującego się 
w polu [Fields] i kliknięciu przycisku  w polu 
[Label Layout] zostanie dodane nowe pole.
Dla każdej komórki można wprowadzić spacje, 
łamania wierszy, przecinki i inne oraz wydrukować je 
na etykiecie. Aby usunąć pole na tym ekranie, zaznacz 
wybrane pole i naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.

• Szczegółowe informacje na temat automatycznego dodawania tekstu do listy etykiet znajdują 
się w części „Dodawanie tekstu z programu Microsoft® Excel® do listy etykiet” na str. 15.

• Aby umieścić dane w polu Code listy etykiet, wybierz opcję [Text Imported Into the "Code" Field 
of the Label List] w oknie dialogowym [Brother P-touch Import Setup].
Tworzenie etykiet przy użyciu innych aplikacji14
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Dodawanie tekstu z programu Microsoft® Excel® do listy etykiet
Przy pierwszym użyciu wyświetlony zostanie komunikat „Zarejestrować dane na liście etykiet?”. Po kliknięciu 
opcji Tak na liście etykiet tworzone są automatycznie nowe wpisy, a tekst jest dodawany do każdego pola 
pokazanego poniżej od następnej rejestracji tekstu: Za każdym razem, gdy do listy etykiet dodawana jest 
nowa informacja, rejestrowane są także następujące dane.

W przypadku wybrania opcji Nie w odpowiedzi na komunikat „Zarejestrować dane na liście etykiet?” i chęci 
zarejestrowania wybierz pozycje [Narzędzia] - [Opcje] i zaznacz opcję „Automatycznie rejestruj dane 
zaimportowane przy użyciu dodatku”.

Tekst Pole

Data utworzenia Pole Date

Pierwszy wiersz tekstu wprowadzonego w oknie 
układu etykiety

Pole Title

Wszystkie wiersze, łącznie z pierwszym, z tekstu 
wprowadzonego w oknie układu etykiety

Pole Body

Zawartość komórki określonej w obszarze 
[Text Imported Into the "Code" Field of the Label List]

Pole Code
Tworzenie etykiet przy użyciu innych aplikacji15
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Microsoft® Outlook®

Dzięki funkcji dodatku można kopiować tekst bezpośrednio z programu Microsoft® Outlook® do etykiety.
Można importować następujące elementy: kontakty, pozycje kalendarza, elementy usunięte, szkice, skrzynkę 
odbiorczą, dziennik, notatki (nie jest dostępny tekst w oknie dialogowym notatek), skrzynka nadawcza, 
elementy wysłane i zadania.

Tworzenie etykiet z wykorzystaniem danych kontaktów z programu Microsoft® Outlook®

1 Otwórz Contacts (Kontakty) w programie 
Microsoft® Outlook® i zaznacz dane 
kontaktowe, które chcesz włączyć.

2 Na wstążce/standardowym pasku narzędzi programu Microsoft® Outlook® kliknij 
ikonę .

 

3 W opcji [Label Layout] dostosuj znaki końca 
linii w komórkach i kliknij .

3

W programie Microsoft® Outlook® można zawrzeć 
nie tylko dane kontaktu, ale również tekst 
wiadomości, tak jak w programie Microsoft® Word.

Szczegółowe informacje na temat automatycznego dodawania tekstu do listy etykiet znajdują się 
w części „Dodawanie tekstu z programu Microsoft® Outlook® do listy etykiet” na str. 17.

Pole [Label Layout] umożliwia zmianę sposobu, 
w jaki tekst będzie wyświetlany/drukowany. 
Po wybraniu dowolnego elementu znajdującego się 
w polu [Fields] i kliknięciu przycisku  w polu 
[Label Layout] zostanie dodane nowe pole.
Dla każdej komórki można wprowadzić spacje, 
łamania wierszy, przecinki i inne oraz wydrukować je 
na etykiecie. Aby usunąć pole na tym ekranie, zaznacz 
wybrane pole i naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.

• Szczegółowe informacje na temat automatycznego dodawnia tekstu do listy etykiet znajdują się 
w części „Dodawanie tekstu z programu Microsoft® Outlook® do listy etykiet” na str. 17.

• Aby umieścić dane w polu Code listy etykiet, wybierz opcję [Text Imported Into the "Code" Field 
of the Label List] w oknie dialogowym [Brother P-touch Import Setup].
Tworzenie etykiet przy użyciu innych aplikacji16
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Dodawanie tekstu z programu Microsoft® Outlook® do listy etykiet
Przy pierwszym użyciu wyświetlony zostanie komunikat „Zarejestrować dane na liście etykiet?”. Po kliknięciu 
opcji Tak na liście etykiet tworzone są automatycznie nowe wpisy, a tekst jest dodawany do każdego pola 
pokazanego poniżej od następnej rejestracji tekstu: Za każdym razem, gdy do listy etykiet dodawana jest 
nowa informacja, rejestrowane są także następujące dane.

W przypadku wybrania opcji Nie w odpowiedzi na komunikat „Zarejestrować dane na liście etykiet?” i chęci 
zarejestrowania wybierz pozycje [Narzędzia] - [Opcje] i zaznacz opcję „Automatycznie rejestruj dane 
zaimportowane przy użyciu dodatku”.

Tekst Pole

Data utworzenia Pole Date

Pełna nazwa Pole Title

Wszystkie wiersze, łącznie z pierwszym, z tekstu 
wprowadzonego w oknie układu etykiety

Pole Body

Zawartość komórki określonej w obszarze 
[Text Imported Into the "Code" Field of the Label List]

Pole Code
Tworzenie etykiet przy użyciu innych aplikacji17
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P-touch Transfer Manager: ta aplikacja umożliwia przesyłanie danych szablonów etykiet do głównej jednostki 
drukującej oraz tworzenie kopii zapasowych przesłanych danych.
Funkcja transferu jest niezbędna do korzystania z aplikacji P-touch Template. Aby uzyskać szczegółowe 
informacje na temat aplikacji P-touch Template, patrz podręcznik programu P-touch Template w folderze 
[Narzędzia] na płycie CD-ROM (tylko model QL-580N/QL-1050/QL-1060N).
Aby możliwe było przesyłanie szablonów za pośrednictwem sieci, konieczne jest przygotowanie aplikacji 
BRAdmin Professional lub Web BRAdmin. Aplikacje te można pobrać z naszej strony internetowej (dotyczy 
tylko modeli sieciowych).

Uruchamianie aplikacji P-touch Transfer Manager
1 Kliknij przycisk [Start], a następnie wybierz pozycje [Wszystkie programy] - 

[Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Transfer Manager 2.1].
Aplikacja P-touch Transfer Manager zostanie uruchomiona.

Okno układu
 

Menu
Polecenia są umieszczone w różnych menu (File, Edit, View, Tool i Help) według funkcji.
Pasek narzędzi
Znajdują się na nim ikony często używanych poleceń. Aby użyć danego polecenia, kliknij je.
Wybór modelu drukarki (tylko dla aplikacji P-touch Transfer Manager)
Wybierz model drukarki, do której mają zostać wysłane dane. Po wybraniu drukarki, w widoku listy 
wyświetlane będą tylko te dane, które mogą zostać wysłane do wybranej drukarki.
Widok folderów
Wyświetla listę folderów. Po wybraniu któregoś z folderów znajdujące się w nim dane zostaną wyświetlone 
w widoku listy po prawej stronie.
Widok listy
Wyświetla dane z wybranego folderu.
Podgląd
Wyświetlany jest tu podgląd szablonów etykiet wybranych w widoku listy.

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager 
(tylko QL-650TD/QL-580N/QL-1050/QL-1060N)

3
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Uruchamianie aplikacji P-touch Transfer Manager18
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Objaśnienie ikon

Przesyłanie szablonów etykiet z komputera do drukarki 
za pośrednictwem przewodu USB

1 Wybierz drukarkę, do której mają zostać 
przesłane dane.

2 Kliknij prawym przyciskiem myszy folder 
[Configurations], a następnie wybierz 
opcję [New] i utwórz nowy folder.
Tutaj, jako przykład, utworzymy folder „Transfer”.

Ikona Nazwa przycisku Funkcja

Transfer 
(tylko dla aplikacji 
P-touch Transfer Manager)

Przesyła szablony etykiet i inne dane z komputera 
do drukarki (jeśli podłączony jest przewód USB).

Backup
(tylko dla aplikacji 
P-touch Transfer Manager)

Tworzy kopię zapasową danych przesłanych do drukarki 
Brother przy użyciu aplikacji P-touch Transfer Manager.

Open Umożliwia edycję wybranych danych.

Print
(tylko dla aplikacji  
P-touch Library)

Umożliwia wydrukowanie wybranego szablonu etykiety 
przy użyciu drukarki.

Search
Umożliwia wyszukiwanie danych obsługiwanych przez 
aplikację P-touch Library.

Display Style Umożliwia zmianę formatu wyświetlania pliku.

 

Przed przesłaniem szablonów za pośrednictwem przewodu USB należy odłączyć przewód sieciowy.

 

Przed przesłaniem danych, upewnij się, że 
drukarka i komputer są ze sobą prawidłowo 
połączone przewodem USB oraz że drukarka 
jest włączona.
Przesyłanie szablonów etykiet z komputera do drukarki 
za pośrednictwem przewodu USB

19



W
pr

ow
ad

ze
ni

e
Tw

or
ze

ni
e 

et
yk

ie
t

Za
łą

cz
ni

k

3 Przeciągnij przesyłane dane do utworzonego 
folderu.
Przeciągnij przesyłane dane z folderu All contents lub 
Layouts albo innego folderu używając opcji Filter.
Przesyłając wiele zestawów danych przenoś 
wszystkie przesyłane dane do utworzonego folderu. 
 

4 Danym umieszczonym w folderze 
utworzonym w poprzednim kroku 
automatycznie przypisywane są numery.
Aby zmienić numer, kliknij prawym przyciskiem 
myszy nazwę w widoku listy, a następnie wybierz 
numer w pozycji Key Assign.

5 Wybierz dane lub folder do wysłania, 
a następnie kliknij przycisk .
Wyświetlona zostanie prośba o potwierdzenie 
transferu.

6 Kliknij odpowiedź [OK].
Dane lub folder zaznaczone w widoku folderów 
zostaną przeniesione do drukarki.

• Numer ten jest niezbędny do przesłania danych 
innych niż tekst.

• Jeśli zmieniony zostanie numer używany dla danych 
już wysłanych do drukarki, zostanie on nadpisany. 
Numer używany dla danych już wysłanych do drukarki 
można sprawdzić poprzez utworzenie kopii zapasowej 
tych danych w sposób opisany w części „Tworzenie 
kopii zapasowych szablonów etykiet” (str. 21).

• Po kliknięciu nazwy danych do przesłania można 
ją zmienić. W zależności od modelu drukarki 
liczba znaków składających się na nazwę może 
być ograniczona.

Jeśli w widoku listy wybrano konkretne dane, 
tylko one zostaną wysłane do drukarki.
Przesyłanie szablonów etykiet z komputera do drukarki 
za pośrednictwem przewodu USB

20
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Tworzenie kopii zapasowych szablonów etykiet
Funkcja ta umożliwia przesyłanie szablonów etykiet i innych danych z drukarki do komputera.

1 Podłącz przewód USB do komputera i do drukarki, a następnie włącz drukarkę.
W widoku folderów zostanie wyświetlona nazwa modelu drukarki.
Jeżeli w widoku folderu została wybrana nazwa modelu drukarki, wyświetlone zostaną bieżące dane 
przeniesione do drukarki.

2 Wybierz drukarkę, z której chcesz 
utworzyć kopię zapasową, a następnie 
kliknij przycisk .

Wyświetlona zostanie prośba o potwierdzenie 
tworzenia kopii zapasowej.

3 Kliknij odpowiedź [OK].
W folderze drukarki tworzony jest nowy folder o nazwie 
zawierającej datę i wszystkie dane drukarki są 
przenoszone do tego nowego folderu.

Usuwanie wszystkich danych z drukarki

1 Połącz komputer z drukarką za pomocą kabla USB i włącz zasilanie drukarki.
W widoku folderów zostanie wyświetlona nazwa modelu drukarki.

2 Kliknij drukarkę prawym przyciskiem myszy, 
a następnie wybierz opcję [All Delete].
Wyświetlona zostanie prośba o potwierdzenie.

3 Kliknij odpowiedź [OK].
Wszystkie dane z drukarki zostaną usunięte.

 

• Funkcja ta działa tylko wtedy, gdy podłączony jest przewód USB.
• Kopii zapasowych danych nie można edytować na komputerze.
• W przypadku niektórych modeli drukarek niemożliwe może być ponowne przeniesienie kopii 

zapasowych danych do innego modelu drukarki niż urządzenie, za pomocą którego utworzono 
kopię zapasową.
Tworzenie kopii zapasowych szablonów etykiet21
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Przenoszenie szablonów do drukarki przez sieć 
(tylko QL-580N/QL-1060N)
Aby możliwe było przesyłanie szablonów do drukarki za pośrednictwem sieci, konieczne jest przygotowanie 
aplikacji BRAdmin Professional lub Web BRAdmin. Najpierw należy pobrać te aplikacje z naszej strony 
internetowej.
Nazwy drukarek oraz obrazy na poniższych ekranach mogą różnić się od modelu użytkownika. Ekrany mogą 
różnić się w zależności od modelu.

1 Utwórz szablon do przesłania przy użyciu programu P-touch Editor 5.0, a następnie 
wybierz opcje [File] - [Transfer Template...], aby zarejestrować szablon.

2 Kliknij przycisk , aby zapisać zarejestrowany szablon w formacie .blf.

3 Uruchom aplikację BRAdmin Professional (1) lub Web BRAdmin (2).

4 Wybierz funkcję Load Firmware w aplikacji BRAdmin Professional (1) lub 
Web BRAdmin (2).

5 Wybierz plik w formacie .blf, zapisany w kroku 3, i wyślij go do drukarki.

Domyślne hasło to „access”.

(1) Wybierz drukarkę i kliknij menu [Control]. 
Wybierz opcję [Load Firmware].

(2) Wybierz drukarkę i kliknij przycisk 
[Open] w dolnej części ekranu.

(1) Wybierz opcję [TFTP PUT] i kliknij 
przycisk [OK].

(2) Kliknij przycisk [Load Firmware] 
w górnej części ekranu.

(1) Wybierz plik .blf i kliknij przycisk [OK]. (2) Wybierz plik .blf i kliknij przycisk [Submit].
Przenoszenie szablonów do drukarki przez sieć 
(tylko QL-580N/QL-1060N)

22
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P-touch Library: ta aplikacja umożliwia zarządzanie szablonami etykiet P-touch oraz innymi danymi na 
komputerze. Przy użyciu urządzenia można drukować etykiety z aplikacji P-touch Library.

Uruchamianie aplikacji P-touch Library
Po uruchomieniu aplikacji P-touch Library można edytować i drukować etykiety.

Kliknij przycisk [Start], a następnie wybierz pozycje [Wszystkie programy] - 
[Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Library 2.1].
Uruchomiona zostanie aplikacja P-touch Library.

Otwieranie i edytowanie danych

Wybierz dane do edycji, a następnie kliknij 
przycisk .

Zostanie otwarta aplikacja powiązana z wybranymi 
danymi, w której można edytować dane.

Drukowanie etykiet

Wybierz szablony etykiet, które chcesz 
wydrukować, a następnie kliknij 
przycisk .

Etykiety zostaną wydrukowane przez podłączoną 
drukarkę.

Korzystanie z programu P-touch Library

Uruchamiana aplikacja zależy od danych. 
Może to być np. P-touch Template lub 
P-touch Editor.
Uruchamianie aplikacji P-touch Library23
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Wyszukiwanie etykiet
Można wyszukiwać szablonów etykiet zarejestrowanych w aplikacji P-touch Library.

1 Kliknij przycisk . 

Wyświetlone zostanie okno dialogowe [Search].

2 Zaznacz pozycje, które mają być użyte jako warunki wyszukiwania i ustaw pozycje 
wyszukiwania.
Można ustawić następujące elementy wyszukiwania.

3 Kliknij przycisk [Begin Search].
Rozpocznie się wyszukiwanie.

Zamknij okno dialogowe [Search]. Wyniki wyszukiwania będą widoczne w obszarze wyników 
wyszukiwania w widoku folderów.

Ustawienia Szczegóły

Multiple Parameters

Ta funkcja umożliwia stosowanie metody wyszukiwania łączącej wiele elementów 
wyszukiwania. W przypadku wybrania opcji AND będą wyszukiwane pliki 
spełniające wszystkie warunki. W przypadku wybrania opcji OR będą wyszukiwane 
pliki spełniające co najmniej jeden z warunków.

Name Wprowadza nazwę danych do wyszukiwania.

Type Wybierz typ danych do wyszukiwania.

Size Ustawianie rozmiaru danych do wyszukiwania.

Date Wybierz datę i czas ostatniej modyfikacji wyszukiwanych danych.

Dane można zarejestrować w P-touch Library przeciągając i upuszczając je do folderu 
All contents lub jego widoku listy. Aby szablony etykiet tworzone w aplikacji P-touch Editor były 
automatycznie rejestrowane w aplikacji P-touch Library, wykonaj następujące czynności.
1. Z menu aplikacji P-touch Editor wybierz pozycje [Tools] - [Options].
2. W oknie dialogowym [Options], na karcie [General] kliknij opcję [Registration Settings].
3. Wybierz przedział czasowy rejestracji szablonów etykiet utworzonych za pomocą programu 

P-touch Editor, a następnie kliknij [OK].
Wyszukiwanie etykiet24
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Uruchamianie aplikacji P-touch Editor

1 Kliknij dwukrotnie opcję [Applications] 
(Aplikacje), a następnie pozycję [P-touch 
Editor 5.0].

Wyświetlone zostanie okno układu.

2 Kliknij dwukrotnie aplikację „P-touch Editor”.
Aplikacja P-touch Editor zostanie uruchomiona.

Korzystanie z aplikacji P-touch Editor 
w systemie Mac OS®

W tym rozdziale znajduje się ogólny opis aplikacji P-touch Editor. Szczegółowe informacje można znaleźć 
w pomocy aplikacji P-touch Editor.

Jeśli został utworzony alias, kliknij 
go dwukrotnie.
Uruchamianie aplikacji P-touch Editor25
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Okno układu
Tryb Standard

Ten tryb umożliwia łatwe tworzenie etykiet z tekstem i obrazami.
Okno układu składa się z następujących części:

Pasek poleceń
Pasek poleceń zawiera opcje New/Open, Paper, Text, Frame, Image itp.

Pasek narzędzi rysowania/edycji
Zawiera narzędzia umożliwiające wybór obiektu, wprowadzanie tekstu, rysowanie itp.

Inspektor
Umożliwia łatwe wstawianie i formatowanie tekstu, obrazu itd.

Okno układu
Okno układu służy do wyświetlania i edytowania obiektów.

Okno bazy danych
Pokazuje podłączoną bazę danych.

• Przy użyciu menu [View] można ukrywać/wyświetlać poszczególne paski narzędzi i okna.
• Szczegółowe informacje można znaleźć w pomocy aplikacji P-touch Editor.
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Tryb Snap
Ten tryb umożliwia przechwycenie ekranu, jego wydrukowanie w formie obrazu oraz zapisanie. Aby uruchomić 
tryb Snap, wykonaj poniższe czynności.

1 Po kliknięciu pozycji [Snap Mode] 
wyświetlone zostanie okno 
dialogowe z opisem trybu Snap. 
Kliknij przycisk .

2 Tryb Snap zostanie uruchomiony.

Uruchamianie pomocy aplikacji P-touch Editor
W tym rozdziale opisano sposób uruchamiania pomocy aplikacji P-touch Editor w systemie Mac OS®. 
Poniżej przedstawiony przykład pochodzi z systemu Mac OS® X 10.4.9.

Uruchamianie z okna dialogowego New/Open
W oknie dialogowym New/Open kliknij opcję 
Help - How To. 

Uruchamianie z aplikacji P-touch Editor
Aby uruchomić pomoc aplikacji P-touch Editor, kliknij menu Help i wybierz opcję 
P-touch Editor Help.

Jeśli zaznaczysz pole [Do Not Display This 
Dialog Again] następnym razem nastąpi 
przejście bezpośrednio do trybu Snap.

Szczegółowe informacje można znaleźć 
w pomocy aplikacji P-touch Editor.
Uruchamianie pomocy aplikacji P-touch Editor27
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Przy użyciu tego urządzenia można drukować bezpośrednio z większości aplikacji systemu Windows® poprzez 
zainstalowanie sterownika drukarki.

Konfiguracja sterownika drukarki
W poniższym opisie kroków używana jest nazwa QL-XXX. Człon „XXX” należy rozumieć jako symbol drukarki. 
Nazwy drukarek na przedstawionych ekranach mogą się różnić od nazwy zakupionej drukarki. 
Ekrany mogą się różnić w zależności od modelu. Poniższy przykład pochodzi z systemu Windows Vista®.

1 • W przypadku systemu Windows Vista®/Windows® 7 
Wybierz [Panel sterowania], przejdź do pozycji [Sprzęt i dźwięk], następnie otwórz 
pozycję [Drukarki (Windows Vista®)/Urządzenia i drukarki (Windows® 7)].

• W przypadku systemu Windows ® XP 
Wybierz [Panel sterowania], przejdź do [Drukarki i faksy].

2 Wybierz pozycję „Brother QL-XXX”, a 
następnie kliknij prawym przyciskiem i 
wybierz pozycję [Wybierz preferencje 
drukowania].
Wyświetlone zostanie okno dialogowe 
[Preferencje drukowania: Brother QL-XXX].

3 Ustaw poszczególne parametry i kliknij 
przycisk .

• Karta [Paper]
Na tej karcie można ustawić format i szerokość.

Po kliknięciu przycisku  
wyświetlane jest okno dialogowe [Label format 
definitions], w którym można zmienić format 
etykiety lub utworzyć nowy. 

Bezpośrednie drukowanie z innych aplikacji

Ponieważ rozmiar papieru używany w tym urządzeniu jest inny niż w większości zwykłych drukarek, jeśli 
aplikacja nie obsługuje takiego rozmiaru etykiet, drukowanie może nie być możliwe nawet po 
zainstalowaniu sterownika i aplikacji.

Więcej informacji można znaleźć w pomocy systemu Windows®.
Konfiguracja sterownika drukarki28
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Ustaw nazwę formatu („Name”) i rozmiar 
(„Width”, „Length” i „Feed”), a następnie 
kliknij  i [OK].

• Karta [Graphics]
Na tej karcie można ustawić półcienie („Halftone”), 
jasność („Brightness”) i kontrast („Contrast”). 

• Karta [Option]
Na tej karcie można ustawić funkcję 
automatycznego przycięcia („Auto cut”) podając 
liczbę etykiet pomiędzy cięciami, druk lustrzany 
(„Mirror Printing”), przycięcie na końcu („Cut at 
end”) oraz jednostkę („Unit”).

4 Zamknij okno [Drukarki].

Do wybierania ustawień formatu etykiet 
wymagane są uprawnienia administratora.

Opcje przycinania różnią się w zależności 
od modelu.
Konfiguracja sterownika drukarki29
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Drukowanie z innych aplikacji
Jako przykład posłuży program Microsoft® Word.
W poniższym opisie kroków używana jest nazwa QL-XXX. Człon „XXX” należy rozumieć jako symbol 
drukarki. Nazwy drukarek na przedstawionych ekranach mogą się różnić od nazwy zakupionej drukarki.
Ekrany mogą się różnić w zależności od modelu.

1 Kliknij przycisk  i .
Wyświetlone zostanie okno dialogowe [Print].

2 Wybierz drukarkę „Brother QL-XXX”.
Po kliknięciu przycisku  wyświetlone 
zostanie okno dialogowe [Properties], w którym 
można zmienić ustawienia sterownika drukarki. 

3 Kliknij przycisk , aby zamknąć okno dialogowe [Print].

4 Po kliknięciu opcji [Page Layout] pojawi się wstążka. Wówczas kliknij symbol po prawej 
stronie opcji Page Setup.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe [Page Setup].

5 Kliknij kartę [Paper] i wybierz żądany 
rozmiar papieru.
Można również wybrać format etykiety dodany 
w procedurze ze  Str. 28.
Na karcie [Margins] ustaw marginesy strony.

6 Kliknij przycisk , aby wrócić do dokumentu.
Rozmiar okna programu Microsoft® Word zostanie dostosowany do wybranego rozmiaru papieru. 
Edytuj dokument zgodnie z potrzebą.

7 Kliknij przycisk  i przycisk , a następnie przycisk .
Wybrane etykiety zostaną wydrukowane.
Drukowanie z innych aplikacji30
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