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 מדריך למשתמש  

 
 המתאים   מדריך ההתקנה המהירה קרא תחילה את מדריך בטיחות המוצר ולאחר מכן קרא את 

   05על גירסה  הליך התקנה.  לאחר קריאת מדריך זה, שמור אותו במקום בטוח לעיון מהיר.  
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 מבוא  

 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ חשוב לציין

 תוכן המסמך והמפרט של המוצר עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת.  ■

■ Brother   שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים ללא הודעה מוקדמת במפרטים ובחומרים הכלולים במסמך זה ולא תהיה
ת טיפוגרפיות  אחראית לכל נזק )כולל תוצאתי( שייגרם כתוצאה מהסתמכות על החומרים המוצגים, כולל, אך לא רק, שגיאו

 ושגיאות אחרות הקשורות לפרסומים. 

 תמונות המסך במסמך זה עשויות להיות שונות בהתאם למערכת ההפעלה של המחשב, לדגם המוצר ולגרסת התוכנה. ■

 לפני השימוש על מדפסת התוויות, הקפד לקרוא את כל המסמכים הכלולים על מדפסת לקבלת מידע אודות בטיחות ותפעול.  ■

 גת באיורים עשויה להיות שונה מהמדפסת שלך. המדפסת המוצ  ■

 האפשרויות והציוד הזמין עשויים להשתנות בהתאם למדינה. ■

 מדריכים זמינים 

ולחץ על מדריכים בדף הדגם שלך כדי להוריד את  []  support.brother.com[]   בכתובת Brother ]בקר באתר התמיכה של 
 דריכים האחרונים. [ המ

   1 מדריך בטיחות מוצר

 מדריך זה מספק מידע בטיחות;  קרא אותו לפני השימוש על מדפסת.  

   1 מדריך התקנה מהירה
מדריך זה מספק מידע בסיסי אודות השימוש על מדפסת יחד עם עצות לפתרון  

 בעיות.  

   2 מדריך למשתמש

מדריך זה מספק מידע נוסף על הגדרות והפעלה של המדפסת, חיבור והגדרות  

 רשת, טיפים לפתרון בעיות והוראות תחזוקה. 
 מדריך מודפס בתיבה  1
 Brotherבאתר התמיכה של  PDFמדריך   2

http://support.brother.com/


 

 

 סימנים המשמשים במדריך זה  

 במדריך זה נעשה שימוש בסימנים הבאים: 

 הנחיות שאומרות לך מה לעשות כדי למנוע סיכני פציעה.  אזהרה  

 הנחיות כיצד עליך ללנהוג כדי למנוע פציעה או נזק קלים למדפסת התוויות.  התראה 

 חשוב 
מציין מידע או הוראות שיש לעקוב אחריהם. התעלמות מהם עלולה לגרום לנזק, או לפעולות  

 כושלות. 

מציין הערות המספקות מידע או הוראות שיכולים לעזור לך להבין טוב יותר ולהשתמש במוצר בצורה   הערה  

 יעילה יותר. 
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 אמצעי זהירות כלליים  
 (DKוקלטת   DKתווית ) DKגליל 

 אין להשתמש במתכלים או באביזרים לא מורשים.  (.   ^^P ,P עם)  Brotherהשתמש רק במתכלים ואביזרים מקוריים של  ■

אם התווית מוצמדת למשטח רטוב, מלוכלך או שמנוני, היא עלולה להתקלף בקלות. לפני הדבקת התווית, נקה את המשטח    ■
 שעליו התווית תוצמד. 

משתמשים בנייר תרמי או בסרט שעשוי לדהות בצבע או להתקלף אם הם נחשפים לאור אולטרה סגול, לרוח או   DKגלילי  ■
 לגשם. 

לאור שמש ישיר, לטמפרטורות גבוהות, לחות גבוהה, או אבק. אחסן במקום קריר וחשוך.    DK-אל תחשוף את גלילי ה ■
 מיד לאחר פתיחת החבילה.   DKגלילי -השתמש ב 

משטח המודפס של התוויות בעזרת ציפורני האצבעות או חפצי מתכת, או נגיעה במשטח המודפס בידיים לחות או  גירוד ה ■
 רטובות עלול לגרום לשינוי הצבע או לדהייתו. 

 אל תדביק תוויות על אנשים, בעלי חיים או צמחים. בנוסף, לעולם אל תדביק תוויות על רכוש ציבורי או פרטי ללא אישור.   ■

לא מיועד להצמד לסליל התוויות, ייתכן שהתווית האחרונה לא תיחתך כהלכה. במקרה כזה, הסר את    DK-צה גליל הכיוון שק ■
 חדש והדפס מחדש את התווית האחרונה.   DKהתוויות הנותרות, הוסף סרט גליל 

 עשוי להיות גדול מהמצוין בחבילה.   DK -הכלולות בכל גליל  DK-הערה: כדאי לקחת בחשבון שמספר התוויות ב

 כאשר מסירים תווית לאחר הדבקה ממשטח, חלק מהתווית עשוי להישאר מודבק.  ■

בתוויות   ■ השימוש  במדריך ,  CD/DVDלפני  ההוראות  את  לבצע  התקליטורים/   הקפד  נגן  תוויות    DVDשל  הדבקת  בנושא 
CD/DVD  . 

 . CD / DVDבחריץ הטוען נגן  CD / DVDאל אל תשתמש בתוויות  ■

 לתקליטור. כי שכבת משטח דקה בתקליטור עשויה להתקלף, וכתוצאה מכך יגרם נזק   DVDאל תקלף את תווית התקליטור /  ■

דיו. תוויות מתקלפות מדיסקים    DVDעל תקליטורים/  CD/DVDאין להדביק תוויות   ■ המיועדים לשימוש עם מדפסות הזרקת 
 בקלות ושימוש בדיסקים עם תוויות מתקלפות עשוי לגרום לאובדן או לנזק לנתונים לתקליטור. 

אי ביצוע הוראה זו עלול לגרום נזק לנגן  ..  CD / DVDהשתמש במוליך המצורף לגלילי התווית  ,  CD/DVDבעת הדבקת תוויות   ■
 .  DVDהתקליטורים/

אינה אחראית על אובדן או נזק לנתונים לתקליטור    CD/DVD. Brotherעל המשתמשים חלה האחריות המלאה להדבקת תוויות   ■
 . CD/DVDידי שימוש לא נכון בתוויות -הנגרמים על 

 .DK-ה היזהר שלא להפיל את גלילי ■

  DKהן התווית והן ההדפסה יימוגו לאור השמש והחום. אל תשתמש בגלילי  משתמשים בנייר תרמי ובסרט תרמי.   dkגלילי  ■
 לשימוש חיצוני הדורש עמידות. 

ן לשנות את צבע  בהתאם לאזור, לחומר ולתנאים הסביבתיים, התווית עשויה להתבטל או להיות בלתי ניתנת להסרה, או שנית ■
התווית או להעביר אותה לאובייקטים אחרים. לפני הדבקת התווית, בדוק את תנאי הסביבה ואת החומר. בדוק את התווית על  

 ידי הדבקת חלק קטן ממנה על שטח לא בולט של המשטח המיועד. 

 ת המדפסת. אם תוצאות ההדפסה אינן כצפוי, השתמש באפשרויות הכוונון במנהל המדפסת או בכלי הגדר ■

 הערה חשובה 

מוצר זה מאושר לשימוש במדינה שבה נרכש בלבד.  אל תשתמש במוצר זה מחוץ לארץ הרכישה מכיוון שהוא עלול להפר את   ■
 תקנות התקשורת האלחוטית והחשמל של אותה מדינה. 

■ Windows Vista    במסמך זה מייצג את כל המהדורות שלWindows Vista  . 

■ Windows 7   במסמך זה מייצג את כל המהדורות שלWindows 7  . 

■ Windows 8   במסמך זה מייצג את כל המהדורות שלWindows 8  . 
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■ Windows 8.1  במסמך זה מייצג את כל המהדורות שלWindows 8.1  . 

■ Windows 10    במסמך זה מייצג אתWindows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Enterprise  ו-  Windows  
10 Education  . 

Windows 10   ינו מייצג את  במסמך זה אWindows 10 Mobile, Windows 10 Mobile Enterprise  אוWindows 10 loT  
Core . 

■ Windows Server 2008   במסמך זה מייצג את כל המהדורות שלWindows Server 2008 ו -Windows Server 2008  
R2  . 

■ Windows Server 2012   במסמך זה מייצג את כל המהדורות שלWindows Server 2012 ו -Windows Server 2012  
R2  . 

 לא כל הדגמים זמינים בכל המדינות.   ■

 ©2019 Brother '  .תעשיות בע''מ כל הזכויות שמורות
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 תוכן עניינים  

 פעולות בסיסיות  Iסעיף 

 2 מבוא 

 2 מדריכים זמינים 

 3 סימנים המשמשים במדריך זה 

 iii הערה חשובה

 5 תוכן עניינים 

 2 הגדרת מדפסת התוויות 

 2 תיאור חלקים 

 2 חזית 

 4 אחורי 

 DK 5-טוען את גליל ה

 7 )זרם חילופין( AC -חיבור מתאם ה

 8 בלבד( QL-820NWBהתקנת סוללת כפתור )

 10 הפעלה/כיבוי של המכשיר 

 10 בלבדLCD (QL-820NWB )הגדרת שפת 

 10 בלבד( QL-820NWBהגדרת השעה והתאריך )

LCD (QL-820NWB )11 בלבד 

 11 מסך 

 LCD 12הגדרות 

 22 ( P-Touch Editorהדפסה באמצעות מחשב )

 22 התקנת מנהלי ההתקנים של התוכנה והמדפסת למחשב 

 23 וויות למחשב חיבור מדפסת הת

 USB 23מתחבר באמצעות 

 Wi-Fi 23מתחבר באמצעות 

 b 28^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^בלבד( QL-820NWBקווית ) LANהתחברות באמצעות רשת 

 29 בלבדBluetooth  (QL-820NWB )חיבור מדפסת התוויות לסורק ברקוד באמצעות 

 30 הדפסה ממחשב 

 30 יישומים זמינים 

 31 יוצר תוויות מהמחשב שלך

 32 מצרף תוויות 

 33 הדפסה באמצעות המכשיר הנייד
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 33 ם ניידים התקנת יישומים לשימוש עם מכשירי

 33 יישומים זמינים 

 33 חיבור מדפסת התוויות למכשיר נייד

 35 הדפסה ממכשיר נייד 

 35 מחשב  -שימוש במכשיר נייד להדפסת תבניות שנוצרו ב

 36 מצרף תוויות 

 37 שינוי הגדרות מדפסת התוויות

 Windows 37כלי הגדרת המדפסת עבור 

 37 לפני השימוש בכלי הגדרת המדפסת 

 Windows 38שימוש בכלי הגדרת המדפסת עבור 

 Windows 40הגדרות תקשורת עבור 

 B 45אלחוטית^^^^^^^^^^^^^^^^^^ LANבלבד( / כרטיסיות  QL-820NWBקווית ) LANרשת 

 f 49מחיל את השינויים בהגדרות על מספר מדפסות^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 Windows 49הגדרות התקן עבור 

 50 שיח הגדרות -תיבת הדו

 52 שורת תפריטים 

 52 לשונית 'בסיסי' 

 54 לשונית 'מתקדם'

 55 בלבד(  QL-820NWBלשונית תצוגה )

̂  מחיל את השינויים בהגדרות על מדפסות תוויות מרובות ^^^^^^^^^^^^^^ 57 

 Windows 58עבור  P-Touchהגדרות תבנית של 

 P-Touch 59שיח הגדרות תבנית של -תיבת הדו

 Mac 62כלי הגדרת מדפסת עבור 

 62 לפני השימוש בכלי הגדרת המדפסת 

 Mac 62שימוש בכלי הגדרת המדפסת עבור 

 63 שיח הגדרות -תיבת הדו

 65 לשונית 'מתקדם'

 65 לשונית ניהול 

̂  Bluetooth (QL-820NWBהכרטיסיה הגדרות   66 בלבד(^^^^^^^^^^^^^^^^

̂  ובותמחיל את השינויים בהגדרות על מדפסות תוויות מר ^^^^^^^^^^^^^^ 66 

 68 שינוי הגדרות בעת הדפסה ממכשיר נייד

 P-Touch 69הדפסת תוויות באמצעות תבנית 

 P-Touch 69פעולות בתבנית 

 70 הכנה 
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 P-Touch 70 -ציון הגדרות בכלי הגדרות תבנית ה

 72 בלבד( QL-820NWBחיבור סורק ברקוד )

 73 הדפסת תבנית רגילה

 75 הדפסת תבניות הפעלה מתקדמת

 78 הדפסת בדיקת מידע של מסד נתונים

 80 הדפסת מספור )מספר סידרתי(

 81 מספור טקסט )עריכה בסידרה( 

 82 מספור ברקוד )עריכה בסידרה(

 ̂  83 הדפסה עם מספור )שינוי עריכה בסידרה( מבצע מתקדם^^^^^^^^^^^^^

 84 פונקציות אחרות

 84 אשר את הגדרות מדפסת התוויות

 85 צבעונית עם יישומים אחרים -תצורת הדפסה דו

 86 בלבד( QL-820NWBה )מצב אחסון בנפח גבו

 86 תיאור

 JPEG 88הדפסת 

 89 בלבדLCD (QL-820NWB )-הדפסת תבניות מהמדפסת לתווית באמצעות תפריט ה

 92 עדכון מרחוק

 92 בלבד( Windowsהדפסה מבוזרת )

 P-touch Editor 97כיצד להשתמש ב 

 Windows 97עבור 

 P-touch Editor 97 מפעיל את

 P-Touch Editor 99הדפסה באמצעות 

 100 מעביר נתונים למדפסת התווית 

 101 מ"מ   62שחור/אדום בגודל  DKהדפסה באמצעות גליל 

 104 כוונון הטווח האדום, הבהירות והחדות 

 Mac 106עבור 

 107 מצבי פעולה 

 107 מעביר נתונים למדפסת התווית 

 108 צבעית -דותצורת הדפסה 

 109 כוונון האדום 

 110 בלבדP-Touch (Windows   )כיצד להשתמש בפנקס הכתובות של 

 P-Touch 110מפעיל את פנקס הכתובות של 

 112 יצירת איש קשר חדש 

 114 בלבדP-Touch Editor Lite (Windows ) -כיצד להשתמש ב

file:///C:/Users/sharons/Downloads/ql-810w_ql-820nwb_uke_ug_05-unlocked-he.docx%23_Toc68953178
file:///C:/Users/sharons/Downloads/ql-810w_ql-820nwb_uke_ug_05-unlocked-he.docx%23_Toc68953178
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 114 בלבדP-Touch Editor Lite (QL-810W ) -כיצד להשתמש ב

 114 )חלונות בלבד(

 118 בלבדP-Touch Editor Lite LAN (Windows ) -כיצד להשתמש ב

)חלונות בלבד(  P-Touchובספריית   P-Touch Transfer Library (P-Touch Transfer Manager)כיצד להשתמש במנהל 

 123 

P-touch 123 מנהל קבצים להעברה 

 P-Touch Transfer Manager 123 -מעביר את התבנית למנהל ההעברה ב

 126 העברת תבניות או נתונים אחרים מהמחשב למדפסת התווית 

 131 מדפסת התויות   גיבוי תבניות או נתונים אחרים שנשמרו

 132 מוחק את נתוני מדפסת התויות 

 133 יוצר קובצי קבצים להעברה וחבילת קבצים להעברה 

 P-Touch 134ספריית  

 P-Touch 134מתחיל ספריית  

 136 תבניות פתיחה ועריכה 

 137 הדפסת תבניות 

 138 מחפש תבניות 

 140 בלבדP-Touch Transfer Express  (Windows )העברת תבניות עם 

 P-touch 140מכין את העברת אקספרס 

 P-Touch Transfer Manager 141 -מעביר את התבנית למנהל ההעברה ב

 142 (pdzשמירת התבנית כקובץ העברת חבילה ) .

 144 העברת אקספרס למשתמש  P-touch -( וpdzהפצת קובץ חבילת ההעברה ).

 145 ( למדפסת התויות שלךpdzהעברת קובץ חבילת ההעברה ).

 P-Touch 148כיצד לעדכן את תוכנת 

 148 בלבדP-Touch (Windows )ופנקס הכתובות של   P-Touch Editorעדכון 

 Windows 148עבור 

 151 בלבד( ואת הקושחה Windows)  P-Touchמעדכן את העורך הקל 

 Mac 153 עבור

 156 מבוא 

 156 תכונות רשת

 157 שינוי הגדרות הרשת של מדפסת התוויות 

 157 , מסיכת רשת משנה ושער( IPשינוי הגדרות הרשת של מדפסת התוויות )כתובת 

 157 בלבדBRAdmin Light (Windows )שימוש בכלי השירות 

 159 ניהול תוכניות שירות אחרות

 159 בלבדBRAdmin Professional (Windows  |^^^^^^^^^^^^)שימוש בתוכנית השירות  

 160 ניהול מבוסס אינטרנט 

file:///C:/Users/sharons/Downloads/ql-810w_ql-820nwb_uke_ug_05-unlocked-he.docx%23_Toc68953191
file:///C:/Users/sharons/Downloads/ql-810w_ql-820nwb_uke_ug_05-unlocked-he.docx%23_Toc68953191
file:///C:/Users/sharons/Downloads/ql-810w_ql-820nwb_uke_ug_05-unlocked-he.docx%23_Toc68953216
file:///C:/Users/sharons/Downloads/ql-810w_ql-820nwb_uke_ug_05-unlocked-he.docx%23_Toc68953216
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 160 מבט כולל 

 161 נטרנט )דפדפן אינטרנט(קביעת התצורה של הגדרות המדפסת באמצעות ניהול מבוסס אי

 163 מאפס את מדפסת התוויות 

 163 בלבד( QL-810Wאיפוס כל ההגדרות להגדרות היצרן באמצעות התווית לחצני מדפסת )

 163 בלבדLCD (QL-820NWB )איפוס נתונים באמצעות תפריט 

 164 ים באמצעות כלי הגדרת המדפסת איפוס נתונ 

 165 תחזוקה

 165 ניקוי החלק החיצוני של היחידה

 165 ניקוי ראש ההדפסה

 165 ניקוי האולר

 167 ניקוי פלט התווית 

 168 פתרון בעיות

 168 מבט כולל 

 169 בעיות הדפסה 

 175 בעיות בהגדרת הרשת 

 177 מדפסת התוויות אינה יכולה להדפיס מהרשת 

 177 מדפסת התוויות לא נמצאה מהרשת גם לאחר שההתקנה הצליחה

 177 בעיות בתוכנת האבטחה 

 178 בודק את הפעולה של התקני רשת

 178 דע על גירסה מי

 179 נוריות חיווי 

QL-810W 179 

QL-820NWB 181 

 183 פתרון בעיות

 184 מפרט מוצר 

 184 מפרט מדפסת התווית 

 P-Touch 186  ל קבצים להעברההערות אודות שימוש במנה

 186 הערות אודות יצירת תבניות 

 186 הערות בעת העברת תבניות

 187 הערות אודות העברת נתונים שאינם תבניות

 188 תנאים ומידע מהרשת 

 188 תכונות נתמכות של פרוטוקולים ואבטחה 

 189 סוגים של חיבורי רשת ופרוטוקולים

 189 סוגים של חיבורי רשת 
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 191 הגדרת מדפסת התוויות עבור רשת

 193 תנאים ומושגים של רשת אלחוטית 

 P-Touch 197רשימת ברקודים עבור הפונקציה תבניות 

 P-Touch 197הליך כללי עבור הפונקציה תבניות 

 198 רשימת ברקודים לציון הגדרות 

 202 (PA-BU-001חד )אופציונלי: שימוש ביחידת הסוללה בי 

 202 ניתנת לטעינה( Li-ion )סוללת   שימוש ביחידת הסוללה ביחד

 204 מפרט מוצר 

Using the Brother Barcode Scanner (Optional: PA-BR-001) (QL-820NWB only) 205 

 

   IIיישום מקטע 

 2 מבוא 

 2 מדריכים זמינים 

 3 סימנים המשמשים במדריך זה 

 iii הערה חשובה

 5 תוכן עניינים 

 2 הגדרת מדפסת התוויות 

 2 תיאור חלקים 

 2 חזית 

 4 אחורי 

 DK 5-טוען את גליל ה

 7 )זרם חילופין( AC -חיבור מתאם ה

 8 בלבד( QL-820NWBהתקנת סוללת כפתור )

 10 הפעלה/כיבוי של המכשיר 

 10 בלבדLCD (QL-820NWB )הגדרת שפת 

 10 בלבד( QL-820NWBהגדרת השעה והתאריך )

LCD (QL-820NWB )11 בלבד 

 11 מסך 

 LCD 12הגדרות 

 22 ( P-Touch Editorהדפסה באמצעות מחשב )

 22 התקנת מנהלי ההתקנים של התוכנה והמדפסת למחשב 

 23 חיבור מדפסת התוויות למחשב 

 USB 23מתחבר באמצעות 
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 Wi-Fi 23מתחבר באמצעות 

 b 28בלבד(^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ QL-820NWBקווית ) LANהתחברות באמצעות רשת 

 29 בלבדBluetooth  (QL-820NWB )חיבור מדפסת התוויות לסורק ברקוד באמצעות 

 30 הדפסה ממחשב 

 30 יישומים זמינים 

 31 יוצר תוויות מהמחשב שלך

 32 מצרף תוויות 

 33 הדפסה באמצעות המכשיר הנייד

 33 התקנת יישומים לשימוש עם מכשירים ניידים 

 33 יישומים זמינים 

 33 חיבור מדפסת התוויות למכשיר נייד

 35 הדפסה ממכשיר נייד 

 35 מחשב  -שימוש במכשיר נייד להדפסת תבניות שנוצרו ב

 36 מצרף תוויות 

 37 שינוי הגדרות מדפסת התוויות

 Windows 37כלי הגדרת המדפסת עבור 

 37 לפני השימוש בכלי הגדרת המדפסת 

 Windows 38שימוש בכלי הגדרת המדפסת עבור 

 Windows 40הגדרות תקשורת עבור 

 B 45אלחוטית^^^^^^^^^^^^^^^^^^ LANבלבד( / כרטיסיות  QL-820NWBקווית ) LANרשת 

 f 49מחיל את השינויים בהגדרות על מספר מדפסות^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 Windows 49הגדרות התקן עבור 

 50 שיח הגדרות -תיבת הדו

 52 שורת תפריטים 

 52 לשונית 'בסיסי' 

 54 לשונית 'מתקדם'

 55 בלבד(  QL-820NWBלשונית תצוגה )

̂  מחיל את השינויים בהגדרות על מדפסות תוויות מרובות ^^^^^^^^^^^^^^ 57 

 Windows 58עבור  P-Touchהגדרות תבנית של 

 P-Touch 59שיח הגדרות תבנית של -תיבת הדו

 Mac 62 כלי הגדרת מדפסת עבור

 62 לפני השימוש בכלי הגדרת המדפסת 

 Mac 62שימוש בכלי הגדרת המדפסת עבור 

 63 שיח הגדרות -תיבת הדו
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 65 לשונית 'מתקדם'

 65 לשונית ניהול 

̂  Bluetooth (QL-820NWBהכרטיסיה הגדרות   66 בלבד(^^^^^^^^^^^^^^^^

̂  מחיל את השינויים בהגדרות על מדפסות תוויות מרובות ^^^^^^^^^^^^^^ 66 

 68 שינוי הגדרות בעת הדפסה ממכשיר נייד

 P-Touch 69הדפסת תוויות באמצעות תבנית 

 P-Touch 69פעולות בתבנית 

 70 הכנה 

 P-Touch 70 -תבנית הציון הגדרות בכלי הגדרות 

 72 בלבד( QL-820NWBחיבור סורק ברקוד )

 73 הדפסת תבנית רגילה

 75 הדפסת תבניות הפעלה מתקדמת

 78 הדפסת בדיקת מידע של מסד נתונים

 80 הדפסת מספור )מספר סידרתי(

 81 מספור טקסט )עריכה בסידרה( 

 82 מספור ברקוד )עריכה בסידרה(

̂ הדפסה עם מספור )שינוי עריכה בס  83 ידרה( מבצע מתקדם^^^^^^^^^^^^^

 84 פונקציות אחרות

 84 אשר את הגדרות מדפסת התוויות

 85 צבעונית עם יישומים אחרים -תצורת הדפסה דו

 86 בלבד( QL-820NWBה )מצב אחסון בנפח גבו

 86 תיאור

 JPEG 88הדפסת 

 89 בלבדLCD (QL-820NWB )-הדפסת תבניות מהמדפסת לתווית באמצעות תפריט ה

 92 עדכון מרחוק

 92 בלבד( Windowsהדפסה מבוזרת )

 P-touch Editor 97כיצד להשתמש ב 

 Windows 97עבור 

 P-touch Editor 97 מפעיל את

 P-Touch Editor 99הדפסה באמצעות 

 100 מעביר נתונים למדפסת התווית 

 101 מ"מ   62שחור/אדום בגודל  DKהדפסה באמצעות גליל 

 104 כוונון הטווח האדום, הבהירות והחדות 

 Mac 106עבור 
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 107 מצבי פעולה 

 107 מעביר נתונים למדפסת התווית 

 108 צבעית -תצורת הדפסה דו

 109 כוונון האדום 

 110 בלבדP-Touch (Windows   )כיצד להשתמש בפנקס הכתובות של 

 P-Touch 110מפעיל את פנקס הכתובות של 

 112 יצירת איש קשר חדש 

 114 בלבדP-Touch Editor Lite (Windows ) -כיצד להשתמש ב

 114 בלבדP-Touch Editor Lite (QL-810W ) -כיצד להשתמש ב

 114 )חלונות בלבד(

 118 בלבדP-Touch Editor Lite LAN (Windows ) -כיצד להשתמש ב

 123 )חלונות בלבד(  P-Touchובספריית   P-Touch Transfer Library (P-Touch Transfer Manager)כיצד להשתמש במנהל 

P-touch 123 מנהל קבצים להעברה 

 P-Touch Transfer Manager 123 -מעביר את התבנית למנהל ההעברה ב

 126 העברת תבניות או נתונים אחרים מהמחשב למדפסת התווית 

 131 מדפסת התויות   גיבוי תבניות או נתונים אחרים שנשמרו

 132 מוחק את נתוני מדפסת התויות 

 133 יוצר קובצי קבצים להעברה וחבילת קבצים להעברה 

 P-Touch 134ספריית  

 P-Touch 134מתחיל ספריית  

 136 תבניות פתיחה ועריכה 

 137 הדפסת תבניות 

 138 מחפש תבניות 

 140 בלבדP-Touch Transfer Express  (Windows )העברת תבניות עם 

 P-touch 140מכין את העברת אקספרס 

 P-Touch Transfer Manager 141 -מעביר את התבנית למנהל ההעברה ב

 142 (pdzשמירת התבנית כקובץ העברת חבילה ) .

 144 העברת אקספרס למשתמש  P-touch -( וpdzהפצת קובץ חבילת ההעברה ).

 145 ( למדפסת התויות שלךpdzהעברת קובץ חבילת ההעברה ).

 P-Touch 148כיצד לעדכן את תוכנת 

 148 בלבדP-Touch (Windows )תובות של ופנקס הכ  P-Touch Editorעדכון 

 Windows 148עבור 

 151 בלבד( ואת הקושחה Windows)  P-Touchמעדכן את העורך הקל 

 Mac 153עבור 
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 156 מבוא 

 156 תכונות רשת

 157 שינוי הגדרות הרשת של מדפסת התוויות 

 157 , מסיכת רשת משנה ושער( IPשינוי הגדרות הרשת של מדפסת התוויות )כתובת 

 157 בלבדBRAdmin Light (Windows )שימוש בכלי השירות 

 159 ניהול תוכניות שירות אחרות

 159 בלבדBRAdmin Professional (Windows  |^^^^^^^^^^^^)שימוש בתוכנית השירות  

 160 ניהול מבוסס אינטרנט 

 160 מבט כולל 

 161 קביעת התצורה של הגדרות המדפסת באמצעות ניהול מבוסס אינטרנט )דפדפן אינטרנט(

 163 מאפס את מדפסת התוויות 

 163 בלבד( QL-810Wאיפוס כל ההגדרות להגדרות היצרן באמצעות התווית לחצני מדפסת )

 163 בלבדLCD (QL-820NWB )איפוס נתונים באמצעות תפריט 

 164 איפוס נתונים באמצעות כלי הגדרת המדפסת 

 165 תחזוקה

 165 ניקוי החלק החיצוני של היחידה

 165 ניקוי ראש ההדפסה

 165 ניקוי האולר

 167 ניקוי פלט התווית 

 168 פתרון בעיות

 168 מבט כולל 

 169 בעיות הדפסה 

 175 בעיות בהגדרת הרשת 

 177 מדפסת התוויות אינה יכולה להדפיס מהרשת 

 177 מדפסת התוויות לא נמצאה מהרשת גם לאחר שההתקנה הצליחה

 177 בעיות בתוכנת האבטחה 

 178 בודק את הפעולה של התקני רשת

 178 מידע על גירסה 

 179 נוריות חיווי 

QL-810W 179 

QL-820NWB 181 

 183 פתרון בעיות

 184 מפרט מוצר 

 184 מפרט מדפסת התווית 
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 P-Touch 186  הערות אודות שימוש במנהל קבצים להעברה

 186 הערות אודות יצירת תבניות 

 186 הערות בעת העברת תבניות

 187 הערות אודות העברת נתונים שאינם תבניות

 188 תנאים ומידע מהרשת 

 188 תכונות נתמכות של פרוטוקולים ואבטחה 

 189 רוטוקוליםסוגים של חיבורי רשת ופ

 189 סוגים של חיבורי רשת 

 191 הגדרת מדפסת התוויות עבור רשת

 193 תנאים ומושגים של רשת אלחוטית 

 P-Touch 197תבניות רשימת ברקודים עבור הפונקציה 

 P-Touch 197הליך כללי עבור הפונקציה תבניות 

 198 רשימת ברקודים לציון הגדרות 

 202 (PA-BU-001שימוש ביחידת הסוללה ביחד )אופציונלי: 

 202 ניתנת לטעינה( Li-ion )סוללת   דת הסוללה ביחדשימוש ביחי

 204 מפרט מוצר 

Using the Brother Barcode Scanner (Optional: PA-BR-001) (QL-820NWB only) 205 

 

  Touch-Pכיצד לעדכן את תוכנת  1

 2........................................................................................................................................................................... מבוא 

 2.........................................................................................................................................................מדריכים זמינים 

 3...................................................................................................................................... סימנים המשמשים במדריך זה 

 iii .............................................................................................................................................................. הערה חשובה

 5................................................................................................................................................................. תוכן עניינים 

 2............................................................................................................................................... ת התוויות הגדרת מדפס

 2........................................................................................................................................................ תיאור חלקים 

 2............................................................................................................................................................... חזית 

 4............................................................................................................................................................. אחורי 

 DK ..............................................................................................................................................5-טוען את גליל ה

 7.......................................................................................................................... )זרם חילופין( AC -חיבור מתאם ה

 8............................................................................................................ בלבד( QL-820NWBהתקנת סוללת כפתור )

 10..................................................................................................................................... הפעלה/כיבוי של המכשיר 

 10............................................................................................................. בלבדLCD (QL-820NWB )הגדרת שפת 

 10....................................................................................................... בלבד( QL-820NWBהגדרת השעה והתאריך )

148   
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LCD (QL-820NWB )11.............................................................................................................................. בלבד 

 11.............................................................................................................................................................. מסך 

 LCD ................................................................................................................................................12הגדרות 

 22............................................................................................................... ( P-Touch Editorהדפסה באמצעות מחשב )

 22................................................................................................ התקנת מנהלי ההתקנים של התוכנה והמדפסת למחשב 

 23............................................................................................................................... חיבור מדפסת התוויות למחשב 

 USB ....................................................................................................................................23מתחבר באמצעות 

 Wi-Fi ..................................................................................................................................23מתחבר באמצעות 

 b ..................................28בלבד(^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ QL-820NWBקווית ) LANהתחברות באמצעות רשת 

 29....................................................... בלבדBluetooth  (QL-820NWB )חיבור מדפסת התוויות לסורק ברקוד באמצעות 

 30................................................................................................................................................... הדפסה ממחשב 

 30............................................................................................................................................... יישומים זמינים 

 31................................................................................................................................ יוצר תוויות מהמחשב שלך

 32.................................................................................................................................................. מצרף תוויות 

 33................................................................................................................................. הדפסה באמצעות המכשיר הנייד

 33............................................................................................................ התקנת יישומים לשימוש עם מכשירים ניידים 

 33............................................................................................................................................... יישומים זמינים 

 33........................................................................................................................ חיבור מדפסת התוויות למכשיר נייד

 35............................................................................................................................................ הדפסה ממכשיר נייד 

 35.......................................................................................... מחשב  -שימוש במכשיר נייד להדפסת תבניות שנוצרו ב

 36.................................................................................................................................................. מצרף תוויות 

 37.................................................................................................................................... שינוי הגדרות מדפסת התוויות

 Windows .....................................................................................................................37כלי הגדרת המדפסת עבור 

 37.................................................................................................................... לפני השימוש בכלי הגדרת המדפסת 

 Windows .........................................................................................................38שימוש בכלי הגדרת המדפסת עבור 

 Windows .........................................................................................................................40הגדרות תקשורת עבור 

 B ................................45אלחוטית^^^^^^^^^^^^^^^^^^ LANבלבד( / כרטיסיות  QL-820NWBקווית ) LANרשת 

 f ...........................................................49מחיל את השינויים בהגדרות על מספר מדפסות^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 Windows ..............................................................................................................................49הגדרות התקן עבור 

 50..................................................................................................................................... שיח הגדרות -תיבת הדו

 52............................................................................................................................................... שורת תפריטים 

 52................................................................................................................................................ לשונית 'בסיסי' 

 54.............................................................................................................................................. לשונית 'מתקדם'

 55............................................................................................................... בלבד(  QL-820NWBלשונית תצוגה )
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̂  מחיל את השינויים בהגדרות על מדפסות תוויות מרובות ^^^^^^^^^^^^^^ .............................................................57 

 Windows ........................................................................................................58עבור  P-Touchהגדרות תבנית של 

 P-Touch ........................................................................................................59שיח הגדרות תבנית של -תיבת הדו

 Mac ...............................................................................................................................62 כלי הגדרת מדפסת עבור

 62.................................................................................................................... לפני השימוש בכלי הגדרת המדפסת 

 Mac .................................................................................................................62שימוש בכלי הגדרת המדפסת עבור 

 63..................................................................................................................................... שיח הגדרות -תיבת הדו

 65.............................................................................................................................................. לשונית 'מתקדם'

 65.................................................................................................................................................. לשונית ניהול 

̂  Bluetooth (QL-820NWBהכרטיסיה הגדרות   66......................................................... בלבד(^^^^^^^^^^^^^^^^

̂  מחיל את השינויים בהגדרות על מדפסות תוויות מרובות ^^^^^^^^^^^^^^ .............................................................66 

 68................................................................................................................... שינוי הגדרות בעת הדפסה ממכשיר נייד

 P-Touch ...................................................................................................................69הדפסת תוויות באמצעות תבנית 

 P-Touch ....................................................................................................................................69פעולות בתבנית 

 70................................................................................................................................................................. הכנה 

 P-Touch .....................................................................................................70 -תבנית הציון הגדרות בכלי הגדרות 

 72............................................................................................................. בלבד( QL-820NWBחיבור סורק ברקוד )

 73............................................................................................................................................ הדפסת תבנית רגילה

 75............................................................................................................................. הדפסת תבניות הפעלה מתקדמת

 78........................................................................................................................ הדפסת בדיקת מידע של מסד נתונים
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 אחורי  

QL-810W  

 

 

 

 

 

 

  

   ACיציאה למתאם  1

   USBיציאת  2

   USBמארח  3

4 LLNPort   

 חשוב 
 לפני השימוש על מדפסת, הקפד להסיר את גיליון המגן בהתאם להליך הבא:  

 ודא שהמדפסת כבויה.   1
 כדי לפתוח אותו.  DKגליל -החזק את המדפסת בחזית והרם בחוזקה את מכסה תא ה

 הסר את גיליון המגן מחריץ פלט התווית.   2

 
 אל תשליך את דף המגן.   •
מתוך המדפסת.  הכנס מחדש את   DKוהסר את כל גללי  DKכאשר המדפסת אינה בשימוש, הרם את מכסה תא גלילי   •

  גיליון המגן לחריץ פלט התווית כדי לשמור על איכות הדפסה טובה.  

QL-820NWB   

 גיליון מגן  
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 DK-טוען את גליל ה

o   .ודא שמדפסת התוויות כבויה 

כדי לפתוח אותו.  DKגליל -וזקה את מכסה תא ההחזק את המדפסת בחזית והרם בח 

 

 לתוך התא של הגליל.   DK-. יש להניח את גליל הב
 וודא שזרוע תושבת סליל הגליל מוכנסת למוביל של סליל הגליל.   •
 ( מחליק אל חריץ המדפסת.. 1ודא שהמייצב )  •
 תואם למדיה המותקנת.   touch Editor-Pב ( Mac[ )הדפסת מדיה ( / ]Windows[ ) סוג הנייר]  -ודא ש  •

 דרך המדפסת.   DK. יש להשחיל את הגליל ב

 עם הקצה הניצב של חריץ פלט התווית.   DK - יישר את קצה גליל ה  •
 הכנס את התווית הראשונה לתוך החריץ שבתוך התא.   •
  עד שהקצה יגיע לסימון, כפי שמוצג להלן. הזן את התווית דרך חריץ פלט התווית   •

D   סגור את מכסה תא גלילDK   . 
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 מתיישר באופן אוטומטי..  DK - כשלוחצים על לחצן ההפעלה )( להפעלת המדפסת, קצה גליל ה

  

 חשוב 
אל תשאיר אף תווית מודפסת על מדפסת.  פעולה זו תגרום להיתקעות התוויות. 
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 זרם חילופין() AC -חיבור מתאם ה

 חבר את מתאם זרם החילופין למדפסת ולכבל החשמל.  לאחר מכן, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל עם הרקה. 

 יחידת סוללה אופציונלית(.  )  PA-BU-001 -ניתן להשתמש גם ב 
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 בלבד(   QL-820NWBהתקנת סוללת כפתור )

סוללת תא מטבע משמשת כספק כוח לגיבוי כדי לשמור על ההגדרות עבור השעון הפנימי. שים לב כי צריכת הסוללה ביחד  
 תישאר גם אם המדפסת אינה בשימוש.. 

o ודא שהמדפסת כבויה. החזק את המדפסת בחזית והרם בחוזקה את מכסה תא גליל ה- DK    .כדי לפתוח אותו 

 שעל סוללת כפתור.   יש להוציא את אטם הבידוד ב

 

B   חשוב 
לכיוון החץ שעל המכסה עד שייפסק, ואז הסר את    • בעזרת מטבע או חפץ דומה, סובב לאט את מכסה תא הסוללה ביחד 

 מכסה תא הסוללה ביחד . 
 אל תסובב את מכסה הסוללה ביחד מעבר למצב הנעילה, אחרת אתה עלול לפגוע בו..  

 

 סוללה ביחד למקומה. • החזר את ה
 פונים לכיוון הנכון.  -  - ההקפד להכניס את הסוללה ביחד החדשה כאשר הצדדים + ו

לאט בכיוון ההפוך של החץ שעל מכסה הסוללה ביחד    באמצעות מטבע או אובייקט דומה, הפוך את מכסה הסוללה ביחד
   עד שיינעל במקומו. 
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 התראה  

 ך להשתמש על מדפסת למשך פרק זמן ארוך. הסר את הסוללה ביחד אם אין בכוונת

השלך את הסוללה ביחד בנקודת איסוף מתאימה, לא בכלי האשפה הכללי. הקפד לשמור על כל התקנות הפדרליות,  
 התקנות המקומיות והמקומיות הישימות.  

 בעת אחסון או פירוק של סוללה, עטוף אותה באמצעות סרט צלופן כדי למנוע את קצר. )ראה איור( 

 סרט צלופן  1

 תא הסוללה ביחד  2

 אחת לשנתיים.   מומלץ להחליף את הסוללה ביחד •

אם השעון מתאפס בזמן שקיימת אספקת החשמל למכשיר, החלף את הסוללה ביחד . בעת החלפת הסוללה ביחד, קנה  •
(. Hitachi Maxell Ltd., FDK Corporationיצרנים מומלצים: )  CR2032סוללת 

1   

2   
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 הפעלה/כיבוי של המכשיר 

On  (כדי להפעיל את המדפסת. נורית המצב ה ) ( הזן את לחצן ההפעלה ,)ופכת לירוקה.  פועל 

 : לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה ) ( שוב כדי לכבות את המדפסת.  כבויה

Q   חשוב    
 עד שנורית הסטטוס הכתומה נכבית.   AC - בעת כיבוי המדפסת, אל תסיר את הסוללה ביחד ואל תנתק את מתאם ה

 בלבדLCD (QL-820NWB  )הגדרת שפת 

o   הזן את הלחצןMenu  (  .)תפריט 

 אישור(.  [ ) OKולאחר מכן הזן את הלחצן ] [  Administrationאו ▼ כדי לבחור בתפריט ]< Bלראש הדף>/< Bהזן את הלחצן > ב

 אישור(.  [ )OKגלול כדי לבחור את השפה הרצויה ולאחר מכן הזן את הלחצן ] [  p Languageבחר ] ב

    הערה  
 בפעם הראשונה שתפעיל את המדפסת, תצורת השפה תוצג באופן אוטומטי מבלי לעבור דרך התפריט.  

 בלבד(  QL-820NWBהגדרת השעה והתאריך )

או ▼   ▲ הזן את תפריט, [] o]נכון.  השעה והתאריך המוגדרים כאן מוצגים במסך הראשי.  כוונן את השעון לשעה ולתאריך ה

 אישור(. [ [ )OK[] בתפריט ]הגדרות[ ולאחר מכן הזן את הלחצן ][]כדי לבחור

B [ בחרSet Clock ]< באמצעותB >/<לראש הדףB >[ או ▼ לחצן ולאחר מכן הזן את הלחצןOK( ]  אישור(.  מופיע המסך
[clock Setting/  .]הגדרת שעון 

[B []]השתמש ב]השתמש ב  [ או ▼ כדי לציין את שתי הספרות האחרונות של השנה ולאחר מכן הזן את הלחצן▲OK  ]
 ותו אופן.  )אישור(. [ ציין שתי ספרות עבור החודש והיום בא

[D[] כדי לציין שתי ספרות בכל שעה ודקות, ולאחר מכן בחר ▼] השתמש ב[▲או [] ]AM[, ]PM[  [][ 4 2[]או] .] 

 מוצג.  [ Settingsאישור(.  התפריט ])  OKהזן את הלחצן   ה

    הערה  
בחר ]תבנית תאריך[ או ]תבנית שעה[   מכן לאחרו[ ולאחרניהולניתן לשנות את התבנית עבור השעה והתאריך.  בחר ]

  כדי לציין את ההגדרה.  
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LCD (QL-820NWB   )בלבד 

 מסך  

 כאשר המדפסת מופעלת, מופיע המסך הראשי.  

 סמל עדכון   1
 מציין אם תבניות מעודכנות, מסדי נתונים ונתונים אחרים זמינים.  

 : קיימים נתונים חדשים.  §>

 )מהבהבת(: עדכון הנתונים נכשל.  

 )מהבהבת(: לא ניתן לקיים תקשורת עם השרת.    9@

   Wireless Directסמל   2

   WLANסמל   3

 : הרשת מחוברת כהלכה.  

T:^.'^   .המדפסת שלך מחפשת את הרשת 

   Bluetoothסמל  4

 .  Bluetooth: מצב 

 מופעלת ואינה מחוברת.   Auto Reconnect)מהבהבת(: הפונקציה 

 סמל טעינה אקולוגית )מופיע רק כאשר יחידת הסוללה ביחד מותקנת(  5

 רמת סוללה )מוצגת רק כאשר יחידת הסוללה ביחד מותקנת(  6
 מציין את רמת הסוללה ביחד שנותרה. 

 ■   מלאה:  ■

   EF  מחצית: ■

 קלט/פלט   נמוכה: ■

 <  is > EF > O ]טעינה:  ■

 תבנית   7

 תצוגת תאריך   8

 תצוגת שעה   9

    הערה  

בס    0• 

 דר  
K  
1S   

מז 
ה
 ה 
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 בעת שימוש בלחצנים על מדפסת, אל תשלח הדפסות או תשנה הגדרות מהמחשב או מהתקנים אחרים.  

   LCDהגדרות 

במחשב המחובר למדפסת.  לקבלת   כלי הגדרת המדפסת  באמצעות המדפסת או באמצעות  LCD -ניתן לציין את הגדרות ה 
 .  37בעמוד   שינוי הגדרות מדפסת התווית  מידע נוסף אודות חיבור מחשב וציון הגדרות, ראה 

 ציון הגדרות מהמדפסת  

חלחץ על לחצן התפריט, ▲ או ▼ כדי לבחור אפשרות בתפריט, ואז הזן את כפתור אישור.. הזן את ▲ או ▼ כדי לבחור  
 . OKאפשרות, ואז הזן את כפתור  

 

 האפשרות הנוכחית שנבחרה מסומנת.  1

  פס הגלילה מציג את המיקום של האפשרות המסומנת ברשימה.   2

 

1  

2  
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 באמצעות הלחצנים שבמדפסת, ניתן לציין את ההגדרות הבאות:  
 תיאור   הגדרות   כותרת משנה   כותרת  תפריט  

 הדפס  הגדרות 

 2צפיפות )

 צבעים( 

  -   2  -  3-  4-  5-  6- )שחור(  1צבע 

1  

  +1    +2  + +4  +5    +

6  

התאם את הצפיפות של הצבע הראשון בעת  

 שימוש בהדפסה בעלת שני צבעים. 

  6- )אדום(  2צבע 

-5  

-4  

-3  

- 2  

- 1  

0  

 +1  

 +2  

 +3  

 +4  

 +5  

 +6  

התאם את הצפיפות של הצבע השני בעת  

 צבעונית.  -שימוש בהדפסה דו

 גזור אוטומטית   גזור אוטומטית 

 כבוי 

 חתוך בסוף 
הגדר את שיטת החיתוך בעת הדפסת  

 לתוויות.  

: תמיד גזור באופן  גזור אוטומטי

 אוטומטי.  

 : אינו נגזר באופן אוטומטי. כבוי

: גזור רק את התוויות  גזור בסוף

 שהסתיימו בהדפסה של לתוויות. 
  )y)2000-2099  הגדר שעון 

M)1-12(  

D)1-31(  

0-23(H ) 
0-59(M ) 

 בערב  24בבוקר/

 ציין את התאריך והשעה.  
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 תיאור   הגדרות   כותרת משנה   כותרת  תפריט  

 הגדרות 

 )המשך( 

 כבוי  מתאם  כיבוי אוטומטי 

10  

20  

30  

40  

50  

60  

ציין את פרק הזמן שעובר לפני שהמדפסת  

נכבית אוטומטית כאשר היא מחוברת לשקע  

 חשמל. 

 יון -לי
 סוללה 

 כבוי 

10  

20  

30  

40  

50  

60  

ציין את פרק הזמן שעובר לפני שהמדפסת  

כבויה אוטומטית בעת הפעלה באמצעות  

 הניתנת לטעינה.  Li-ion- סוללת ה

  LCD   - 2ניגודיות 

- 1  

0  

 +1  

 +2  

 .  LCD- הגדר את החדות של ה

ככל שהמספר גבוה יותר, כך החדות חזקה  

 יותר.  

  -ב  תאורה אחורית 

 כבוי 

כבה את התאורה   הדלק או

 האחורית. 

זמן קצוב  

 לתאורה אחורית 

 5s 10s 20sכבוי  

30s 60s 

ציין את משך הזמן של חוסר פעילות שעובר  

נכבית   LCD- לפני שהתאורה האחורית של ה

 באופן אוטומטי.  

  eco   100%חיוב עבור 

80%  

 להטענה אקולוגית.  עבור

, הטעינה תיפסק 80%אם מוגדר ל 

 . 80%אוטומטית כאשר תגיע לטעינה של 
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 תיאור   הגדרות   כותרת משנה   כותרת  תפריט  

 תבנית 
 הגדרות 

 מופעל  מצב תבנית 

 כבוי 

בחר מצב תבנית מופעל כאשר המדפסת  

 מופעלת. 

 הערה 

במצב תבנית, באפשרותך להחליף את  

תוכן התבניות המאוחסנות על מדפסת  

ולהדפיס אותן.  לקבלת מידע נוסף,  

באמצעות תבנית   הדפסת תוויות ראה

P-Touch  69בעמוד  . 

 מופעל  אשר הדפסה 

בחר אם מופיעה הודעה לפני ההדפסה כדי   כבוי 

 שניתן יהיה לאשר את מספר העותקים.  
בצע עריכה 

 בסידרה 
 מצב 

 המשך מן האחרון  

 בחר לסידור מהמספר האחרון שהודפס. 
בחר לסידור ממספר ברירת המחדל בכל   #  -החל מ

 פעם שאתה מדפיס. 

בצע עריכה 

 בסידרה 
 איפוס 

 איפוס  

אפס את המספר הרציף למספר ברירת   אחורה 

[ כדי לחזור למסך  חזור המחדל.  בחר ]

 הקודם מבלי לאפס את המספר.  
כמות הדפסה 

המוגדרת 

 כברירת מחדל 

 001  

| 

999  

ציין את ערך ברירת המחדל עבור כמות  

 ההדפסה.  

 קבוע מראש 
 תבנית 

 הצג  

בחר אם להציג תבניות קבועות מראש בעת   הסתר 

שימוש בתבניות אחרות פרט לתבניות  

  ידי היצרן.  - שנקבעו מראש על
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 תיאור   הגדרות   כותרת משנה   כותרת  תפריט  

  תצורה  מידע 

  QL-820NWBמדפסת: 

ProgVer** .* : 

FontVer **.* : 

 זיכרון: 

/***8064kbytes  

 הצגת מידע המדפסת.  

 הדפס 
 תצורה 

 התחל הכל 

 אחורה 

]דהדפס את מידע הגדרת המדפסת )חסר  

דפוס בדיקת נקודות, יומן שימוש, הגדרות  

מדפסת, מידע על הגדרות אלחוטיות ונתוני  

כדי לחזור    [ חזור קבצים להעברה(. [ בחר ]

 למסך הקודם מבלי להדפיס את המידע.  

 התחל יומן שימוש

 הדפס את יומן השימוש על מדפסת.  אחורה 

[ כדי לחזור למסך הקודם מבלי  חזורבחר ]

 להדפיס את יומן הרישום.  

 מדפסת 
 הגדרות 

 התחל

 הדפס את הגדרות המדפסת.   אחורה 

כדי לחזור למסך הקודם מבלי     [חזורבחר ]

 להדפיס את ההגדרות.  
 התחל העבר נתונים 

 אחורה 

 הדפס את נתוני ההעברה.  

כדי לחזור למסך הקודם מבלי     [חזורבחר ]

 להדפיס את נתוני ההעברה.  
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 תיאור   הגדרות   כותרת משנה   כותרת  תפריט  

  P-Touchתבנית   מצב פקודה  ניהול  
ESC/P  
 רסטר 

 בחר את סוג מצב הפקודה.  

  1/31/2099  תבנית תאריך 
01/31/2099  
31/1/2099  

31/01/2099  
31.1.2099  

31.01.2099  

31-1-2099  

31-01-2099  

2099/1/31  
2099/01/31  
2099-1-31  

2099-01-31  

 בחר את תבנית התאריך עבור השעון.  

  תבנית שעה 

01:59(24 )

1:59(24 )1:59 AM 

01:59  

 בחר את תבנית השעה עבור השעון.  

p  שפה  Cestina Dansk 

Deutsch 

אנגלית ספרדית 

 צרפתית איטלקית

הונגרית הולנדית 

 פולנית צפונית

 רומנית פורטוגזית 

Slovenski 

Slovensky Suomi 

Svenska 

 . LCD -בחר את השפה של מסך ה

 אינץ'   יחידה 

 מ"מ 

בחר את יחידות המידה עבור ההגדרות  

 המוצגות.  
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 תיאור   הגדרות   כותרת משנה   כותרת  תפריט  

 ניהול  

 )המשך( 
איפוס הגדרות  איפוס 

 מפעל
 איפוס 

איפוס להגדרות היצרן מחזיר את כל הגדרות   אחורה 

המדפסת, כולל הגדרות התקשורת והגדרות  

המכשיר, לברירות המחדל שלהן. תבניות  

ומסדי נתונים המאוחסנים על מדפסת  

 נמחקים אף הם.  

איפוס נתוני 

 משתמש 

 איפוס 

 אחורה 
איפוס נתוני משתמש מחזיר את כל הגדרות  

ההתקן להגדרות ברירת המחדל של היצרן.   

תבניות ומסדי נתונים המאוחסנים על  

 מדפסת נמחקים אף הם.  

 איפוס  איפוס רשת 

 אחורה 
Network Reset (  מחזירה את )איפוס רשת

הגדרות התקשורת להגדרות ברירת המחדל  

 של היצרן.  
  -ב  מצב טיסה

 כבוי 

, המדפסת תיכנס למצב טיסה  מופעל בחר

 והתנאים הבאים ייכנסו לתוקף.  
[WLAN ]ו- [Bluetooth  ]ייעלמו מה -

LCD  . 

 הגדרות   תפריט נעול 
 הגדרות תבנית 

 מידע 
WLAN  

Bluetooth  
 הזנה 

 עדכון מרחוק 
 סיום 

בחר בתיבות הסימון עבור כל האפשרויות  

של   LCD  -שברצונך למנוע שינויים מ

 המדפסת. 

[  סיוםלאחר בחירת תיבות הסימון, בחר ]

 כדי להשלים את ההגדרות.  

אם האפשרות נעילת תפריט מוגדרת, יוצג  

סמל נעילה עבור פרמטרים שלא ניתן לבחור  

   בהם.

 תפריט 
 אבטחה 

  -ב 

 כבוי 

בחר אם דרושה סיסמה כדי להיכנס למצב  

 ניהול.  

  4ציין את הסיסמה בת  [, Onאם תבחר ] הגדר סיסמה  

 הספרות.  
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 תיאור   הגדרות   כותרת משנה   כותרת  תפריט  

WLAN  WLAN  
 )פועל/כבוי( 

  -ב 

 כבוי 

- בחר אם להפעיל או לבטל את פונקציית ה

WLAN  . 

  מצב רשת 

 תשתית 
 מצב 

 מצב ישיר 

  Infra/Directמצב 

הגדר את הרשת שבה ייעשה שימוש בעת  

  WLAN] -מ[ Onבחירת ]

 )פועל/כבוי([. 

דחיפת לחצן 

Wps  

  

נסה להתחבר לנקודות גישה אלחוטיות  

 הנמצאות בקרבת מקום.  
של  PINקוד 

Wps  

  
 ספרות של המדפסת.   8 -הצג את קוד ה

הגדרה ידנית 

 של אינפרה 

  

של נקודות גישה   SSIDs-הצג את מזהי ה

 אלחוטיות בקרבת מקום.  

ולחיצה על הלחצן    SSIDלאחר בחירת 

אישור, יופיע מסך הזנת הסיסמה.  הזן את  

הלחצן ביטול מספר פעמים כדי לחזור למסך  

 הקודם עד שיוצג.  
 ישיר 

 הגדרה ידנית 

  

ואת הסיסמה של   SSID  -הזן ידנית את ה

נקודת גישה אלחוטית להתחברות.  הזן את  

הלחצן ביטול מספר פעמים כדי לחזור למסך  

 הקודם עד שיוצג.  
 תשתית   WLANמצב 

 מצב 
 מצב: **** 

SSID **** : 

IP Addr .*.*.* :

: **** Nameנוד

Subnet *..*.* : 

 שער: *.*.* 

Mac Addr **** : 

 .  WLAN  -הצגת מצב ה

 מצב: ****  מצב ישיר 
SSID **** : 

IP Addr *.*.* : 

 סיסמה: **** 

 ערוץ: **** 

 .  WLAN  -הצגת מצב ה

Bluetooth  Bluetooth 

 )פועל/כבוי( 

 דולק 

 כבוי 

 .  Bluetoothהפעלה או ביטול של פונקציית  

 אוטומטי
 התחבר מחדש 

 דולק 

 כבוי 
עבור למצב חיבור מחדש אוטומטי )עבור  

או   iPad, iPhoneבלבד:   Appleמכשיר 

iPod Touch  .) 
Bluetooth  

 מצב 

 שימוש: ****  
 שם התקן: **** 

 גלוי: **** 
 כתובת: **** 

 .  Bluetoothהצגת המצב של פונקציית  
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 תיאור   הגדרות   כותרת משנה   כותרת  תפריט  

   הפעלת הזנה  הזנה 

קבע מתי הזנת התווית מתחילה.  מצבים  

  DK-אלה עשויים להשתנות בהתאם לגליל ה

 שבשימוש. 
הזנה מדבקות 

 בדידות
 הגדרה

הזנת תווית מתחילה בעמוד הנוכחי כאשר   דף נוכחי  

סימן ה"שחור" מזוהה בצד ההפוך.  אאם לא  

מתגלה סימן שחור חתוך בעמוד הנוכחי,  

מצב זה מועבר לדף הבא והזיהוי מתחיל  

 משם.

מצב זה מזין תמיד את הדף הבא והזיהוי   העמוד הבא 

 מתחיל משם.  

 מרוחק 
 עדכן 

 התחל  עדכון מרחוק? 

 אחורה 

זמין רק כאשר מדפסת התוויות מחוברת  

וכאשר יש לעדכן את    FTP -לשרת ה

התבניות, מסדי הנתונים וקבצים אחרים.   

התחל( כדי להתחיל בעדכון  [ )Startהקש ]

המרוחק.  לאחר השלמת העדכון, מדפסת  

 התווית חוזרת אוטומטית למסך הראשי.  

 

    הערה  
 • הגדרות מסוימות עשויות להשתנות בהתאם לקושחה )תוכנת המדפסת(.  

כדי להחזיר את כל ההגדרות לברירות   בכלי הגדרת המדפסת  [ הגדרות התקן• אם ברצונך לאפס את ההגדרות, השתמש ב]
 .  53בעמוד  שורת תפריטים  המחדל של היצרן.  לקבלת מידע נוסף, ראה
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 הגדרת אבטחת התפריט  

הזן את תפריט, לראש הדף או    oידי הגדרת סיסמה.   - בעת הגדרת אבטחת התפריט, ניתן להגביל את הגישה למצב ניהול על

[, הזן את  תפריט אבטחה]  בחר  אישור(.[ ) OKולאחר מכן הזן את הלחצן ] [  Administrationעל ▼ כדי לבחור בתפריט ] 

<B>/<לראש הדףB >[ או על ▼ כדי לבחורon ] ולאחר מכן[ הזן את הלחצןOK( ]  .)אישור 

ואז הזן את הלחצן   כדי להמשיך למספר הבא. ציין את שלושת המספרים    OKציין את המספר הראשון באמצעות ▲ או ▼, 
 הנותרים באותו אופן.  

|J  ^   הערה    
  4 נבחר.  ]הזן את הסיסמה בת[ Administrationלאחר הגדרת סיסמה, מופיע מסך הזנת הסיסמה כאשר התפריט ] •

 . [ OKהספרות שצוינה באמצעות ▲ או ▼, ואז הזן את כפתור  

מכן, בחר ]אבטחת  והזן את הסיסמה.  לאחר[  Administrationכדי לבטל את הגדרות הסיסמה, בחר בתפריט ] •

 תפריט[ < ]כבוי[. 

החזיר את כל ההגדרות לברירות  כדי ל בכלי הגדרת המדפסת  [ הגדרות התקןאם אינך זוכר את הסיסמה, השתמש ב]  •
.  53בעמוד   שורת תפריטים  המחדל של היצרן, או ציין שוב את הסיסמה והחל אותה. לקבלת מידע נוסף, ראה
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 ( P-Touch Editorהדפסה באמצעות מחשב )

 שב  התקנת מנהלי ההתקנים של התוכנה והמדפסת למח

ויישומים    P-Touch -התקן את מנהלי ההתקנים של המדפסת, את עורך ה , Macאו ממחשב   Windowsכדי להדפיס ממחשב  
 אחרים במחשב.  

   Windowsעבור  
  BRAdmin Lightכלי הגדרת המדפסת, , P-touchתוכנת עדכון , P-touchפנקס כתובות , P-touchמנהל התקן מדפסת, עורך  
 BRAdmin Professional -ו

   Macעבור  
 כלי הגדרת מדפסת ואשף התקנת התקן אלחוטי  , P-Touch Updateתוכנת , P-Touch Editorמנהל התקן מדפסת, 

 חשוב 
QL-810W בעת הדפסה באמצעות בלבד :P-Touch Editor ,של עורך הקל   לחץ לחיצה ארוכה על הלחצןP    עד לכיבוי

 הנורית הירוקה של העורך.  

o בקר באתר האינטרנט שלנו (install.brother )   .והורד את תוכנית ההתקנה של התוכנות והמדריכים האחרונים 

ובצע את ההוראות שעל המסך  (  Macעבור )  dmg -או על קובץ ה(  Windowsשהורד )עבור   EXE  -. לחץ פעמיים על קובץ הב
 כדי להמשיך בהתקנה.  

    הערה  
 ם הבאים: כדי לחבר את המדפסת למחשב באמצעות חיבור אלחוטי, אנו ממליצים על הדברי

הגדר את הגדרות הרשת האלחוטית בעת התקנת התוכנה. תוכל לשנות את ההגדרות במועד מאוחר יותר באמצעות כלי   •
 הגדרת המדפסת.  

 .  USBהתקן את התוכנה במחשב המחובר באופן אלחוטי לרשת וקבע את תצורת המדפסת באמצעות כבל  •

של הרשת האלחוטית.  אם אינך מוצא מידע זה, פנה   שם הרשת( והסיסמה )מפתח רשת( )   SSID  - רשום מראש את ה •
 למנהל הרשת או ליצרן נקודת הגישה האלחוטית/הנתב.  

כדי   Fi Protected Setup(-WPS )Wi - תוכל להשתמש ב, WPS - אם נקודת הגישה האלחוטית / הנתב שלך תומך ב •
 להגדיר במהירות את הגדרות הרשת האלחוטית. 

שיח עם השלמת ההתקנה.  -סגור את תיבת הדו  ב

http://install.brother/
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 חיבור מדפסת התוויות למחשב  

 עיין בהוראות אלה עבור הסוג או שיטת החיבור:  

   USBחיבור כבל  ■

 .  23בעמוד   USBחיבור באמצעות  ראה

   Wireless LANחיבור   ■

 .  23בעמוד  Wi-Fiהתחברות באמצעות  ראה

 בלבדBluetooth  (QL-820NWB   )חיבור  ■

 .  28בעמוד   בלבדBluetooth  (QL-820NWB )חיבור  ראה

 בלבד(   QL-820NWBקווי )   LANחיבור  ■

 .  28בעמוד  בלבד(  QL-820NWBקווית ) LANהתחברות באמצעות רשת  ראה

  USBמתחבר באמצעות 

o לפני חיבור כבל ה-USB ,  .ודא שהמדפסת כבויה 

B חבר את כבל ה- USB ליציאת ה- USB    .בגב המדפסת 

B חבר את כבל ה- USB ליציאת ה- USB    .במחשב 

D   .הפעל את המדפסת 

   Wi-Fiמתחבר באמצעות 

 הבאות זמינות:   Wi-Fi- שיטות חיבור ה

 אלחוטי ישיר  ■

 מצב תשתית   ■

 מצב תשתית + אלחוטי ישיר  ■

■ Wps )Wi-Fi Protected Setup™ (   

 אלחוטי ישיר 

המדפסת  ; Wi-Fiאלחוטי ישיר מאפשר לך לחבר את המדפסת למחשב או להתקן הנייד ישירות ללא נקודת גישה/נתב של  
 .  Wi-Fiמשמשת כנקודת גישה של 

o   אשר את הגדרותWireless Direct   .של המדפסת 

 בלבד(   QL-820NWBשימוש על מדפסת שלך )  ■

 אישור(.  [ ) OKולאחר מכן הזן את הלחצן ] [ WLANהזן את הלחצן תפריט ו ▼ כדי לבחור בתפריט ] 1
 [.  On[ למצב ]פועל/כבוי() WLANהגדר את ]

 אישור(.  [ ) OKחר מכן הזן את הלחצן ] ולא[ WLANהזן את הלחצן תפריט ו ▼ כדי לבחור בתפריט ] 2

 הזן את הלחצן ▼ כדי לבחור בתפריט ]מצב רשת[ ולאחר מכן הזן את הלחצן ]אישור[.   3

  -מופיע על מסך ה Wireless Directאישור(.  הסמל [ )OKולאחר מכן הזן את הלחצן ] [ Direct Modeבחר ] 4

LCD  .
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   Windowsעבור   ■

הגדרות  הפעל את כלי הגדרת המדפסת במחשב ולחץ על ].  ]USBחבר את המדפסת והמחשב באמצעות כבל 
[  הגדרות תקשורת [ ב] ממשק נבחר עבור ][  Wireless Directאו ][ Wireless Direct- תשתית ו[. בחר ]תקשורת

 [.  Wireless Directבכרטיסייה ]כללי[, ואשר את הכרטיסייה ] 
 .  40בעמוד  Windowsהגדרות תקשורת עבור  לקבלת מידע נוסף, ראה

   Macעבור   ■

 [.  Wireless LANבכרטיסייה ] [ Wireless Directעבור ] [  onהפעל את כלי הגדרת המדפסת במחשב ובחר ]

"  direct- ***** _QL-820NWBאו ""  QL-810W***** _ -של המדפסת )“ישיר  SSID -שתמש במחשב כדי לבחור את ה . הב
***** /    810במקום ***** זה חמש הספרות האחרונות של המספר הסידורי של המוצר(.  ]אם נדרש, הזן את הסיסמה )

 י של המוצר(. [ ***** כאשר ***** הוא חמש הספרות האחרונות של המספר הסידור  820

    הערה  
הגדרות   באפשרותך לשנות את הגדרות הרשת של המדפסת באמצעות כלי הגדרת המדפסת.  לקבלת מידע נוסף, ראה •

 .  46בעמוד  אלחוטיות 

הדבקה   כלי הגדרת המדפסת מאפשר גם להחיל את שינויי הגדרות הרשת על מדפסות מרובות.  לקבלת מידע נוסף, ראה  •
 .  50בעמוד  על שינויי הגדרה על מדפסות מרובות 

 ת. של המדפס  DKניתן למצוא את תווית המספר הסידורי בתא ההגליל  •

 במהלך השימוש בחיבור אלחוטי ישיר.   Fi-Wiלא ניתן להתחבר לאינטרנט במחשב דרך   •

מהרשימה המוצגת, או הזן את הלחצן ▼ כדי לבחור   SSID -בחר את ה.  LCD - באמצעות ה  SSID - ניתן גם להזין את ה •
פר פעמים כדי לחזור למסך  והסיסמה.  ]הזן את לחצן הביטול מס  SSID - ולאחר מכן הזן ידנית את ה  הגדרה ישירה[ב]

 הקודם עד שיוצג. [ 

 מצב תשתית  

 .  Wi-Fiמצב תשתית מאפשר לחבר את המדפסת למחשב דרך נקודת גישה/נתב של 

 לפני שתתחיל    ■

לאחר  .   Wi-Fiשל המדפסת כדי לתקשר עם נקודת הגישה/הנתב של   Wi-Fi-תחילה, עליך לקבוע את תצורת הגדרות ה
 קביעת התצורה של המדפסת, למחשבים מהרשת תהיה גישה למדפסת.  

 חשובה    שששש 

יך לאשר את  כדי לחבר את המדפסת לרשת, מומלץ לפנות למנהל המערכת לפני ההתקנה.  לפני שתמשיך בהתקנה זו, על  •
 שלך.   Wi-Fi- הגדרות ה

  -עבור המדפסת שלך אינו ידוע, אפס את הגדרות ה   Fi-Wi  -או אם סטטוס חיבור ה ,  Fi-Wi  -כדי להגדיר שוב את הגדרות ה •
Wi-Fi  .של המדפסת 

   QL-810Wעבור  

 לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה ) ( כדי לכבות את המדפסת.   1

חצן ההפעלה ) ( למשך כשנייה אחת. [ נורית המצב מתחילה להבהב  ועל ל(  X]לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן החותך ) 2
בירוק.  
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מהבהבת בכחול.  בעת לחיצה   Wi-Fi - של העורך מהבהבת בירוק ונורית ה Lite -נורית המצב דולקת בכתום, נורית ה  3
 ונוריות הסטטוס דולקות בכתום.  ( Xעל לחצן ההפעלה ) (, לחץ פעם אחת על הלחצן החותך )( )

של העורך מהבהבת בירוק    Lite -את לחצן ההפעלה ) (.  לאחר מכן, נורית הסטטוס דולקת בכתום, נורית ה שחרר  4
 של המדפסת מאופסות.   Wi-Fi - מהבהבת בכחול. הגדרות ה Wi-Fi - ונורית ה

   QL-820NWBעבור  

 [.  Network Resetבתפריט, בחר ]

 .  12בעמוד   LCDהגדרות  לקבלת מידע נוסף, ראה

    הערה  

 שם הרשת( והסיסמה )מפתח הרשת( של הרשת האלחוטית.  ) SSID  - מומלץ לרשום מראש את ה •

כדי להשיג את התוצאות הטובות ביותר באמצעות הדפסת מסמכים יומיומית רגילה, השתמש על מדפסת קרוב ככל האפשר   •
עם הפרעה מינימלית.  אובייקטים גדולים וקירות בין שני ההתקנים, כמו גם הפרעות   Wi-Fiלנקודת הגישה/נתב של 

 על מהירות העברת הנתונים של המסמכים.  מהתקנים אלקטרוניים אחרים, עלולים להשפיע על התקשורת או  

   Wi-Fiחיבור המדפסת לנקודת הגישה/נתב של   ■

o תחילה, רשום את ה-SSID (  של נקודת הגישה/הנתב של )שם הרשת( ואת הסיסמה )מפתח הרשתWi-Fi  . 

B  חבר את המדפסת והמחשב באמצעות כבלUSB  . 

B   .קבע את התצורה של הגדרות מצב תשתית של המדפסת 

 בלבד(   QL-820NWBשימוש על מדפסת שלך )  ■

 אישור(.  [ ) OKולאחר מכן הזן את הלחצן ] [ WLANהזן את הלחצן תפריט ו ▼ כדי לבחור בתפריט ] 1

 הזן את הלחצן ▼ כדי לבחור בתפריט ]מצב רשת[ ולאחר מכן הזן את הלחצן ]אישור[.   2

 [ ולאחר מכן הזן את הלחצן ]אישור[.  מצב תשתיתבחר ] 3

|J  ^   הערה    

ולאחר מכן הזן  [  WLANהזן את הלחצן תפריט ו ▼ כדי לבחור בתפריט ].  LCD - באמצעות ה  SSID - ניתן גם להזין את ה
. הזן את הלחצן ביטול מספר  הגדרה ידנית אינפרא[אישור(.  הזן את הלחצן ▼ כדי לבחור ב][ ) OKאת הלחצן ] 

 לחזור למסך הקודם עד שיוצג.    פעמים כדי

   Windowsעבור    ■

תשתית  [ או ]הוק-תשתית או אד [. בחר ]הגדרות תקשורת ]הפעל את כלי הגדרת המדפסת במחשב ולחץ על ]  1
מצב  [ עבור ] תשתית[ ובחר ]כללי[ ]הגדרות תקשורת [ בכרטיסייה ] ממשק נבחרעבור ] [  Wireless Direct-ו

 [. [ Wireless LAN[ בכרטיסייה ]הגדרות אלחוטיות[ ב]תקשורת

מהרשימה המוצגת, והזן את   SSID-חיפוש( ובחר את ה [ )Searchשרשמת, או הזן את ] SSID-הזן את ה 2
 .  Wi-Fiהסיסמה )מפתח הרשת( של נקודת הגישה/הנתב של 

 על ]החל[.   לחץ 3

.  40בעמוד  Windowsהגדרות תקשורת עבור  לקבלת מידע נוסף, ראה
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   Macעבור    ■

הפעל את אשף הגדרת ההתקן האלחוטי הכלול בחבילת מנהל ההתקן של המדפסת, ולאחר מכן בצע את ההוראות  
 [.  Utilitiesשעל המסך.  ניתן למצוא את אשף ההתקנה של ההתקן האלחוטי בתיקייה ]

Q   עבורQL-810W   
 למשך שנייה אחת.  ) (  Wi-Fiץ לחיצה ארוכה על הלחצן  לח

   QL-820NWBעבור  

  את אישור(.  הגדר [ ) OKולאחר מכן הזן את הלחצן ] [ WLANהזן את הלחצן תפריט ו ▼ כדי לבחור בתפריט ]

[WLAN ()[ למצב ]פועל/כבויOn  .] 

e   כאשר החיבור בין המדפסת ונקודת הגישה שלWi-Fi/נתב נוצר, נורית ה -Wi-Fi   ) ( ( מתחילה להבהב בכחולQL-
810W )[ מופיע על מסך המחובר! או ]-LCD )QL-820NWB(   .  למחשבים ולהתקנים ניידים הנמצאים באותה רשת

 של המדפסת תהיה גישה למדפסת.  

    הערה  
  הגדרות מדפסת התוויות שינוי כדי לשנות הגדרות רשת אחרות, השתמש בכלי הגדרת המדפסת.  לקבלת מידע נוסף, ראה

 .  37בעמוד 

 מצב תשתית + אלחוטי ישיר 

 זמנית במצב תשתית ובגישה אלחוטית ישירה.  -שתמש בו ניתן לה

o   .הגדר את המדפסת למצב תשתית/ישירה 

 באמצעות המדפסת   ■

 אישור(.  [ ) OKולאחר מכן הזן את הלחצן ] [ WLANהזן את הלחצן תפריט ו ▼ כדי לבחור בתפריט ] 1

 [.  הזן את הלחצן ▼ כדי לבחור בתפריט ]מצב רשת[ ולאחר מכן הזן את הלחצן ]אישור  2

 אישור(.  [ )OKולאחר מכן הזן את הלחצן ][ Infra/Direct Modeבחר ] 3

 עבור מחשבים  ■

 הפעל את כלי הגדרת המדפסת במחשב ולחץ על הלחצן ]הגדרות תקשורת[.   1

 [ בכרטיסייה ]כללי[.  ממשק נבחרעבור ][ Directתשתית ווירלסבחר ] 2
 .  44בעמוד  הכרטיסיה כללי  לקבלת מידע נוסף אודות הגדרות התקשורת, ראה

B   עבורQL-820NWB ,הזן את התפריט ועל הלחצנים ▼ כדי לבחור  [ את התפריטWLAN  ] [ ולאחר מכן הזן את הלחצןOK  ]
 )אישור(.  

 [.  On[ למצב ]פועל/כבוי() WLANהגדר את ]

 ) (.   Wi-Fiלחץ לחיצה ארוכה על הלחצן , QL-810Wעבור  

 .  23בעמוד   Wireless Direct -ב  של המדפסת, ראה שלב SSID -כדי להשתמש במחשב או בהתקן נייד לבחירת ה  ג

לנקודת הגישה/הנתב של    חיבור המדפסת של   C כדי לקבוע את התצורה של הגדרות מצב תשתית על מדפסת, ראה שלב 

Wi-Fi  25בעמוד  .
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Wps )Wi-Fi Protected Setup™ (   

 ניתן להגדיר במהירות הגדרות וחיבורים.  , WPS-תומכים ב  Wi-Fiאם נקודת הגישה/הנתב של  

o  תחילה, ודא שנקודת הגישה/נתב שלWi-Fi  כוללים את סמלWPS  . 

  

הטווח עשוי להשתנות בהתאם לסביבה שלך.  עיין בהוראות  .  Wi-Fi. מקם את המדפסת בטווח של נקודת הגישה/הנתב של  ב
 .  Wi-Fiהמצורפות לנקודת הגישה/נתב של  

 על מדפסת:   ב

   QL-810Wעבור   ■

 לשניה אחת.   WPSלחץ לחיצה ארוכה על לחצן  
 דולקת בכחול.  ) (  Wi-Fi- עם הקמת החיבור, נורית ה

   QL-820NWBעבור   ■

a)  בתפריט הזן את הלחצן תפריט ו ▼ כדי לבחור [WLAN] [ ולאחר מכן הזן את הלחצןOK( ]  .)אישור 

b) דחיפת לחצן    הזן את הלחצן ▼ כדי לבחור[ בתפריטWps  ][ ולאחר מכן הזן את הלחצןOK ( ]  אישור(.  כאשר נוצר
 של המדפסת.   LCD-מופיע על מסך ה WLAN- חיבור, סמל ה

|J  ^ הערה    
 למחשבים ולהתקנים ניידים הנמצאים באותה רשת של המדפסת תהיה גישה למדפסת.  •

או על הלחצן   810W(-WPS )QLלחצת על לחצן   למשך שתי דקות. אם  WPSהמדפסת שלך תנסה להתחבר באמצעות   •
OK  ( ( )אישורQL-820NWB ) .במהלך פרק זמן זה, המדפסת תמשיך לנסות להתחבר למשך שתי דקות נוספות 

. PIN-ניתן גם להגדיר זאת בעזרת קוד ה •
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 820NWB-QLקווית )  LANהתחברות באמצעות רשת 
  b^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^בלבד(

    הערה  
קווי, התקן את מנהלי ההתקנים של המדפסת ואת כלי   LAN - סטטית לחיבור המדפסת שלך ל IPכדי להשתמש בכתובת  

 החוטי.  LAN -הגדרת המדפסת, ולאחר מכן ציין את הגדרות חיבור ה 

 .  22בעמוד   התוכנה והמדפסות במחשב התקנת מנהלי ההתקנים של  לקבלת מידע נוסף, ראה

o  אלא אם כן רשתLAN  אלחוטית כבויה, לא ניתן להשתמש ב- LAN מחווט.  כבה את רשת ה-LAN   האלחוטית באמצעות
 חוטי.   LANכלי הגדרת המדפסת לפני חיבור המדפסת לחיבור 

 .  LAN - . כבה את המדפסת לפני חיבור כבל הב

B חבר את כבל ה-  LAN ליציאת ה- LAN   .בגב המדפסת 

D חבר את כבל ה- LAN  ליציאתLAN   .פעילה מהרשת 

 את המדפסת.   הפעל

    הערה  
[ בכלי הגדרת המדפסת.  לקבלת מידע נוסף  הגדרות תקשורת ניתן לשנות את הגדרות התקשורת של המדפסת תחת ] 

 .  44בעמוד  הכרטיסיה כללי  אודות הגדרות התקשורת, ראה

 כבל רשת 

 . 100BASE-TX Fast Ethernetאו   10BASE-T)או קטגוריה טובה יותר( עבור רשת   5השתמש בכבל זוגי ישר מקטגוריה 

    הערה  
 .  overvoltages -הכפוף ל  LANאל תחבר מוצר זה לשום חיבור 

 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ בלבדBluetooth  (820NWB-QL )חיבור 

Q   חשוב    
 כדי לזווג אותה למדפסת התוויות שלך.   Bluetooth-עליך להשתמש בתוכנת ניהול ה , Bluetoothכדי להדפיס ממכשיר 

o   הזן את הלחצןMenu  (  .)תפריט 

או ▼ כדי לבחור  <  B/לראש הדף>< Bהזן את הלחצן >[ ][ Bluetooth[]הזן את כפתור ▲ או ▼ כדי לבחור בתפריט ][ ]]ב
 [. [ Bluetoothבתפריט ]

 אישור(.  )  OK. הזן את הלחצן  ב

[D  [] [כדי לבחור]/▲או ▼ > הזן את הלחצןB [>Bluetooth  ()[ ולאחר מכן הזן את הלחצן ] פועל/כבוי[]OK  ]
 . Press the ▲ or ▼ Button to select ]On[, then press OK Button)אישור(. [ 

זמינה כעת.   Bluetoothכדי לגלות את המדפסת.  תקשורת  Bluetoothהשתמש בתוכנת ניהול  0



 (  P-Touch Editorהדפסה באמצעות מחשב )

2   

29 

 

 

-Bluetooth )QLחיבור מדפסת התוויות לסורק ברקוד באמצעות 
820NWB  )בלבד 

 .  Bluetoothבאפשרותך לחבר את המדפסת לסורק ברקוד באמצעות ממשק 

    הערה  

כגון סורקי ברקוד והתקן את החומרה והתוכנה  , Bluetooth-פעל בהתאם להמלצות היצרן של ההתקנים המצוידים ב  •
 הדרושים.  

 נשמרות גם לאחר כיבוי המדפסת.   Bluetooth - הגדרות חיבור ה •

   Bluetoothחיבור המדפסת לסורק ברקוד באמצעות  ■

 עליך לבצע את השלבים הבאים:   Bluetoothכדי להדפיס ברקודים באמצעות חיבור 

 לאחר יצירת חיבור, המדפסת נשארת מחוברת עד לכיבוי, ומונעת ממנה להתחבר להתקן אחר.  

 אישור(.  [ )OKמכן הזן את הלחצן ] ולאחר[  Bluetooth' הזן את הלחצן תפריט ו ▼ כדי לבחור בתפריט ]ב
 [. On[ למצב ]פועל/כבוי()  Bluetoothהגדר את ]

 או גרסה קודמת    2.0גרסה   Bluetoothעבור 

- שיח הגדרות בכלי הגדרת המדפסת, והזן אותו בהתקן ה -בתיבת הדו  Bluetoothבכרטיסייה   PIN-סמן את קוד ה  ב
Bluetooth   .המשמש כיעד 

 ואילך   2.1גרסה   Bluetoothעבור 

B  לבצע זיווג מהתקןBluetooth   .המשמש כיעד 

  Bluetoothכרטיס   בזמן ההתאמה מוצג ( SSPכאשר תיבת הסימון לא מסומנת ]בקש הגדרות שיוך פשוט מאובטח ) ב
 מבוצע.   Bluetooth-וחיבור ה LCD-מתוך היעד( על מסך ה) Bluetoothעבור התקן 

  Bluetoothכרטיס   במהלך ההתאמה[( SSPכאשר תיבת הסימון לא מסומנת ]בקש הגדרות שיוך פשוט מאובטח )
המוצג מוזן   Bluetooth-אישור( על מדפסת.  כאשר מפתח כרטיס ה )  OKהזן את הלחצן  .  LCD -יוצג על מסך ה

  .  Bluetooth-כיעד(, נוצר חיבור ה)  Bluetooth-להתקן ה
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 הדפסה ממחשב  

 יישומים זמינים  

 כדי להשתמש על מדפסת ביעילות, יש מספר יישומים ופונקציות זמינים.  

 ן את מנהל ההתקן של המדפסת כדי להשתמש ביישומים אלה.  עליך להתקי

 והורד את תוכנית ההתקנה עבור היישומים ומנהל המדפסת.   (install.brother) בקר באתר האינטרנט שלנו 

 תכונות    Mac חלונות   יישום 

P-touch Editor    לשרוה  לשרוה 
עיצובים ומדפיסה תוויות מותאמות אישית באמצעות כלי ציור מוכללים,  

טקסט באמצעות גופנים וסגנונות שונים, תמונות גרפיקה מיובאת  

 וברקודים.  

P-touch  לשרוה  מנהל קבצים להעברה 

 

מאפשר לך להעביר תבניות ונתונים אחרים למדפסת ולשמור גיבויים של  

 הנתונים שלך במחשב.  

 .  P-Touch Editorיישום זה מותקן עם 

 לשרוה    P-Touchספריית 

 

 .  P-Touch Editorניהול והדפסה של תבניות 

 כדי להדפיס תבניות.    P-Touchבאפשרותך להשתמש בספריית  

 .  P-Touch Editorיישום זה מותקן עם 

 מעדכן תוכנה לגירסה העדכנית ביותר.   לשרוה  לשרוה    P-touch Update תוכנת 

 לשרוה    P-Touchפנקס כתובות של  
 

 הדפסת תוויות כתובת באמצעות מסד נתונים של כתובות.  

P-touch Editor Lite LAN    לשרוה 
 

 מדפיסה באמצעות חיבורים חוטיים ואלחוטיים.  

 מציין את הגדרות ההתקן של המדפסת ממחשב.   לשרוה  לשרוה  כלי הגדרת מדפסת  

 אשף הגדרת ההתקן האלחוטי  
 

 לשרוה 
 אפשרות זו מאפשרת להגדיר את תצורת המדפסת עבור רשת אלחוטית.  

BRAdmin Light    לשרוה 
 

מאתר את המדפסת מהרשת ומאפשר לך לקבוע תצורה של הגדרות  

 בסיסיות מהמחשב.  

BRAdmin Professional    לשרוה 
 

מאתר את המדפסת מהרשת ומאפשר לך לקבוע תצורה של הגדרות  

 מתקדמות ועדכונים מהמחשב.  
 

 תכונות    Mac חלונות   פונקציה 

 לשרוה  הדפסה מבוזרת  

 
בעת הדפסת מספר גדול של תוויות, ניתן להפיץ את ההדפסה בין  

 מדפסות מרובות.  

זמנית, ניתן לצמצם את זמן ההדפסה  -מאחר שההדפסה מתבצעת בו

 הכולל.  

 .  92בעמוד   בלבד( Windowsהדפסה מבוזרת ) לקבלת מידע נוסף, ראה

http://install.brother/
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 יוצר תוויות מהמחשב שלך 

 קיימות שיטות שונות להדפסה על מדפסת זו.  

 .  P-Touchאו פנקס הכתובות של  P-Touch Editorלהלן תיאור ההליך להדפסה ממחשב באמצעות 

o  הפעל אתP-Touch Editor   או את פנקס הכתובות שלP-Touch   .ולאחר מכן פתח את המסמך שברצונך להדפיס 

 יצירת עיצוב תווית.   ב

 את אפשרויות החיתוך.   בדוק

 סה[ משורת התפריטים או הזן את הסמל ]הדפסה[.  [ ולאחר מכן בחר ]הדפקובץבחר ] ד

 אפשרויות חיתוך  

אפשרויות החיתוך מאפשרות לך לציין את אופן הזנת הפריט וגזירתו בעת הדפסתו. השתמש במנהל המדפסת כדי לבחור את  
 אפשרות החיתוך בעת הדפסה מהמחשב.  

 טבלת אפשרויות גזור תווית  

 תמונה   חתוך בסופו של דבר   גזור אוטומטית  

  ABC ABC כן   לא  

 

 אבג  לא   לא  

 

 כן או לא   כן  
 אב ג 

 

 אב ג 
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 מצרף תוויות  

o   .יש לקלף את גב התווית 

 מקם את התווית ולאחר מכן לחץ בחוזקה מלמעלה למטה עם האצבע כדי להדביק את התווית.   ב

    הערה  
ייתכן שיהיה קשה להדביק תוויות על משטחים רטובים, מלוכלכים או לא שווים. התוויות עלולות להתקלף בקלות ממשטחים  

אלה. 
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 הדפסה באמצעות המכשיר הנייד 

 התקנת יישומים לשימוש עם מכשירים ניידים  

Brother  דפיס ישירות מהמציע יישומים שונים לשימוש עם המדפסת שלך, לרבות יישומים המאפשרים לך לה - iPhone , iPad  
ויישומים המאפשרים לך להעביר נתונים באופן אלחוטי,  ™,  Androidשל   Tabletאו מטלפון חכם או  Appleשל   iPod Touch -ו

 כגון תבניות, סימנים, ומסדי נתונים שנוצרו באמצעות מחשב, למדפסת שלך.  

 יישומים זמינים  

 ™ :  Google Playאו   App Store - תשלום הבאים מ ללא  Brotherניתן להוריד את יישומי 

 תכונות  יישום 

   Brotherתווית & 
או במכשיר נייד אחר   Tablet -ב, Smartphone -צור והדפס תוויות באמצעות תבניות ב

 ישירות למדפסת שלך.  

 קבצים להעברה מהירה לנייד  

מאפשר לך להשתמש במכשיר נייד כדי להוריד מסדי נתונים ונתוני תוויות, שנוצרו במחשב  

 ונשמרים בשירות ענן, ולשלוח אותם למדפסת שלך.   P-Touch Editorבאמצעות  

 

    הערה  
 לדרך )נרכש בנפרד(.   USBבאמצעות כבל  Android - באפשרותך גם לחבר את המדפסת ואת מכשיר ה

 חיבור מדפסת התוויות למכשיר נייד 

o   אשר את הגדרותWireless Direct  של המדפסת ולאחר מכן חבר את המדפסת למחשב באמצעות כבלUSB  . 

 בלבד(   QL-820NWBשימוש על מדפסת )  ■

אישור(.  הגדר  [ )OKולאחר מכן הזן את הלחצן ][ WLANהזן את לחצן התפריט ועל לחצן ▼ כדי לבחור בתפריט ]  1
 [.  On[ למצב ]פועל/כבוי() WLANאת ]

 אישור(.  [ )OKולאחר מכן הזן את הלחצן ] [ WLANכדי לבחור ב ]  הזן את התפריט, ▼  2

 הזן את הלחצן ▼ כדי לבחור בתפריט ]מצב רשת[ ולאחר מכן הזן את הלחצן ]אישור[.   3

  -מופיע על מסך ה Wireless Directאישור(.  הסמל [ )OKולאחר מכן הזן את הלחצן ] [ Direct Modeבחר ] 4

LCD  . 

   Windowsעבור   ■

הגדרות  הפעל את כלי הגדרת המדפסת במחשב ולחץ על ].  ]USBחבר את המדפסת והמחשב באמצעות כבל 
[  הגדרות תקשורת [ ב] בחר ממשק נ עבור ][  Wireless Directאו ][ Wireless Direct- תשתית ו[. בחר ]תקשורת

 [.  Wireless Directבכרטיסייה ]כללי[, ואשר את הכרטיסייה ] 

.  40בעמוד  Windowsמידע נוסף על הגדרות התקשורת, ראה הגדרות תקשורת עבור   לקבלת 
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   Macעבור    ■
a)   .הפעל את כלי הגדרת המדפסת במחשב שלך 
b) [ הזן את הכרטיסייהWireless LAN  .] 
c)  ודא ש-  [Wireless Direct  ]מוגדר ל -  [On  .] 

B  עבורQL-810W   
   Wi-Fi. Wi-Fi- על מדפסת למשך שנייה אחת כדי להפעיל את פונקציית ה) (  Wi-Fiלחץ לחיצה ארוכה על הלחצן  

 ) ( הנורית מתחילה להבהב בכחול אחת לשלוש שניות.  
   QL-820NWBעבור  

 אישור(.  [ ) OKולאחר מכן הזן את הלחצן ] [ WLANהזן את הלחצן תפריט ו ▼ כדי לבחור בתפריט ]
מופיע על  ) (   Wi-Fi-סמל ה . Wi-Fi- כדי להפעיל את פונקציית ה[ On[ למצב ]פועל/כבוי() WLAN] את  הגדר

 .  LCD-מסך ה

 של המדפסת והזן את הסיסמה.   SSID  - של המכשיר הנייד, בחר את ה  Wi-Fiבמסך הגדרות  ג

    הערה  
 ידי היצרן: -וסיסמה מוגדרים כברירת מחדל על  SSID -ה •

SSID“ :ישיר -_ *****QL-810W 'או "ישיר - _ *****QL-820NWB "  במקום ***** זה חמש הספרות האחרונות של המספר
 הסידורי של המוצר. 

 של המדפסת(.   DK-)ניתן למצוא את תווית המספר הסידורי של המוצר בתא גליל  
 היכן ***** זה חמש הספרות האחרונות של המספר הסידורי של המוצר. *****  8io***** /82oסיסמה: 

באפשרותך לחבר את המדפסת להתקן נייד במצב תשתית דרך נקודת גישה/נתב אלחוטיים.   •
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 הדפסה ממכשיר נייד 

o   .ודא שהמדפסת מחוברת למכשיר הנייד שלך 
 הפעל את יישום ההדפסה הניידת במכשיר הנייד שלך.  

 .  33בעמוד  חיבור מדפסת התוויות למכשיר נייד  ראה

 בחר תבנית או עיצוב של תווית.   ב
 באפשרותך גם לבחור תווית או תמונה שעוצבו קודם לכן ולהדפיס אותם.  

 [ בתפריט היישום.  הדפסההקש על ] ב

 אפשרויות חיתוך  

 .  31בעמוד   אפשרויות חיתוך  ראה

 מחשב    -שימוש במכשיר נייד להדפסת תבניות שנוצרו ב

,  P-Touch Editorמנהל קבצים להעברה כדי לשמור נתוני תבנית, שנוצרו באמצעות  P-Touch - להשתמש בבאפשרותך 
כדי לשלוח את הקובץ השמור   Mobile Transfer Express  -לאחר מכן, באפשרותך להשתמש ב. PDZאו  BLFבתבנית 

 מהמכשיר הנייד למדפסת ולהדפיס את הקובץ.  

o שמור את נתוני התבנית בתבנית BLF  או בתבניתPDZ  באמצעותP-Touch Transfer Manager  . 
 .  133בעמוד  יצירת קבצים להעברה והעברת קבצים בחבילה  לקבלת מידע נוסף, ראה

 עם המכשיר הנייד שלך.   pdzאו בקובץ .  BLF. השתמש באחת מהשיטות הבאות כדי להשתמש בקובץ .ב

שמור את הקובץ באמצעות שירות אחסון בענן ולאחר מכן השתמש בפונקציית השיתוף של מערכת ההפעלה במכשיר   ■
 הנייד כדי לשתף את הקובץ. 

 שלח את הקובץ כקובץ מצורף לדואר אלקטרוני מהמחשב למכשיר הנייד ולאחר מכן שמור את הקובץ במכשיר הנייד.   ■

 .  Mobile Transfer Expressכן הפעל את . חבר את המדפסת למכשיר הנייד ולאחר מב
 נתוני התבנית יופיעו.  

 בחר את התבנית שברצונך להדפיס ולאחר מכן העבר את התבנית למדפסת.   ד

    הערה  

כדי להוריד קובץ משירות אחסון בענן למכשיר הנייד שלך, עליך לחבר את המכשיר הנייד באמצעות מצב תשתית.  לכן, אם  
 בלבד(.    BLFהנייד למדפסת באמצעות מצב תשתית, תוכל להעביר במהירות קבצים שהורדו ) . תחבר גם את המכשיר

בלבד( כדי לבחור את התבנית שברצונך להדפיס מהקובץ שהועבר   QL-820NWB)   LCD -. השתמש בסורק ברקוד או ב ה
 ולהדפיס אותה.  
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 מצרף תוויות  

o   .יש לקלף את גב התווית 

 מקם את התווית ולאחר מכן לחץ בחוזקה מלמעלה למטה עם האצבע כדי להדביק את התווית.   ב

    הערה  
ייתכן שיהיה קשה להדביק תוויות על משטחים רטובים, מלוכלכים או לא שווים. התוויות עלולות להתקלף בקלות ממשטחים  

אלה. 
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 שינוי הגדרות מדפסת התוויות  

   Windowsרת המדפסת עבור כלי הגד 

של המדפסת    P-Touch -השתמש בכלי הגדרת המדפסת כדי לציין את הגדרות התקשורת, הגדרות ההתקן והגדרות תבנית ה 
 .  Windowsממחשב  

    הערה  
כלי הגדרת המדפסת מותקן אוטומטית בעת שימוש בתוכנית ההתקנה הראשונית להתקנת מנהל ההתקן של המדפסת.    •

 .  22בעמוד   התקנת מנהלי ההתקנים של התוכנה והמדפסות במחשב נוסף, ראה לקבלת מידע
 "כלי הגדרת המדפסת" מופיע באנגלית כ"כלי הגדרת המדפסת" ב]לוח הבקרה[ וסמל הקיצור.   •

 חשוב 
 תואמות.  Brotherכלי הגדרת המדפסת זמין רק במדפסות 

 לפני השימוש בכלי הגדרת המדפסת  

 מחובר למדפסת ולשקע חשמל, או שמותקנת סוללה טעונה לגמרי.   AC-ודא שמתאם ה ■

 ודא שמנהל המדפסת הותקן כהלכה ושניתן להדפיס אותו.   ■

.  USBחבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל  ■
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   Windowsשימוש בכלי הגדרת המדפסת עבור 

o   .חבר את המדפסת שברצונך לקבוע את תצורתה למחשב 

 . הפעל את כלי הגדרת המדפסת.  ב

על התחל <   לחץ  : Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2עבור   ■

 תווית ומדפסת ניידת < כלי הגדרת מדפסת.  <   Brotherכל התוכניות < 

 :  Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2עבור   ■

 על כלי הגדרת המדפסת.    במסך יישומים, לחץ

 :  Windows 10עבור   ■

 תווית ומדפסת ניידת < כלי הגדרת מדפסת.  <   Brotherעל התחל <  לחץ

 החלון הראשי מופיע.  

 

 מדפסת   1

 הצגת המדפסות המחוברות.  

 הגדרות תקשורת   2
 בלבדBluetooth  (QL-820NWB    .)-ו Wireless LANבלבד(,   QL-820NWBחוטי )  LANמציין הגדרות תקשורת של 

 הגדרות המכשיר   3

 מציין הגדרות של התקן מדפסת, כגון הגדרות צריכת חשמל והגדרות מדפסת.  

   P-Touchהגדרות תבנית של  4

 .  P-Touchקביעת הגדרות תבנית 

   P-Touch/Rasterאת המדריך לתבנית  הורד, P-Touchלקבלת מידע נוסף על תבנית  
 [  support.brother.com[]   בכתובת Brother [] )אנגלית בלבד( באתר התמיכה של ]הפניה לפקודות 

 יציאה   5

 סגירת החלון.  

[. אם מופיעה מדפסת אחרת, בחר את המדפסת הרצויה  מדפסת בדוק שהמדפסת שברצונך לקבוע את תצורתה מופיעה לצד ] ג
 מהרשימה הנפתחת.  

 

1  

2  

3  

4  

5  

http://support.brother.com/
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    הערה  
 אם מחוברת מדפסת אחת בלבד, אין צורך לבצע בחירה מאחר שרק מדפסת זו זמינה.  

 שיח.  - הגדרות בתיבת הדובחר את ההגדרות שברצונך לשנות ולאחר מכן ציין או שנה את ה ד
הגדרות התקן   , 40בעמוד  Windowsהגדרות תקשורת עבור   שיח של ההגדרות, ראה-לקבלת מידע נוסף אודות תיבות הדו

בעמוד   Windowsהגדרות תבנית המגע של   או  51בעמוד  Windowsעבור  
59^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^. 
4^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 ולאחר מכן הזן את יציאה... כדי להחיל את ההגדרות על המדפסת.   על החל  לחץ ה

F [ הזן אתExit ]  .בחלון הראשי כדי לסיים את ציון ההגדרות 

 חשוב 
כאשר המדפסת ממתינה למשימת ההדפסה הבאה.    רק   השתמש בכלי הגדרת המדפסת כדי לקבוע את תצורת המדפסת

]המדפסת עלולה לעצור אם תנסה להגדיר אותה בזמן שהיא מטפלת במשימה.. [ 
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  Windowsהגדרות תקשורת עבור 

[ בכלי הגדרת המדפסת כדי לציין או לשנות את פרטי התקשורת של המדפסת בעת חיבור המדפסת  הגדרות תקשורת השתמש ב] 
בלבד(.  לא זו בלבד שבאפשרותך לשנות את הגדרות    QL-820NWB)  Bluetoothאו באמצעות חיבור  USBוהמחשב באמצעות כבל 

 התקשורת עבור מדפסת אחת, אלא גם להחיל הגדרות זהות על מדפסות מרובות.  

הדו תיבת  - הגדרות 
 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  שיח

 -------------------------------------------------------------- 4  

 

 הפוך הגדרות אלה ללא זמינות   1

 השתנה.      כאשר תיבת סימון זו מסומנת, מופיעה בכרטיסיה ולא ניתן עוד לציין את ההגדרות או

בנוסף, ההגדרות בכרטיסיה אינן נשמרות  [.   Applyתלחץ על ]  לא יוחלו על המדפסת גם אם   ' ll'yמופיע '  הגדרות בכרטיסיה שבה 
 או יוצאות כאשר נעשה שימוש בפקודה ]שמור בקובץ פקודה[ או ]יצא[.  

 כדי להחיל את ההגדרות על המדפסת, או כדי לשמור או לייצא אותן, הקפד לנקות את תיבת הסימון.  

 פריטים   2

 וכחיות מופיעות באזור התצוגה/שינוי של ההגדרות.  [ נבחרת, ההגדרות הנמצב נוכחי כאשר האפשרות ]

 בחר את הפריט עבור ההגדרות שברצונך לשנות.  

 שורת תפריטים   3

 פקודות מסווגות תחת כל תפריט )קובץ, כלים ועזרה( לפי פונקציה.  

 מדפסת   4

 הצגת המדפסות המחוברות.  

 שם צומת   5
 .  42בעמוד  שורת תפריטים הצגת שם הצומת )ניתן לשנות את שם הצמתים(.  לקבלת מידע נוסף, ראה

 כרטיסיות הגדרות   6

 

1  

2  7  

3  

4  

5  

6  

 [Brother QL-B20NWB   

   Wireless Direct | Bluetoothאלחוטי |  LANקווית |  LANכללי | רשת  

הפוך הגדרות אלה ללא  

 זמינות  

 המצב הנוכחי יוצג.  

שם צומת   BRN00807598935קווי:  LANשם צומת  

Wireless LAN: BRW94533061CFD   

   Bluetooth: QL-820NWB6002שם התקן 

 . מצב נוכחי  

   Rהגדרות תקשורת 
 ...IPv6  

 עדכון מרחוק  :
 יומן  

 [Appfr I  | ▼  [ 

  Bluetoothהגדרות רשת בהפעלה: שמור על מצב נוכחי של 

 מאופשר : IPv6- במצב מופעל: שמור על שימוש נוכחי ב

 לא פעילה  : IPv6עדיפות בכתובות 

 ]עדכון מרחוק[  

 מזהה עדכון: אין  

 אין  :  FTPשל שרת  IPכתובת 

10   
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 מכיל הגדרות שניתן לציין או לשנות.  

 סת.  מופיע בכרטיסיה, ההגדרות בכרטיסיה זו לא יוחלו על המדפ iffiy אם

 הגדרות תצוגה/אזור שינוי   7
 הצגת ההגדרות הנוכחיות עבור הפריט שנבחר.  

8 Ref res s 
 מעדכן את ההגדרות המוצגות במידע העדכני ביותר.  

 יציאה   9
 [ וחזרה לחלון הראשי של כלי הגדרת המדפסת.  הגדרות תקשורת יציאה מ] 

 חשובה    שששש 

 לאחר שינוי ההגדרות.  [ Applyכפתור ] בלי ללחוץ עלמ[ Exitההגדרות אינן חלות על מדפסות אם לחצת על ]

 עשרה אספקה  
 מחיל את ההגדרות על המדפסת.  

[ מהרשימה הנפתחת.  ניתן להשתמש בקובץ הפקודה השמור  פקודה   שמור כדי לשמור את ההגדרות שצוינו בקובץ פקודה, בחר ]
  QL-820NWBמצב אחסון בנפח גבוה )  במצב אחסון בנפח גבוה כדי להחיל את ההגדרות על מדפסת.  לקבלת מידע נוסף, ראה

 .  86בעמוד  בלבד( 

 חשובה    שששש 
 חילה את כל ההגדרות בכל הכרטיסיות על המדפסת.  [ מהחל לחיצה על ]

אם תיבת הסימון ]הפוך הגדרות אלה ללא זמינות[ נבחרה, ההגדרות בכרטיסיה זו לא יוחלו.  
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^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ^^^^^^^ 

 שיח הגדרות. -בת הדו להלן הסבר אודות פריטי התפריט בתי

 החל הגדרות על המדפסת   •
 מחיל את ההגדרות על המדפסת.  

 שמור הגדרות בקובץ פקודות   •
 .  binשמירת ההגדרות שצוינו בקובץ פקודות.  סיומת הקובץ היא 

 ניתן להשתמש בקובץ הפקודה השמור במצב אחסון בנפח גבוה כדי להחיל את ההגדרות על מדפסת.  
   86.4בעמוד   בלבד( QL-820NWBמצב אחסון בנפח גבוה )  לקבלת מידע נוסף, ראה

    הערה  
 תיבת הסימון ]הפוך הגדרות אלה ללא זמינות[ נבחרה, ההגדרות בכרטיסיה זו לא יישמרו.   אם

Q   חשוב    
 המידע הבא אינו נשמר עם קובץ הפקודה:   •

 שם צומת   •
 סטטית[(  ] - מוגדרת כ IP  - מסיכת רשת משנה ושער ברירת מחדל )כאשר כתובת ה, IPכתובת   •

לך להחיל הגדרות על מדפסת בלבד.  כדי להחיל את ההגדרות על   הפקודות של הגדרות התקשורת השמורות מאפשרות  •
 המדפסת באמצעות קובץ פקודה זה, השתמש במצב אחסון בנפח גבוה.  

קבצי פקודות שמורים מכילים מפתחות אימות וסיסמאות.  נקוט אמצעים נחוצים כדי להגן על קבצי פקודות שנשמרו, כגון שמירתם   •
 ידי משתמשים אחרים.  -ל במיקום שלא ניתן לגשת אליו ע

 אל תשלח קבצי פקודות למודל מדפסת אחר.   •

 ייבוא   •
 ייבוא הגדרות אלחוטיות נוכחיות מהמחשב   ■

 מייבא את ההגדרות מהמחשב.  

    הערה  
 בעת ייבוא ההגדרות האלחוטיות של המחשב, דרושות הרשאות מנהל עבור המחשב.   •
לא ניתן לייבא  (.   WPA/WPA2-PSK  -ניתן לייבא רק הגדרות אימות אבטחה אישיות )מערכת פתוחה, אימות מפתח ציבורי ו  •

 .    )AES( WPA-PSK - ו  )WPA2-PSK )TKIP(, EAP-FAST -ו LEAPאימות אבטחה ארגוני )כגון 
אלחוטיות עבור המחשב בו אתה משתמש, ההגדרות האלחוטיות הראשונות )רק הגדרות   LANם אם מופעלים מספר רשתות א •

 אישיות( שזוהו ייחשבו עבור נתוני הייבוא. 
[  Wireless LANשיטת אימות, מצב הצפנה ומפתח אימות( מהכרטיסייה ], SSIDניתן לייבא רק את ההגדרות )מצב תקשורת,  •

]הגדרות אלחוטיות[.    -
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 בחר פרופיל לייבוא   ■
 מייבא את הקובץ המיוצא ומחיל את ההגדרות על מדפסת.  

 ובחר את הקובץ שברצונך לייבא.  ההגדרות בקובץ שנבחר מופיעות באזור התצוגה/שינוי של ההגדרות.  [  Browseהזן את ]

    הערה  
 למעט שמות צמתים.  ,  TCP/IPאו הגדרות  Wireless ניתן לייבא את כל ההגדרות, כגון הגדרות •
 ניתן לייבא רק פרופילים התואמים למדפסת שנבחרה.   •
  IP- לפי הצורך, כך שלא תשכפל את כתובת ה IP-[, שנה את כתובת הסטטיתהמיובא מוגדרת ל]של הפרופיל   IP- אם כתובת ה •

 של מדפסת מוגדרת וקיימת מהרשת.  

 יצא   •
 שמירת ההגדרות הנוכחיות בקובץ.  

 אם תיבת הסימון ]הפוך הגדרות אלה ללא זמינות[ נבחרה, ההגדרות בכרטיסיה זו לא יישמרו.  

    
 חשוב 

 קבצים מיוצאים אינם מוצפנים.  

 הפעל מחדש את המדפסת באופן אוטומטי לאחר הדבקה על הגדרות חדשות   •
 אם תיבת סימון זו נבחרה, המדפסת תופעל מחדש באופן אוטומטי לאחר הדבקה על הגדרות תקשורת.  

 אם תיבת סימון זו אינה מסומנת, עליך להפעיל מחדש את המדפסת באופן ידני.  

    הערה  
ידי ניקוי תיבת סימון זו.   - בעת קביעת התצורה של מדפסות מרובות, באפשרותך לקצר את הזמן הדרוש לשינוי הגדרות על

במקרה זה, אנו ממליצים לבחור בתיבת סימון זו בעת קביעת התצורה של המדפסת הראשונה על מנת שתוכלו לאשר שכל  
 הגדרה פועלת כמתוכנן. 

 מזהה באופן אוטומטי את המדפסת המחוברת ומאחזר את ההגדרות הנוכחיות   •
אם תיבת סימון זו נבחרת ומדפסת מחוברת למחשב, המדפסת מזוהה אוטומטית וההגדרות הנוכחיות מוצגות בחלונית ]מצב  

 נוכחי[.  

    הערה  
אם מודל המדפסת המחוברת שונה מזה של המדפסת המוצגת ברשימה הנפתחת ]מדפסת[, ההגדרות הזמינות בכל הכרטיסיות  

 משתנות בהתאם למדפסת המחוברת.  

   Bluetoothשנה שם צומת/שם התקן  •
 מאפשר לשנות שם של צומת.  

 אפס להגדרות ברירת המחדל של התקשורת   •
 רן שלהן.  החזרת הגדרות התקשורת להגדרות היצ 

 הצג עזרה   •
 הצגת נושאי העזרה.  

^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ^ 

 שיח הגדרות.  - המידע הבא מסביר אודות הכרטיסיה כללי בתיבת הדו

 הגדרות תקשורת 
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 הגדרות רשת בהפעלה   •
   כאשר המדפסת מופעלת. Wi-Fiמציין את התנאים להתחברות דרך  

QL-810W :[ בחרOn [ ,]כברירת מחדלOff ]Off[ ( )שמור על המצב הנוכחי[.  או ]  כבוי 

QL-820NWB  : [ בחרWireless LAN  [ ,]כברירת מחדלLAN  שמור על מצב נוכחי [ או ] קווי כברירת מחדל  .] 4   
 ממשק נבחר   •

 [.  Wireless Directאו ][ Wireless Direct- תשתית או אד הוק[, ]תשתית ובוחר ]
• Bluetooth  ( בעת הפעלהQL-820NWB   )בלבד 

 כאשר המדפסת מופעלת.   Bluetoothמציין את התנאים להתחברות דרך 
 שמור מצב נוכחי[.  [ או ] מופעל כברירת מחדל[, ]כבוי כברירת מחדלבחר ]

IPv6   

   IPv6 - שימוש ב •
 [.  Disableאו ][  Enableבחירה באפשרות ]

   IPv6עדיפות בכתובות   •
 .  IPv6בחירה לתת עדיפות לכתובת  

 בלבד(   QL-820NWBעדכון מרחוק )

שבו נשמרים   FTPעדכון מרחוק הוא תכונת מדפסת המאפשרת עדכון אוטומטי למחצה של הגדרות המדפסת עם חיבור פשוט לשרת 
 קובצי העדכון.  

   FTPשל שרת   IPכתובת   •
 .  FTP-הקלד את כתובת שרת ה 

 יציאה   •
 .  FTP-מציין את מספר היציאה המשמשת לגישה לשרת ה

   PASVמצב  •
 למצב מופעל או כבוי.   PASV-הגדר את מצב ה 

 שם משתמש   •
 .  FTP-הזנת שם משתמש בעל הרשאה לכניסה לשרת ה

 סיסמה   •
 שם משתמש.   הזן את הסיסמה המשויכת לשם המשתמש שהזנת בשדה 

 הצגת המקש והסיסמה על המסך   •
 נתיב   •

 שממנו ברצונך להוריד את קובץ העדכון.   FTP -מזין את הנתיב לתיקיה בשרת ה
 מגדיר שם קובץ   •

 .  FTP-מציין את שם קובץ העדכון בשרת ה 

 בלבד(  QL-820NWBיומן )

 אחסון יומן   •
 .  FTP-בחירה אם לייצא את יומן העדכון לשרת ה 

   FTPרשום את נתיב האחסון של שרת  •
שבו ברצונך לייצא את נתוני יומן הרישום.   FTP -מזין את הנתיב לתיקיה בשרת ה
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  B^^^^^^^^^^^^^^^^^^אלחוטית LANבלבד( / כרטיסיות  820NWB-QLקווית )  LANרשת 

 שיח הגדרות.  -בתיבת הדו   Wireless- בלבד( ו  QL-820NWBקווי ) LANלהלן הסבר אודות הכרטיסייה 

TCP/IP ( )קווי/אלחוטי 

 שיטת אתחול   •
 סטטי[.  או ] ]Auto[, ]BOOTP[, ]DHCP[, ]RARP[בוחר באפשרות 

 מסיכת רשת משנה/שער  /IPכתובת   •

   V 4^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^מציין את ערכי העבודה מהרשת השונים.
 סטטי[.  ]  -מוגדרת ל  IP  -באפשרותך להזין הגדרות אלה רק כאשר כתובת ה 

   DNSשיטת שרת  •
 סטטי[.  [ או ]אוטומטי בחירה באפשרות ] 

   DNSמשנית של שרת  IPראשי/כתובת  DNSשל שרת   IPכתובת   •
 סטטי[.  ] - מוגדר ל DNS -באפשרותך להזין הגדרות אלה רק כאשר שרת ה 

IPv6   

 סטטית   IPv6כתובת   •
 קבועה.    IPv6מציין כתובת 

 הפוך כתובת זו לזמינה   •
 הסטטית שצוינה.    IPv6  -מאפשר את כתובת ה

   DNS IPv6משנית של שרת   DNSראשית/כתובת   DNS Server IPv6כתובת  •
 .  DNS -של שרת ה   IPv6  -מציין את כתובות ה 

   IPv6רשימת כתובות  •
 .  IPv6הצגת הרשימה של כתובות  

   Wireless הגדרות

 מצב תקשורת   •
 אד הוק[.  [ או ]תשתיתבוחר באפשרות ] 

• SSID  (  )שם רשת 
 שיח נפרדת.  -הזמינות בתיבת דו  SSID - מציגה את בחירות ה[ Searchלחיצה על ]

 ערוץ   •
 מפרט ערוצים זמינים.  

|J  ^   הערה    
 הוק.  -הגדרה זו חוקית רק במצב אד

 מצב שיטת אימות/הצפנה   •
 .  47של אימות בעמוד  ומצב שיטות/הצפנה  תקשורת מצבי ההצפנה הנתמכים עבור שיטות האימות מוצגים במצב

   WEPמפתח  •
 צב הצפנה. נבחר כמ WEPבאפשרותך לציין הגדרה רק כאשר  

 מבנה סיסמה   •
 נבחר כשיטת האימות.   WPA/WPA2-PSKבאפשרותך לציין הגדרה רק כאשר  

 מזהה משתמש/סיסמה   •
נבחרים כשיטת האימות.    EAP-TLSאו  LEAP , EAP-FAST , PEAP , EAP-TTLSבאפשרותך לציין הגדרות רק כאשר 

ור לקוח.  כדי לרשום אישור, התחבר למדפסת מדפדפן  אין צורך לרשום סיסמה, אך יש לרשום איש,  EAP-TLS -בנוסף, ב 
בעמוד   ניהול מבוסס אינטרנט אינטרנט ולאחר מכן ציין את האישור.  לקבלת מידע נוסף אודות שימוש בדפדפן אינטרנט, ראה

160  . 
 הצגת המקש והסיסמה על המסך   •

 אם תיבת סימון זו נבחרה, המקשים והסיסמאות יוצגו בטקסט רגיל )לא מוצפן(.  
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 מצבי תקשורת ומצב שיטות/הצפנה של אימות  

 הוק[  - אד[ מוגדר ל] מצב תקשורתכאשר ] ■

 מצב הצפנה   שיטת אימות  

   WEPאף אחד /   פתח את המערכת  

  תשתית[  [ מוגדר ל] מצב תקשורתכאשר ] ■

 מצב הצפנה   שיטת אימות  

   WEPאף אחד /   פתח את המערכת  

   WEP מפתח משותף  

WPA/WPA2-PSK   TKIP+AES / AES   

LEAP   CKIP   

EAP-FAST/  ללא TKIP+AES / AES   

EAP-FAST/MS-CHAPv2   TKIP+AES / AES   

EAP-FAST/GTC   TKIP+AES / AES   

PEAP/MS-CHAPv2   TKIP+AES / AES   

PEAP/GTC   TKIP+AES / AES   

EAP-TTLS/CHAP   TKIP+AES / AES   

EAP-TTLS/MS-CHAP   TKIP+AES / AES   

EAP-TTLS/MS-CHAPv2   TKIP+AES / AES   

EAP-TTLS/PAP   TKIP+AES / AES   

EAP-TLS   TKIP+AES / AES   
 

 חשובה    שששש 
 כדי לציין הגדרות אבטחה ברמה גבוהה יותר:  

לא ניתן לציין את האישור מכלי  ,  EAP-TLSאו   EAP-FAST , PEAP , EAP-TTLSבעת ביצוע אימות אישור עם שיטות אימות 
ידי גישה למדפסת מדפדפן  -הגדרת המדפסת.  לאחר קביעת התצורה של המדפסת להתחברות לרשת, ציין את האישור על

 אינטרנט.  

 .  160בעמוד  ניהול מבוסס אינטרנט , ראה לקבלת מידע נוסף אודות שימוש בדפדפן אינטרנט

^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ^ 

 שיח הגדרות.  - בתיבת הדו Wireless Directלהלן הסבר אודות הכרטיסייה 

  Wireless Directהגדרות 

   SSIDיצירת מפתח רשת/ •
 סטטי[.  [ או ]אוטומטיבחר ]

• SSID  (  מפתח רשת/)שם רשת 

  Wirelessמצב  כדי להשתמש ב  4  |   תווים או פחות( הרצוי   63או פחות( ואת מפתח הרשת )  ASCIIתווי    25)  SSID  -מציין את ה 

Direct    . 

|J  ^   הערה    
 והסיסמה:   SSID  -להלן הגדרות היצרן עבור ה 
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SSID“ :ישיר -_ *****QL-810W 'או "ישיר - _ *****QL-820NWB ”  כאשר “*****” הוא חמש הספרות האחרונות של המספר
 הסידורי של המוצר.  

 ל המדפסת(. ש   DK-)ניתן למצוא את תווית המספר הסידורי של המוצר בתא גליל  

 היכן ***** זה חמש הספרות האחרונות של המספר הסידורי של המוצר. *****  8io***** /82oסיסמה: 

 ערוץ   •
.  Wireless Directמציין את הערוץ לשימוש עבור מצב 
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 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ בלבדBluetooth (820NWB-QL )הכרטיסיה 

 שיח הגדרות.  -בתיבת הדו  Bluetoothלהלן הסבר אודות הכרטיסיה  

   Bluetoothהגדרות 

 גלוי להתקנים אחרים   •
 אחרים.    Bluetoothידי התקני - מאפשר "לגלות" את המדפסת על

 ניתן לגילוי[, ]לא ניתן לגילוי[  הגדרות זמינות: ]
הקוד   • את  שנה 

 ̂ ̂ של ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 4   
 .  PIN -אם תיבת סימון זו נבחרה, באפשרותך לשנות את ה

 הצמד קוד   •
 או גרסה קודמת.   Bluetooth 2.0-שישמש בעת שיוך להתקנים התואמים ל  PIN-מציין את ה

 על המסך    PIN-הצג את קוד ה  •
 כברירת מחדל.   PIN-ון זו נבחרה, המחשב מציג את האם תיבת סימ 

 במהלך שיוך  (  SSPבקש הגדרות שיוך פשוט מאובטח ) •
 ואילך.   Bluetooth 2.1-אם תיבת סימון זו נבחרה, ניתן לבצע זיווג באמצעות לחצני המדפסת עבור התקנים התואמים ל

 חבר מחדש באופן אוטומטי 

 צימוד מחדש אוטומטי   •
 (.  iPod Touchאו  iPad, iPhoneשהיה מחובר בעבר ) Appleהגדרת אם להתחבר מחדש באופן אוטומטי למכשיר 

אפשור[, ]נטרול[  הגדרות זמינות: ] 
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   f^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^מחיל את השינויים בהגדרות על מספר מדפסות

o   .לאחר הדבקה על הגדרות על המדפסת הראשונה, נתק את המדפסת מהמחשב ולאחר מכן חבר את המדפסת השניה למחשב 

 בחר את המדפסת המחוברת החדשה מהרשימה הנפתחת ]מדפסת[.   ב

    הערה  
שיח של הגדרת  -אם תיבת הסימון ]מזהה אוטומטית את המדפסת המחוברת ומאחזרת את ההגדרות הנוכחיות[ בתיבת הדו

הגדרות   אה.  לקבלת מידע נוסף, ר 4 נבחרת באופן אוטומטי USB-האפשרויות מסומנת, המדפסת המחוברת באמצעות כבל ה

 .  40בעמוד  Windowsתקשורת עבור  

 החל[.  הזן את ] ג
 אותן הגדרות שהוחלו על המדפסת הראשונה יוחלו על המדפסת השניה.  

    הערה  
מומלץ לבחור בתיבת הסימון ]הפעל מחדש את המדפסת באופן אוטומטי לאחר הדבקה על הגדרות חדשות[ בעת קביעת התצורה  

של המדפסת הראשונה, כך שתוכל לאשר שניתן ליצור חיבור עם נקודת הגישה האלחוטית/נתב כהלכה עם ההגדרות.  לקבלת  
 .  40בעמוד   Windowsהגדרות תקשורת עבור    מידע נוסף, ראה

D חזור על שלבים  O- ®   .עבור כל המדפסות שאת ההגדרות שלהן ברצונך לשנות 

    
B   חשוב 

של המדפסת תשתנה גם היא לאותה כתובת שבה נמצאת המדפסת    IP- [, כתובת הסטטית מוגדרת ל] IP- אם כתובת ה
 במידת הצורך.    IP-הראשונה.  שנה את כתובת ה

     הערה  
 ]ייצוא[.   - קובץ[ כדי לשמור את ההגדרות הנוכחיות בקובץ, הזן את ]

[ ולאחר מכן בחירת קובץ ההגדרות המיוצאות.   ]ייבוא  - קובץ[ ידי לחיצה על ] - ניתן להחיל הגדרות זהות על מדפסת אחרת על
 .  40בעמוד  Windowsהגדרות תקשורת עבור  לקבלת מידע נוסף, ראה

   Windowsהגדרות התקן עבור 

ות הגדרות מדפסת בעת חיבור המדפסת  הגדרות התקן( בכלי הגדרת המדפסת כדי לציין או לשנ[ )Device Settingsהשתמש ב]
לא זו בלבד שבאפשרותך לשנות את הגדרות ההתקן עבור מדפסת  .   Bluetoothאו באמצעות חיבור  USBוהמחשב באמצעות כבל 

 אחת, אלא גם להחיל הגדרות זהות על מדפסות מרובות.  

[  Device Settingsת;  עם זאת, באמצעות ]בעת הדפסה מיישום מחשב, ניתן לציין הגדרות הדפסה שונות מתוך מנהל המדפס
 )הגדרות התקן( בכלי הגדרת המדפסת, ניתן לציין הגדרות מתקדמות יותר.  

הגדרות התקן( נפתח, ההגדרות הנוכחיות של המדפסת מאוחזרות ומוצגות.  אם לא היתה אפשרות  [ ) Device Settingsכאשר ]

לאחזר את ההגדרות הנוכחיות וההגדרות    4 צגות.  אם לא היתה אפשרות לאחזר את ההגדרות הנוכחיות, ההגדרות הקודמות מו
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 הקודמות לא צוינו, יוצגו הגדרות היצרן של המחשב.  

 שיח הגדרות  - תיבת הדו

 

 שורת תפריטים   1

 בחירה בפקודה הכלולה בכל תפריט מהרשימה.  

 מדפסת   2

 מציין את המדפסת שברצונך לקבוע את תצורתה.  

 אם מחוברת מדפסת אחת בלבד, אין צורך לבצע בחירה מאחר שרק מדפסת זו תופיע.  

 כרטיסיות הגדרות   3

 

4  

6  

8  

1  

2  

3  

5  
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 מכיל הגדרות שניתן לציין או לשנות.  

    הערה  

מופיע בכרטיסיה, לא ניתן לציין או לשנות את ההגדרות בכרטיסיה זו.  בנוסף, ההגדרות בכרטיסיה לא יוחלו על המדפסת גם    ly  אם

 אם תלחץ על ]החל[.  ההגדרות בכרטיסיה לא יישמרו או יוצאו גם כאשר נעשה שימוש בפקודה ]שמור בקובץ פקודה[ או ]יצא[.  

הגדרות   4

̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^נוכחיות ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 הגדרות    4  ^^^^^^^^^^^^^^^^^

 כמו כן, יאוחזר עבור פרמטרים בכרטיסיות באמצעות .  

 הפוך הגדרות אלה ללא זמינות   5

 כאשר תיבת סימון זו נבחרת, מופיעה בכרטיסיה ולא ניתן עוד לציין או לשנות את ההגדרות.  

הגדרות בכרטיסיה שבה מופיע לא יוחלו על המדפסת גם אם תלחץ על ]החל[.  בנוסף, ההגדרות בכרטיסיה אינן נשמרות או יוצאות  

 כאשר נעשה שימוש בפקודה ]שמור בקובץ פקודה[ או ]יצא[.  

   פרמטרים  6

 הצגת ההגדרות הנוכחיות.  

 יציאה   7

 [ וחזרה לחלון הראשי של כלי הגדרת המדפסת.  הגדרות התקןיציאה מ] 

 החל   8

 מחיל את ההגדרות על המדפסת.  

 [ מהרשימה הנפתחת.  פקודה   שמור כדי לשמור את ההגדרות שצוינו בקובץ פקודה, בחר ]

  ניתן להשתמש בקובץ הפקודה השמור במצב אחסון בנפח גבוה כדי להחיל את ההגדרות על מדפסת.  לקבלת מידע נוסף, ראה 
.  86בעמוד   בלבד( QL-820NWBמצב אחסון בנפח גבוה )
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 שורת תפריטים  

 שיח הגדרות. -ת הדו להלן הסבר אודות פריטי התפריט בתיב

 החל הגדרות על המדפסת   •

 מחיל את ההגדרות על המדפסת.  
 [.  החל ביצוע פעולה זהה לזו שלחצת על ]

 בדוק הגדרה   •

 הצגת ההגדרות הנוכחיות.  

 שמור הגדרות בקובץ פקודות   •

 שמירת ההגדרות שצוינו בקובץ פקודות.  
 נבחרה האפשרות ]שמור בקובץ פקודות[ מהרשימה הנפתחת ]החל[.   ביצוע פעולה זהה לזו שבה

 ייבוא   •

 מייבא את הקובץ המיוצא.  
 יצא   •

 שמירת ההגדרות הנוכחיות בקובץ.  

 הגדרות יחידת הדפסה...   •

 מדפיס דוח המכיל מידע על גרסת קושחה ואודות הגדרות התקן.  
   QL-810Wעבור  

 .  84בעמוד   הגדרות מדפסת התווית אישור  לקבלת מידע נוסף, ראה(.   Xבאפשרותך גם להדפיס דוח זה באמצעות לחצן 'עומס' )

   QL-820NWBעבור  
 .  12בעמוד  LCDהגדרות  לקבלת מידע נוסף, ראה.   LCD-ניתן גם להדפיס דוח זה באמצעות תפריט ה

    הערה  
 מ"מ.   62של  DK Roll-בעת הדפסת דוח זה, השתמש ב 

 איפוס הגדרות מפעל  •

 איפוס כל הגדרות המדפסת להגדרות היצרן.  

 אפס את הגדרות ההתקן בלבד   •

 מחיקת הגדרות המשתמש המאוחסנות על מדפסת.  

 מחק תבנית ומסד נתונים   •

 מחיקת התבניות ומסדי הנתונים המאוחסנים על מדפסת.  

 ת  הגדרות אפשרויו •

אם תיבת הסימון ]אל תציג הודעת שגיאה אם לא ניתן לאחזר את ההגדרות הנוכחיות בעת האתחול[ נבחרה, לא תוצג הודעה  
 בפעם הבאה.  

 לשונית 'בסיסי' 

 שיח הגדרות.  -המידע הבא מסביר אודות הכרטיסיה בסיסי בתיבת הדו 

 הפעלה אוטומטית   •

 מחובר לשקע חשמל.   ציון אם המדפסת תופעל אוטומטית כאשר כבל החשמל 
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 מבוטל[, ]מופעל[  הגדרות זמינות: ]

 (  AC/DCכיבוי אוטומטי ) •

 מציין את פרק הזמן שעובר לפני שהמדפסת נכבית אוטומטית בעת התחברות לשקע חשמל.  
 דקות[   10/20/30/40/50/60ללא[, ]הגדרות זמינות: ]

 (  Li-ionכיבוי אוטומטי ) •

 ניתנת לטעינה.   Li-ionציון פרק הזמן שעובר לפני שהמדפסת כבויה אוטומטית בעת הפעלה באמצעות סוללת  
 דקות[   10/20/30/40/50/60ללא[, ]הגדרות זמינות: ]

    הערה  
-Bluetooth )QLבלבד( או לחיבור  QL-820NWBמנוטרל בעת התחברות לרשת אלחוטית, לרשת קווית )  כיבוי אוטומטי

820NWB   .)בלבד 

   ecoחיוב עבור  •

ידי הגדרת הטעינה לקיבולת  - מציין את המעבר לטעינה אקולוגית.  ניתן להאריך את משך חיי השירות של הסוללה ביחד על
[80%  .] 

 [  80%[, ]100%הגדרות זמינות: ]

    הערה  
[,  80%[. על אף שמספר העמודים שניתן להדפיס יהיה נמוך יותר בעת הבחירה ב ]80%כדי לקבל חיי סוללה ארוכים יותר, בחר ]

  .
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 לשונית 'מתקדם' 

 שיח הגדרות.  - המידע הבא מסביר אודות הכרטיסיה מתקדם בתיבת הדו

 צפיפות הדפסה )שחור(   •

 מגדיר את הצפיפות של שחור.  
 [  6-/ 5-/4-/3-/2-/1-/1/0/+2/+3/+4/+5/+6+הגדרות זמינות: ]

 צפיפות הדפסה )אדום(   •

 מגדיר את הצפיפות של אדום.  
 [  6-/ 5-/4-/3-/2-/1-/1/0/+2/+3/+4/+5/+6+הגדרות זמינות: ]

 הדפס נתונים לאחר ההדפסה   •

 מציין אם נתוני ההדפסה נמחקים לאחר ההדפסה.  
 שמור על נתוני הדפסה[, ]מחק את כל נתוני ההדפסה[  הגדרות זמינות: ]

 דוח מידע אודות המדפסת   •

 בוחר את המידע שברצונך לכלול בדוח מידע המדפסת.  
 ת מדפסת[, ]נתוני העברת מדפסת[  הכל[, ]יומן שימוש[, ]הגדרוהגדרות זמינות: ] 

 גזור אוטומטית   •

 הגדרת שיטת החיתוך בעת הדפסת לתוויות.  
גזור בסיום( )רק מקצץ במקומות שסיימו להדפיס בעת הדפסת  )  ]OFF[, ]Cut Auto Cut[, ]Cut at End[הגדרות זמינות:  

 לתוויות(.  

 הגדר מצב עריכה בסידרה   •

[ )בחר כדי לערוך  החל מההתחלה [ )בחר כדי לערוך סידרה מהמספר האחרון שהודפס.(, ] המשך מהאחרוןת: ] הגדרות זמינו
סידרה ממספר ברירת המחדל בכל פעם שתדפיס את.(  
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 בלבד(   QL-820NWBלשונית תצוגה )

 שיח הגדרות.  - להלן הסבר אודות הכרטיסיה תצוגה בתיבת הדו

 הגדר שעון   •

 הגדרת תאריך ושעה.  
 לחיצה על הלחצן ]תאריך/שעה נוכחיים[ תסונכרן עם התאריך והשעה במחשב.  

 בהירות תצוגה   •

 הגדרת בהירות התצוגה.  ככל שהמספר גבוה יותר, הצג בהיר יותר.  
 [  2-/1-/1/0/+2+הגדרות זמינות: ]

 תאורה אחורית   •

 הדלקת או כיבוי התאורה האחורית.  
   ]On[, ]Off[הגדרות זמינות:  

 זמן קצוב לתאורה אחורית   •

 הגדרת פרק הזמן לפני כיבוי התאורה האחורית אם לא נעשה שימוש על מדפסת.  
 שניות[   5/10/20/30/60[ )לעולם אל תכבה(, ]כבוי הגדרות זמינות: ]

 מצב תבנית   •

 .  P-Touchפועלת במצב תבנית ציון אם המדפסת 
 מצב תבנית מגע מאפשר לך להזין רק תוויות טקסט והדפסה באמצעות תבנית שתצורתה נקבעה קודם לכן.  

   ]On[, ]Off[הגדרות זמינות:  

 תבנית מוגדרת מראש   •

 ידי היצרן.  -ציון אם להציג תבניות קבועות מראש בעת שימוש בתבניות אחרות פרט לתבניות שנקבעו מראש על 
 הצג[, ]הסתר[  הגדרות זמינות: ] 

 אשר הדפסה   •

 ציון אם מופיעה הודעה לפני ההדפסה כך שניתן לאשר את מספר העותקים.  
   ]On[, ]Off[הגדרות זמינות:  

 הדפסה המוגדרת כברירת מחדל   •

 מציין את ערך ברירת המחדל עבור כמות ההדפסה.  
[  1-999הגדרות זמינות: ]
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כרטיסיית  
   l^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ניהול

 שיח הגדרות.  -להלן הסבר אודות כרטיסיה ניהול בתיבת הדו

 חשוב 
 לך הרשאות מנהל עבור המחשב או המדפסת.  כדי להציג כרטיסיות אלה, דרושות 

 ]אבטחה[.    -באפשרותך לאשר את הרשאות מנהל המערכת עבור המדפסת בכרטיסייה ]מאפייני מדפסת[  

 • מצב פקודה  

 בחירה בסוג מצב הפקודה.  
 [  P-Touchתבנית [, ]ESC/Pרסטר[, ]הגדרות זמינות: ]

 מצב טיסה  •
פונקציה זו שימושית כאשר אתה משתמש על מדפסת במקום שבו שידורים  .  Wi-Fiאו    Bluetoothמאפשר להשבית את ממשקי  

 מאותם אותות אינם מותרים.  התנאים הבאים חלים:  
QL-810W :  לחיצה והחזקה של לחצןWi-Fi  ) (  ולחצןWPS   .לא יהיו יעילים 

QL-820NWB: ]WLAN[  [ ותפריטBluetooth ]עלמו מהיי-LCD  . 

 מבוטל[, ]מופעל[  הגדרות זמינות: ]
 בלבד(   QL-820NWBהגדרות נעילה )  •

 נועל את הגדרות התפריט כך שלא ניתן יהיה לשנות אותן.  
 סמן את ההגדרות שיש לנעול באמצעות לחצן ]בחר פריטים...[.  

 בלבד(   QL-820NWBסיסמת מנהל מערכת )  •

ספרות שיש להשתמש בה כדי לשנות את   4בוחר פעיל כדי לקבוע את התצורה של מצב מנהל מערכת.  הגדר סיסמה בת 
 הגדרות התפריט.  
 מבוטל[, ]מופעל[  הגדרות זמינות: ]

 בלבד(   QL-820NWBיחידה ) •

 מציין את יחידת ברירת המחדל.  
 אינץ'[, ]מ"מ[  הגדרות זמינות: ] 

 בלבד(   QL-820NWBשפה )  •

 .  LCD -ירה בשפת הבח

 בלבד(   QL-820NWBתבנית תאריך )  •

 בחירת תבנית התאריך עבור השעון.  

 בלבד(   QL-820NWB• תבנית זמן )

בחירת תבנית השעה עבור השעון.  
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 ^^^^^^^^^^^^^^^   מחיל את השינויים בהגדרות על מדפסות תוויות מרובות

o   .לאחר הדבקה על הגדרות על המדפסת הראשונה, נתק את המדפסת מהמחשב ולאחר מכן חבר את המדפסת השניה למחשב 

 בחר את המדפסת המחוברת החדשה מהרשימה הנפתחת ]מדפסת[.   ב

 על המדפסת הראשונה יוחלו על המדפסת השניה.    [. אותן הגדרות שהוחלוהחל הזן את ] ב

D חזור על שלבים  O- ®   .עבור כל המדפסות שאת ההגדרות שלהן ברצונך לשנות 

|J  ^   הערה ____________________________________________________________________________  
 ]ייצוא[.   - קובץ[ כדי לשמור את ההגדרות הנוכחיות בקובץ, הזן את ]

[ ולאחר מכן בחירת קובץ ההגדרות המיוצאות.   ]ייבוא  - קובץ[ ידי לחיצה על ] - ניתן להחיל הגדרות זהות על מדפסת אחרת על
.  51בעמוד   Windowsהגדרות התקן עבור  קבלת מידע נוסף, ראהל
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   Windowsעבור  P-Touchהגדרות תבנית של 

ונלי,  מאפשר לך להוסיף נתונים לאובייקטים של טקסט וברקוד מתבנית שהורדת באמצעות סורק ברקוד אופצי P-touchמצב התבנית 
(PA-BR-001 ) .או התקנים אחרים המחוברים למדפסת 

 אנא שימו לב שהאפשרויות והמוצרים הזמינים עשויים להשתנות בהתאם לארץ שלכם.  

   P-Touchעבור אל כלי הגדרת המדפסת ובחר ],  P-Touchכדי לציין או לשנות פונקציות של תבנית 
 הגדרות תבנית[.  

   4 הערה
 תואם גם להתקני קלט אחרים, כגון קנה מידה, מחשב בדיקות, בקר או התקן לוגי ניתן לתכנות.  P-touch מצב תבנית המגע •

מדריך עזר לפקוד של סריג בלבד(  ) P-Touch/Referenceאת המדריך לתבנית  הורד, P-Touchלקבלת מידע נוסף על תבנית   •
   support.brother.com  בכתובת  Brotherמאתר התמיכה של 

 ך[  ]בחר את המוצר של  -]המדריכים[   - ]בחר את האזור/המדינה שלך.[ 

ייתכן שסמלים מסוימים המודפסים באדום או בשחור ייראו שונים מאלה המודפסים דרך  ,  P-Touchבעת הדפסה באמצעות תבנית  •
)אנגלית בלבד( מאתר התמיכה של   מדריך הפניות של סריג /P-Touchמדריך לתבנית  המחשב.  לקבלת מידע נוסף, ראה 

Brother בכתובת  support.brother.com  

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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  P-Touchשיח הגדרות תבנית של - תיבת הדו

 
 מצב פקודה המוגדר כברירת מחדל   1

 כמצב ברירת המחדל.   P-Touchמציין את מצב תבנית 

 .  57בעמוד  בכרטיסיה ניהול כדי לשנות את המצב, עיין

 מספר תבנית ברירת מחדל   2

תבנית למדפסת, אל תציין  מציין מספר תבנית ברירת מחדל שהמדפסת מגדירה כאשר היא מופעלת. אם אין ברצונך להעביר 
 מספר תבנית.  

 

1  
2  
3  
4  

5  
6  
7  
8  
9  

10   

11   
12   

15   13   14   
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   P-Touchמפריד נתונים עבור תבנית   3

 תווים.   20 - ל  1מציג סימן המשמש לציון הגבולות בין קבוצות נתונים בקובץ.  ניתן לציין בין 

   P-Touchטריגר להדפסת תבנית  4

 מציין טריגר" להתחלת הדפסה ממספר אפשרויות.  

 ר תו הפקודה שצוין כאן מתקבל.  [: ההדפסה מתחילה כאש ]תו פקודה 

 [: ההדפסה מתחילה כאשר המפריד עבור האובייקט האחרון מתקבל.  ]הוספת נתונים לכל האובייקטים 

[: ההדפסה מתחילה כאשר מספר התווים שצוין כאן מתקבל.  עם זאת, מפרידים אינם נספרים במספר  ]גודל נתונים שהתקבל
 התווים.  

 טבלת קוד תווים   5

 ערכות קוד התווים הבאות:  בוחר אחת מ

 [  Brotherמזרח אירופה[, ]תקן   Windows 1252 [ ,]Windows 1250הגדרות זמינות: ]

 מערך תווים בינלאומי   6

 פירוט ערכות תווים עבור מדינות ספציפיות.  

ארצות הברית[, ]צרפת[, ]גרמניה[, ]בריטניה[, ]דנמרק[, ]שבדיה[, ]איטליה[, ]ספרד[, ]יפן[, ]נורווגיה[,  הגדרות זמינות: ] 
 אמריקה הלטינית[, ]קוריאה[, ]משפטי[  [, ]IIספרד [, ]II]דנמרק  

 הקודים הבאים מוחלים בהתאם למדינה שנבחרה מהרשימה שלעיל:   12

23h 24h 40 h 5Bh 5Ch 5Dh 5h 5h h h 5Eh 60h h 7Bh  '7חDh 7 Eh   

  בכתובת Brotherאנגלית בלבד( מאתר התמיכה של )  P-Touch/Referenceאת המדריך לתבנית  להורדת תווים ממותגת, הורד 
support.brother.com   

7  ̂ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^פקודה קידומת  ^^^^^^  

4 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 תו שאינו מודפס   8

 תווים.   20עד  1התווים שצוינו כאן אינם מודפסים בעת קבלת נתונים.  ציין  

 קוד החזרה זמין   9

קוד הזנת השורה משמש להזנת נתונים כדי לציין שיש להעביר את הנתונים הבאים לשורה הבאה באובייקט טקסט.  ניתן לבחור  
 תווים כקוד הזנת השורה.  20אחד מארבעת קודי הזנת השורה הבאים, או לציין אחד עד  

   0D[\0A[, ]\0A[, ]\0D\[, ]ACR]הגדרות זמינות:  

   FNC1החלף את  10

 .  P-Touchלתבנית   במדריך  עיין

 מספר עותקים   11

 .  99 -ל  1הגדרת מספר העותקים.  ניתן לציין מספר בין 

 אפשרות גזירה   12

 ציון אם לגזור את התוויות באופן אוטומטי וכמה תוויות להדפיס לפני הגזירה.  
 .  99 -ל  1ניתן לציין מספר בין 

 ניתן גם לבחור אפשרויות גזירה אחרות.  

 הגדר   13

 מחיל את ההגדרות על המדפסת.  

[ מהרשימה הנפתחת.  ניתן להשתמש בקובץ הפקודה  פקודה   שמור כדי לשמור את ההגדרות שצוינו בקובץ פקודה, בחר ]
-QLמצב אחסון בנפח גבוה )  השמור במצב אחסון בנפח גבוה כדי להחיל את ההגדרות על מדפסת.  לקבלת מידע נוסף, ראה

820NWB )86בעמוד   בלבד  . 

 ביטול   14

 שיח.  ההגדרות יישארו ללא שינוי.  -ביטול ההגדרות וסגירת תיבת הדו 

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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 ברירת מחדל   15

חזרה להגדרות היצרן.  
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  Macכלי הגדרת מדפסת עבור 

לא זו  . Macת כלי הגדרת המדפסת, באפשרותך לציין את הגדרות התקשורת של המדפסת ואת הגדרות ההתקן ממחשב  באמצעו
 בלבד שבאפשרותך לשנות את הגדרות ההתקן עבור מדפסת אחת, אלא גם להחיל הגדרות זהות על מדפסות מרובות.  

    הערה  
כלי הגדרת המדפסת מותקן אוטומטית בעת שימוש בתוכנית ההתקנה הראשונית להתקנת מנהל ההתקן של המדפסת.  לקבלת  

 .  22בעמוד   התקנת מנהלי ההתקנים של התוכנה והמדפסות במחשב מידע נוסף, ראה
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FL   

    
 חשוב 

 תואמות.  Brotherכלי הגדרת המדפסת זמין רק במדפסות 

 לפני השימוש בכלי הגדרת המדפסת  

 מחובר למדפסת ולשקע חשמל, או שמותקנת סוללה טעונה לגמרי.   AC-ודא שמתאם ה ■

 להדפיס אותו.  ודא שמנהל המדפסת הותקן כהלכה ושניתן   ■

 באמצעות כלי זה.   Wi-Fiלא ניתן לציין הגדרות באמצעות .   USBחבר את המדפסת למחשב באמצעות כבל  ■

  Macשימוש בכלי הגדרת המדפסת עבור 

o   .חבר את המדפסת שברצונך לקבוע את תצורתה למחשב 

 [.  app]כלי הגדרת מדפסת.  -כלי הגדרת מדפסת[  ] -[  Brother] - יישומים[ ] - [ Macintosh HD. לחץ על ] ב
 מופיע.  [ Printer Setting Toolהחלון ]

[. אם מופיעה מדפסת אחרת, בחר את המדפסת הרצויה  מדפסתודא שהמדפסת שברצונך לקבוע את תצורתה מופיעה לצד ] ב
 מהרשימה המוקפצת.  

    הערה  
 רת מדפסת אחת בלבד, אין צורך לבצע בחירה מאחר שרק מדפסת זו תופיע.  אם מחוב

D   .בחר כרטיסיית הגדרות ולאחר מכן ציין או שנה את ההגדרות 

 [ בכרטיסיה הגדרות כדי להחיל את ההגדרות על המדפסת.  החל הגדרות על המדפסת הזן את ]  ה

F [ הזן אתExit ]  .כדי לסיים את ציון ההגדרות 

    
B   חשוב 

 השתמש בכלי הגדרת המדפסת כדי לקבוע את תצורת המדפסת רק כאשר המדפסת ממתינה למשימת ההדפסה הבאה.  
 אם תנסה להגדיר את התצורה של המדפסת כטיפול בעבודה, היא עלולה לגרום לתקלה.  
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 שיח הגדרות  - תיבת הדו

 
 מדפסת   1

 הצגת המדפסות המחוברות.  

 ייבוא   2

 ייבוא הגדרות מקובץ.  

 יצא   3

 שמירת ההגדרות הנוכחיות בקובץ.  

 כרטיסיות הגדרות   4

 מכילה הגדרות שניתן לציין או לשנות.  

 החל הגדרות על המדפסת   5

 מחיל את ההגדרות על המדפסת.  

 איפוס הגדרות מפעל  6

 איפוס הגדרות המדפסת להגדרות היצרן.  

 איפוס הגדרות התקן בלבד...   7

 מאפס את הגדרות ההתקן להגדרות היצרן.  

 הדפס הגדרות יחידה   8

 מדפיס דוח המכיל מידע על גרסת קושחה ואודות הגדרות התקן.  

   QL-810Wעבור  

 .  84בעמוד   הגדרות מדפסת התווית ישור א  לקבלת מידע נוסף, ראה(.   Xבאפשרותך גם להדפיס דוח זה באמצעות לחצן 'עומס' )

   QL-820NWBעבור  

 .  12בעמוד  LCDהגדרות  לקבלת מידע נוסף, ראה.   LCD-ניתן גם להדפיס דוח זה באמצעות תפריט ה

     הערה  

 מ"מ.   62בגודל  DK Roll-בעת הדפסת דוח זה, השתמש ב 

 הגדרות נוכחיות   9
 שיח.  -מאחזר את ההגדרות מהמדפסת המחוברת כעת ומציג אותן בתיבת הדו 

 יציאה   10

 

1  3  

4  

5  

6  7  

10   
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 יציאה מהכלי להגדרת מדפסת.  

^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 ^^^^^ 

 שיח הגדרות.  -המידע הבא מסביר אודות הכרטיסיה בסיסי בתיבת הדו 

 הפעלה אוטומטית   •

 ציון אם המדפסת תופעל אוטומטית כאשר כבל החשמל מחובר לשקע חשמל.  
 מבוטל[, ]מופעל[  הגדרות זמינות: ]

 (  AC/DCכיבוי אוטומטי ) •

 מציין את פרק הזמן שעובר לפני שהמדפסת נכבית אוטומטית בעת התחברות לשקע חשמל.  
 דקות[   10/20/30/40/50/60ללא[, ]הגדרות זמינות: ]

 (  Li-ionכיבוי אוטומטי ) •

 לטעינה.  ניתנת  Li-ionציון פרק הזמן שעובר לפני שהמדפסת כבויה אוטומטית בעת הפעלה באמצעות סוללת  
 דקות[   10/20/30/40/50/60ללא[, ]הגדרות זמינות: ]

    הערה  
-Bluetooth )QLבלבד( או לחיבור   QL-820NWBמנוטרל בעת התחברות לרשת האלחוטית, לרשת קווית ) כיבוי אוטומטי

820NWB   .)בלבד 

 • חיוב אקולוגי  

 [.  80%ידי הגדרה לקיבולת של ]- מציין את המעבר לטעינה אקולוגית.  ניתן להאריך את חיי הסוללה ביחד על
 [  80%[, ]100%הגדרות זמינות: ]

    הערה  
בבחירת    [. למרות שמספר העמודים שניתן להדפיס על טעינה יחידה יהיה נמוך יותר 80%חיי סוללה ארוכים, בחר ]  כדי לקבל 

[80%  . ]
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 לשונית 'מתקדם' 

 שיח הגדרות.  - המידע הבא מסביר אודות הכרטיסיה מתקדם בתיבת הדו

 צפיפות הדפסה )שחור(   •

 שחור.  מגדיר את הצפיפות של 
 [  6-/ 5-/4-/3-/2-/1-/1/0/+2/+3/+4/+5/+6+הגדרות זמינות: ]

 צפיפות הדפסה )אדום(   •

 מגדיר את הצפיפות של אדום.  
 [  6-/ 5-/4-/3-/2-/1-/1/0/+2/+3/+4/+5/+6+הגדרות זמינות: ]

 דוח מידע אודות המדפסת   •

 בוחר את המידע שברצונך לכלול בדוח מידע המדפסת.  
 הכל[, ]יומן שימוש[, ]הגדרות מדפסת[, ]נתוני העברת מדפסת[  הגדרות זמינות: ] 

 הדפס נתונים לאחר ההדפסה   •

 מציין אם נתוני ההדפסה נמחקים לאחר ההדפסה.  
 שמור על נתוני הדפסה[, ]מחק את כל נתוני ההדפסה[  הגדרות זמינות: ]

 ית ניהול לשונ

 שיח הגדרות.  -להלן הסבר אודות כרטיסיה ניהול בתיבת הדו

 מצב פקודה   •
 בחירה בסוג מצב הפקודה.  

 [  P-Touchתבנית [, ]ESC/Pרסטר[, ]הגדרות זמינות: ]
 מצב טיסה  •

 בוחר פועל כדי להגדיר את המדפסת למצב מטוס. התנאים הבאים חלים:  
QL-810W :  לחיצה והחזקה של לחצןWi-Fi  ) (  ולחצןWPS   .לא יהיו יעילים 

QL-820NWB: תפריטים [WLAN]  ו-  [Bluetooth ]  .ייעלמו מהתצוגה 

מבוטל[, ]מופעל[  הגדרות זמינות: ]
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 ^^^^^^^^^^^^^^^^^  בלבדBluetooth (820NWB-QL ) הכרטיסיה הגדרות 

 שיח הגדרות.  -בתיבת הדו Bluetoothלהלן הסבר אודות הכרטיסיה הגדרות 

   Bluetoothשם התקן  •

 .  Bluetooth -הצגת שם התקן ה 

   Bluetoothכתובת  •

 שרכשת.    Bluetooth - הצגת כתובת ה

• ^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ̂ ^^^^^^  
4  ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 אחרים.    Bluetoothידי התקני - מאפשר "לגלות" את המדפסת על
 ניתן לגילוי[, ]לא ניתן לגילוי[  הגדרות זמינות: ]

 צימוד מחדש אוטומטי   •

 (.  iPod Touchאו  iPad, iPhoneשהיה מחובר בעבר ) Appleהגדרת אם להתחבר מחדש באופן אוטומטי למכשיר 
 אפשור[, ]נטרול[  הגדרות זמינות: ] 

   PINשנה קוד  •

 או על גירסה קודמת.   Bluetooth 2.1 - התואם ל PIN -פועל( נבחרה, באפשרותך לשנות את קוד ה[ )Onאם האפשרות ] 

 במהלך שיוך  (  SSPוך פשוט מאובטח )בקש הגדרות שי •

 ואילך.   Bluetooth 2.1-אם תיבת סימון זו נבחרה, ניתן לבצע זיווג באמצעות לחצני המדפסת עבור התקנים התואמים ל

 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ הכל  ^

 שיח הגדרות.  -בתיבת הדו  Wireless LANלהלן הסבר אודות הכרטיסייה 

 אלחוטי ישיר  •

 .    Wireless Directאו כיבוי של פונקציית  הפעלה 

   SSIDיצירת מפתח רשת/ •

 סטטי[.  [ או ]אוטומטי בחירה באפשרות ] 
• SSID  (  מפתח רשת/)שם רשת 

 .    Wireless Directואת מפתח הרשת שבו ברצונך להשתמש במצב ( ASCIIתווי  25עד   3)  SSID - מציין את ה
 מפתח רשת[.  /SSIDת כ][ נבחרסטטית באפשרותך לציין הגדרה רק כאשר ]

 הצגת ההגדרות הנוכחיות   •

[ כדי לעדכן את ההגדרות המוצגות במידע העדכני  הגדרות נוכחיות הזן את ] .  Wireless Directהצגת ההגדרות הנוכחיות עבור  
 ביותר.  

 ^^^^^^^^^^^^^^^   מחיל את השינויים בהגדרות על מדפסות תוויות מרובות

o   .לאחר הדבקה על הגדרות על המדפסת הראשונה, נתק את המדפסת מהמחשב ולאחר מכן חבר את המדפסת השניה למחשב 

 בחר את המדפסת המחוברת החדשה מהרשימה הנפתחת ]מדפסת[.   ב
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 החל הגדרות על המדפסת[.  הזן את ] ב
 אותן הגדרות שהוחלו על המדפסת הראשונה יוחלו על המדפסת השניה.  

D חזור על שלבים  O- ®  לשנות.    עבור כל המדפסות שאת ההגדרות שלהן ברצונך 

    הערה  
 יצא[.  כדי לשמור את ההגדרות הנוכחיות בקובץ, הזן את ]

ולאחר מכן בחירת קובץ ההגדרות המיוצאות.  לקבלת  [ Importידי לחיצה על ] - ניתן להחיל הגדרות זהות על מדפסת אחרת על
.  63' בעמוד שיח 'הגדרות-תיבת הדו  מידע נוסף, ראה
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 שינוי הגדרות בעת הדפסה ממכשיר נייד 

אם אתה משתמש במכשיר נייד, שנה את ההגדרות לפי הצורך באמצעות היישום לפני ההדפסה.  ההגדרות שניתן לשנות משתנות  
 בהתאם ליישום.  

    הערה  
ידי חיבור המדפסת למחשב ושימוש בכלי הגדרת המדפסת.  לקבלת  -לפני חיבור מכשיר נייד, באפשרותך לציין הגדרות מפורטות על 

 .  37בעמוד  ת התוויות הגדרות מדפס שינוי  מידע נוסף, ראה
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- FL  
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  P-Touchהדפסת תוויות באמצעות תבנית 

   P-Touchפעולות בתבנית 

מאפשר לך להוסיף נתונים לאובייקטים של טקסט וברקוד מתבנית שהורדת באמצעות סורק ברקוד   P-touchבמצב התבנית 
 מדפסת. או התקנים אחרים המחוברים ל ( PA-BR-001אופציונלי )

  

 פעולות בסיסיות  

 (  73עמוד   )ראה   הדפסת תבנית רגילה ■

 ס.  הורד תבניות או תמונות הנמצאות בשימוש תכוף ופשוט סרוק ברקוד כדי לבחור איזו תבנית להדפי

 (  75עמוד  )ראה הדפסת תבניות מתקדמות  ■

 הורד תבנית וסרוק ברקוד כדי להדפיס עותק, או הוסף את הנתונים הסרוקים לתבנית אחרת.  

 (  78עמוד   )ראה הדפסת בדיקת מידע של מסד נתונים  ■

 מקושר לתבנית וסרוק ברקוד כדי למצוא רשומה להוספה לתבנית ולהדפיס אותה.  הורד מסד נתונים ה

 תכונות מתקדמות  

 (  81עמוד  )ראה  הדפסת מספור )מספר סידרתי( ■

 הגדל באופן אוטומטי טקסט או ברקוד בכל תבנית שהורדה במהלך ההדפסה.  

    הערה  
 תואם גם להתקני קלט אחרים, כגון קנה מידה, מחשב בדיקות, בקר או התקן לוגי ניתן לתכנות.  P-touch מצב תבנית המגע •

מדריך עזר לפקודת אתחול(. [ באפשרותך להוריד  )  P-touch Touch/Reference מידע נוסף, עיין במדריך לתבנית  [][]]לקבלת •
   support.brother.com אתר האינטרנט בכתובת   Brotherאת הגירסאות העדכניות ביותר מתמיכת 

 ]בחר את המוצר שלך[    -דריכים[  ]המ - ]בחר את האזור/המדינה שלך.[ 

ייתכן שסמלים מסוימים המודפסים באדום ושחור ייראו שונים מאלה בעת ההדפסה  ,  P-Touchבעת הדפסה באמצעות תבנית  •
 .  Rasterב חומר עזר לפקוד   דרך המחשב.  לקבלת מידע נוסף, עיין

 ידי הוראה אחת או יותר.  -ית( כפוף אך ורק על מערכת סיווג ותיוג כימיקלים בעלי הרמוניה גלובל) GHSהשימוש בסמלי  •

שסופקו הן דוגמאות.  ודא שכל התוויות שאתה מייצר באמצעות סמלים אלה מתויגים בהנחיות הרלוונטיות.    GHSתבניות   •

http://support.brother.com/
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 הכנה  

 בתוך כלי הגדרת המדפסת(. )  P-Touch-לפני חיבור סורק הברקוד למדפסת, ציין את הגדרות באמצעות הגדרות תבנית ה

  P-Touch - ציון הגדרות בכלי הגדרות תבנית ה

o  חבר את המדפסת והמחשב באמצעות כבלUSB   .ולאחר מכן הפעל את המדפסת 

 . הפעל את כלי הגדרת המדפסת.  ב

 :  Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2עבור   ■
 מדפסת[.   ]כלי הגדרת  - תווית ומדפסת ניידת[ ] - [ Brother]  -כל התוכניות[  בלחצן התחל, לחץ על ]

 :  Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2עבור   ■
 הזן את הסמל ]כלי הגדרת מדפסת[ במסך ]יישומים[.  

 :  Windows 10עבור   ■
 ]כלי הגדרת מדפסת[.    -תווית ומדפסת ניידת[  ]  -[  Brotherבלחצן התחל, לחץ על ]

 [.  P-Touchהגדרות תבנית  . הזן את ] ב

D  בחר בהגדרות המתאימות ולאחר [ מכן הזן אתSet  .] 
 

    הערה  
נסרק בברקוד באמצעות סורק ברקוד. )ניתן לשנות זאת באמצעות ההגדרות  " AFFכברירת מחדל, ההדפסה מתחילה כאשר הקוד " •

 ידי בתמונה הקודמת(.  -המסומנות על 

 

 א 

 ב  
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אם האפשרות ]גודל נתונים שהתקבלו[ נבחרה עם מספר הבתים, התבנית תודפס באופן אוטומטי לאחר סריקת מספר הבתים  
 שצוין.  

 פעם שתדפיס מהמחשב, עליך לשנות שוב את ההגדרה למצב תבנית.  מכיוון שהגדרת מצב ההדפסה תחזור למצב סריקה בכל  •

אם תבטל את המדפסת ולאחר מכן תפעיל אותה שוב, המדפסת תופעל במצב תבנית.   •
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 בלבד(  QL-820NWBחיבור סורק ברקוד )

 אנו ממליצים לך להשתמש בסורק ברקודים איכותי ואמין ולבדוק את מפרטי סורק הברקודים לפני בחירת דגם. 

 שיטות חיבור לסורק ברקודים:   ■

 .  Bluetoothבממשק או  USBהשתמש בממשק המארח של 

 קריטריונים מומלצים לבחירה בסורק ברקוד:   ■

 (  PA-BR-001אשר ניתן לזהות כמקלדת )לדוגמה . אופציונלי:  HID-class דגמים: USBבעת שימוש בממשק מארח   •

   OPPאו   SPPהתומכים בפרופילי  )EDR )Class 1+   2.1דגמי .  Bluetooth: Bluetooth verבעת שימוש בממשק  •

    הערה  

לקבלת  .  P-Touch Transfer Managerתחילה יש להוריד תבניות ממחשב למדפסת באמצעות ,  P-Touchעבור מצב תבנית  •
 .  123בעמוד  בלבדP-Touch Library  (Windows   )-וב  P-Touch Transfer Manager-כיצד להשתמש ב  מידע נוסף, ראה

ם, יש לתכנת את סורק הברקודים כך שיסרוק נתונים  יש לתכנת את סורק הברקודים כך שישתמש במקלדת האנגלית.  למתחילי •
ללא תווי קידומת או סיומות.  עבור משתמשים מתקדמים, ניתן לסרוק את תווי הקידומת והסיומת ולהשתמש בהם כפקודות עם  

 המדפסת ליצירת תבניות מותאמות אישית.  

והתוכנית של מודל ספציפי לסורק ברקוד.  פנה ליצרן לקבלת מידע נוסף אודות אופן השימוש  •
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 הדפסת תבנית רגילה  

 הורד תבניות או תמונות הנמצאות בשימוש תכוף ודוגמה פשוטה:  
 סרוק ברקוד כדי לבחור איזה ברקוד להדפיס.  

|J  ^   הערה    
  P-Touchעבור הפונקציה   רשימת ברקודים לקבלת מידע נוסף על הברקודים שניתן לסרוק באמצעות הגדרות שונות, ראה •

Template   196בעמוד  . 

 ומרו ויישלחו כתמונה.  אובייקטים מקובצים י  •

o    באמצעותP-Touch Transfer Manager  ,מ( העברP-touch Editor  ) תבנית )פריסת תווית( למדפסת.  לקבלת מידע נוסף, ראה  
 .  123בעמוד   בד(בל Windows)  P-Touch Library-וב P-Touch Transfer Manager-כיצד להשתמש ב 

|J  ^   הערה    
ניתן להמיר אובייקט טקסט בפריסת התווית לתמונה.  לאחר המרה לתמונה, לא ניתן לשנות את הטקסט.  אפשרות זו שימושית  

 להגנה על תבניות הנמצאות בשימוש תכוף מפני עריכה בשוגג.  

ן את ]מאפיינים[.  [] מכן הז[]לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על אובייקט הטקסט ולאחר,  P-touch ]בחלון הפריסה של עורך
 [] מכן בחר בתיבת הסימון ]לא ניתן לערוך טקסט[. [ [][] הכרטיסיה ]מורחב[ ולאחר[] הזן את 

[ בתפריט ]כלים[, הזן את הכרטיסיה ]כללי[ ולאחר מכן בחר בתיבת הסימון ]הצג כרטיסיות מורחבות  אפשרויותאחרת, הזן את ] 
 אחרים[.  של מאפייני אובייקט[ תחת ]

 סימון אינה מסומנת, האובייקט מומר בחזרה לטקסט שניתן לערוך.  כאשר תיבת ה

 בחר את התיקייה המכילה את הנתונים שברצונך להעביר.  , P-Touch Transfer Manager-[ ב תצורות. בעת העברת נתונים אל ] ב

    הערה  
 המספר של ]הקצאת מקשים[ מוקצה באופן אוטומטי.  , P-Touch Transfer Manager-[ בתצורותכאשר תבנית מועברת ל] •

 באמצעות לחצני המדפסת.   255 -ל  1באפשרותך לציין מספר ]הקצאת מקשים[ בין  •

(  QL-820NWB)עבור    255 - ו  1 - ו(  QL-810W)עבור    99 - ל  1לפעולה מתקדמת, באפשרותך לציין מספר ]הקצאת מקשים[ בין  •

כדי לבחור ולהדפיס אותה. לקבלת מידע נוסף,   f ל תבנית שהורדה במדפסת, אך יהיה עליך לסרוק ברקודים שונים בשלבעבור כ

  בכתובת  Brotherאנגלית בלבד( מאתר התמיכה של )  Touch/Reference-Pאת המדריך לתבנית   הורד
support.brother.com   

 ]בחר את המוצר שלך[    -]המדריכים[   - ]בחר את האזור/המדינה שלך.[ 

[ ולגרור ושחרר תבנית שהועברה לתיקיה מותאמת אישית זו כדי לנהל  תצורות באפשרותך להוסיף תיקיה מותאמת אישית תחת ] •
 ערכות שונות של תבניות.  

 על מדפסת.  [ Key Assignכדי להוריד את התבנית למספר ][ Transferבחר את התבנית המועברת ולאחר מכן הזן את ] ב

D " סרוק את פקודתP-Touch Template  ( הברקוד ")אתחל + התחל לציין הגדרות  . 
 .  196בעמוד  P-Touch Templateרשימה של ברקודים עבור הפונקציה  ראה

 הברקודים תחת "הגדרות בסיסיות", סרוק כל ברקוד כדי לשלוח פקודה או הגדרה למדפסת.   שלח מרשימת

    הערה  
 מרובות.  ניתן ליצור הגדרות באמצעות פקודות  •

 סכנה

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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הגדרות ברירת  .     P-touchידי סריקת פקודות הברקוד, תבנית תודפס באמצעות הגדרות תבנית ה- אם לא נעשו הגדרות על •
 גזור אוטומטי(.  ) ]Auto Cut[ ]On[הן להדפיס עותק בודד עם   P-Touchהמחדל של תבנית 

)אנגלית    מדריך עזר לפקודת איתחול/P-Touchאת המדריך לתבנית   הורד, P-Touchלקבלת מידע נוסף אודות הגדרות תבנית 
]בחר את    -]המדריכים[   - בחר את האזור/המדינה שלך.[ ]  support.brother.com בכתובת Brotherבלבד( מאתר התמיכה של 

 המוצר שלך[  

ולאחר מכן סרוק את הברקודים תחת "להזנת מספרים"   כדי לציין את מספר העותקים הרצוי, סרוק את הברקוד "מספר העותקים"  •
 כדי לציין מספר בעל שלוש ספרות.  

 דוגמה:  

 [  5[]1[]0]^15[, 7[]0]̂ 7ידי סריקת הברקודים הבאים: -ציין מספרים על 

כדי לשנות את ההגדרה של מספר העותקים, סרוק שוב את הברקוד "מספר העותקים" ולאחר מכן סרוק את הברקודים לאיתור   •
 המספר החדש בעל שלוש הספרות.  

[[]]' סרוק את הברקוד תחת 'מספר תבנית קבוע מראש' עם אותו מספר כמו המספר ]הקצאת מקשים[ עבור פריסת התוויות  ]]פ
 הרצויה. [[ 

G   .התווית שצוינה מודפסת

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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 הדפסת תבניות הפעלה מתקדמת 

 הורד תבנית וסרוק ברקוד כדי להדפיס עותק או להוסיף את הנתונים הסרוקים לתבנית אחרת.  

    הערה  
  P-Touchעבור הפונקציה   רשימת ברקודים לקבלת מידע נוסף על הברקודים שניתן לסרוק באמצעות הגדרות שונות, ראה •

Template   196בעמוד  . 

 ול שונה מתבנית הברקוד שכבר רשומה על מדפסת, ייתכן שלא תוכל ליצור או להדפיס את הברקוד.  אם לברקוד יש פרוטוק •

 בהתאם לדגמי סורק הברקוד, ייתכן שהמדפסת אינה תומכת בתקנים ובפרוטוקולים מסוימים של ברקוד.   •

o    באמצעותP-Touch Transfer Manager  ,מ( העברP-touch Editor  )דפסת.  לקבלת מידע נוסף, ראה תבנית )פריסת תווית( למ  
 .  123בעמוד   בלבדP-Touch Library  (Windows )-וב P-Touch Transfer Manager-כיצד להשתמש ב 

 

CODE128/9    ספרות  

     חשובה    שששש 
חשוב לעצב תבניות כדי לעמוד בדרישות הסטנדרטיות או הפרוטוקול של הברקוד.  גודל התווית ומיקום הברקוד חייבים להיות  
נכונים עבור המספר וסוג התווים הנשלחים מסורק הברקוד.  אין אפשרות ליצור או לסרוק ברקוד בתבנית אם הברקוד עם הנתונים  

 שנוספו אינו מתאים לגמרי לאזור התמונה הניתן להדפסה של התווית.  

 בחר את התיקייה המכילה את הנתונים שברצונך להעביר.  , P-Touch Transfer Manager-[ ב תצורות. בעת העברת נתונים אל ] ב

    הערה  
 המספר של ]הקצאת מקשים[ מוקצה באופן אוטומטי.  , P-Touch Transfer Manager-[ בתצורותכאשר תבנית מועברת ל] •

 עבור כל התבניות שהורדו על מדפסת.   10 -ל  1באפשרותך לציין מספר ]הקצאת מקשים[ בין  •

לנהל    [ ולגרור ושחרר תבנית שהועברה לתיקיה מותאמת אישית זו כדי תצורות באפשרותך להוסיף תיקיה מותאמת אישית תחת ] •
 ערכות שונות של תבניות.  

 על מדפסת.  [ Key Assignכדי להוריד את התבנית למספר ][ Transferבחר את התבנית המועברת ולאחר מכן הזן את ] ב

D " סרוק את פקודתP-Touch Template  (  .הברקוד ")אתחל + התחל לציין הגדרות 
 .  196בעמוד   P-Touch Templateרשימת ברקודים עבור הפונקציה   לקבלת מידע נוסף, ראה

 הברקודים תחת "הגדרות בסיסיות", סרוק כל ברקוד כדי לשלוח פקודה או הגדרה למדפסת.   שלח מרשימת

    הערה  
 ניתן ליצור הגדרות באמצעות פקודות מרובות.   •

הגדרות ברירת  . [  P-touch ידי סריקת פקודות הברקוד, תבנית תודפס באמצעות הגדרות תבנית-]אם לא נעשו הגדרות על  •
 גזור אוטומטי(.  ) ]Auto Cut[ ]On[הן להדפיס עותק בודד עם   P-Touchהמחדל של תבנית 
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אנגלית בלבד( מאתר  )  P-Touch/Referenceאת המדריך לתבנית   הורד, P-Touchלקבלת מידע נוסף על הכלי להגדרת תבנית 
 ]בחר את המוצר שלך[   - ]המדריכים[   -בחר את האזור/המדינה שלך.[  ]  support.brother.com בכתובת Brotherהתמיכה של 

רוק את הברקודים תחת "להזנת מספרים"  כדי לציין את מספר העותקים הרצוי, סרוק את הברקוד "מספר העותקים" ולאחר מכן ס  •
 כדי לציין מספר בעל שלוש ספרות.  ההגדרה מוחלת באופן אוטומטי כאשר צוינו שלוש ספרות.  

 דוגמה:  

 [  5[]1[]0]^15[, 7[]0]̂ 7ידי סריקת הברקודים הבאים: -ציין מספרים על 

תקים" ולאחר מכן סרוק את הברקודים לאיתור  כדי לשנות את ההגדרה של מספר העותקים, סרוק שוב את הברקוד "מספר העו •
 המספר החדש בעל שלוש הספרות.  

' סרוק את הברקוד "בחר תבנית" ולאחר מכן סרוק את הברקודים תחת "לאיתור מספרים" עם אותו מספר )שלוש ספרות( כמו  פ
י לאחר סריקת שלושת  המשמש להדפסת התבנית שהורדת.  התבנית שהורדה תיבחר באופן אוטומט[ Key Assignהמספר ]
 הספרות.  

 דוגמה:  
 [  5[]1[]0]^15[,  7[]0]̂ 7ידי סריקת הברקודים הבאים: - ציין את מספרי שלוש הספרות על

    הערה  

 ו.   כדי ליצור ולהדפיס תווית עם ברקוד יחיד עבור שלב P-Touch Editor - באפשרותך להשתמש ב

 דוגמה:  

i mi ill 111 iiiiiiiiiiiiiiii 
ATS007   ATS015   

   

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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G  ו סרוק ברקוד המכיל את הנתונים שברצונך להוסיף לאובייקט הברקוד בתבנית הנבחרת שהורדת משלב- . 

 דוגמה:  

Illi Hill 
ABC123456   

(CODE128/9   )ספרות 

H   .סרוק את הברקוד 'התחל בהדפסה' כדי לשלוח את הפקודה כדי להתחיל בהדפסה 

   Q הברקוד בתבנית המודפסת יכיל את הנתונים מהברקוד שנסרק בשלב  אני

 דוגמה:  

Illllllllllllllllllllll 
ABC123456  
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 פסת בדיקת מידע של מסד נתונים  הד 

באפשרותך להוריד מסד נתונים המקושר לתבנית, לסרוק ברקוד כמילת מפתח כדי למצוא רשומה המכילה מילת מפתח זו ולאחר  
 מכן להוסיף רשומה זו לתבנית ולהדפיס אותה.  

    הערה  
של מסד נתונים מקושר שהורד עבור פעולה זו, ולכן מילת המפתח שנסרקה  "(  Aהמדפסת שמורה לעמודה הימנית ביותר )שדה " •

 בברקוד חייבת להימצא בעמודה זו של מסד הנתונים.  

מפתח  חייבים להתאים בדיוק למילות ה"( Aכדי שהמדפסת תמצא בהצלחה מילות מפתח, הנתונים בעמודה הימנית ביותר )שדה "  •
 שנסרקו בברקוד.  

והמדפסת יכולים לקרוא רק שורה אחת של נתונים בכל שדה של מסד נתונים מקושר, כך שלא מומלץ להשתמש    P-touchעורך   •
 "(.  Aבמסדי נתונים עם שתי שורות או יותר של נתונים בעמודה הימנית ביותר )שדה "

הגדרות  • באמצעות  לסרוק  שניתן  הברקודים  על  נוסף  מידע  ראה   לקבלת  ברקודים   שונות,  הפונקציה    רשימת    P-Touchעבור 
Template   196בעמוד  . 

o    ב באפשר  P-touch Editorהשתמש  נתונים.   מסד  לקובץ  ולהתחבר  תבנית  ליצור  הנדרש  כדי  ככל  רבות  עמודות  לקשר  ותך 
 לאובייקטי טקסט וברקוד בתבנית.  

    הערה  
אך אינן מקשרות אף טקסט או אובייקט ברקוד בתבנית  "( Aודא שמילות המפתח נכללות בעמודה השמאלית ביותר )שדה "

 אם אינך זקוק לנתונים לתקליטור אלה על התווית המודפסת.  " Aלשדה "

 

 [.  P-Touch Editorבעזרה של ] לקבלת מידע נוסף על ציון ההגדרות, עיין 

  תבנית )פריסת תווית( למדפסת.  לקבלת מידע נוסף, ראה (  P-touch Editorהעבר )מ,  P-Touch Transfer Manager' באמצעות  ב
 .  123בעמוד   בלבדP-Touch Library  (Windows )-וב P-Touch Transfer Manager-כיצד להשתמש ב 

 קובץ מסד הנתונים המקושר יועבר גם הוא.  

 קשים[ מוקצה באופן אוטומטי.  המספר של ]הקצאת מ, P-Touch Transfer Manager-[ ב תצורות' כאשר תבנית מועברת ל] ב

    הערה  
[ ולגרור ושחרר תבנית שהועברה לתיקיה מותאמת אישית זו כדי לנהל  תצורותבאפשרותך להוסיף תיקיה מותאמת אישית תחת ]

 ערכות שונות של תבניות.  

 על מדפסת.  [ Key Assignכדי להוריד את התבנית למספר ][ Transferבחר את התבנית שהועברה ולאחר מכן הזן את ] ד

 ".   P-touchהברקוד "פקודת תבנית ה סרוק את
 .  196בעמוד   P-Touch Templateרשימת ברקודים עבור הפונקציה   לקבלת מידע נוסף, ראה

 

 א 
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F   .מרשימת הברקודים תחת "הגדרות בסיסיות", סרוק כל ברקוד כדי לשלוח פקודה או הגדרה למדפסת 

    הערה  
 ניתן ליצור הגדרות באמצעות פקודות מרובות.   •

הגדרות ברירת  .     P-touchידי סריקת פקודות הברקוד, תבנית תודפס באמצעות הגדרות תבנית ה- אם לא נעשו הגדרות על •
 גזור אוטומטי(.  ) ]Auto Cut[ ]On[הן להדפיס עותק בודד עם   P-Touchת המחדל של תבני

אנגלית בלבד( מאתר  )  P-Touch/Referenceאת המדריך לתבנית  הורד, P-Touchלקבלת מידע נוסף על הכלי להגדרת תבנית 
 ]בחר את המוצר שלך[   - ]המדריכים[   -בחר את האזור/המדינה שלך.[  ]  support.brother.com בכתובת Brotherהתמיכה של 

כדי לציין את מספר העותקים שברצונך להדפיס, סרוק את הברקוד "מספר העותקים" ולאחר מכן סרוק את הברקודים תחת "להזנת   •
 טומטי כאשר צוינו שלוש ספרות.  מספרים" כדי לציין מספר בעל שלוש ספרות.  ההגדרה מוחלת באופן או

 דוגמה:  

 [  5[]1[]0]^15[, 7[]0]̂ 7ידי סריקת הברקודים הבאים: -ציין מספרים על 

כדי לשנות את ההגדרה של מספר העותקים, סרוק שוב את הברקוד "מספר העותקים" ולאחר מכן סרוק את הברקודים לאיתור   •
 המספר החדש בעל שלוש הספרות.  

G   )סרוק את הברקוד "בחר תבנית" ולאחר מכן סרוק את הברקודים תחת "עבור הזנת מספרים" עם אותו מספר )שלוש ספרות
המשמש להדפסת התבנית שהורדת.  התבנית שהורדה תיבחר באופן אוטומטי לאחר סריקת  [ Key Assignכמו המספר ]

 שלושת הספרות.  

 דוגמה:  
[  5[]1[]0]^15[,  7[]0]̂ 7ידי סריקת הברקודים הבאים: - רי שלוש הספרות עלציין את מספ

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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    הערה  

 ו.   כדי ליצור ולהדפיס תווית עם ברקוד יחיד עבור שלב P-Touch Editor - באפשרותך להשתמש ב

 דוגמה:  

   יייייי 111ניל  1111יייייייייייייייייי 
ATS007   ATS015   

    

H דוגמה:  ד   סרוק ברקוד המכיל את מילת המפתח שיש לחפש במסד נתונים שהורד מהשלב 

  

לסרוק את הברקוד "המפריד" כדי לשלוח את הפקודה כדי להתחיל לחפש את מילת המפתח שנסרקה במסד   באפשרותי
 הנתונים שהורדת.  

J   .סרוק את הברקוד 'התחל בהדפסה' כדי לשלוח את הפקודה כדי להתחיל בהדפסה 

    הערה  

 . J -ו   I עבור שלבים  כדי ליצור ולהדפיס תווית עם ברקוד יחיד  P-Touch Editor - באפשרותך להשתמש ב

 דוגמה:  

III III   
    

K   .המדפסת תדפיס את התבנית עם הנתונים שנוספו מרשומת מסד הנתונים שנמצאה עם מילת המפתח שנסרקה 

  5. 2שוקולד $ 

 

 הדפסת מספור )מספר סידרתי( 

 הגדל באופן אוטומטי טקסט או ברקודים בכל תבנית שהורדה במהלך ההדפסה.  

    הערה  
 .  P-Touch -ניתן להחיל פעולה הפעלה מתקדמת זו על כל אחת מהפעולות הבסיסיות של מצב תבנית ה •

 עותקים מודפסים.    999באפשרותך להגדיל באופן אוטומטי עד  •
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 זמנית בעת ההדפסה.  -רקוד בתוך כל תבנית שהורדה, אשר תוגדל בו באפשרותך לבחור עד תשעה אובייקטי טקסט וב •

 לא ניתן להגדיל באופן מצטבר אובייקטים של טקסט וברקוד המקושרים לקובץ מסד נתונים.   •

 מספור טקסט )עריכה בסידרה(  

 פרוצדורה   ■

o    השתמש בP-touch Editor    אובייקט טקסט שברצונך להגדיל באופן אוטומטי במהלך ולבחור  או לפתוח תבנית  ליצור  כדי 
 ההדפסה.  

 דוגמה:  

  

 סמן או גרור את הסמן מעל קבוצת מספרים ואותיות בתוך אובייקט הטקסט שברצונך להגדיל )שדה מספור(.   ב

  

    הערה  
 יות לכל היותר בכל שדה מספור.  מספרים ואות 15ניתן לבחור 

  מספור[.  עם הסמן מעל לשדה המספור המסומן, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני ובחר ]  ב
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 מספור ברקוד )עריכה בסידרה( 

 פרוצדורה   ■

o  השתמש בP-touch Editor   כדי ליצור או לפתוח תבנית ולבחור אובייקט ברקוד שברצונך להגדיל באופן אוטומטי במהלך
 ההדפסה.  

 מאפיינים[.  עם הסמן מעל לאובייקט ברקוד שנבחר, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני ובחר ] ב
 דוגמה:  

 

הזן את הכרטיסיה 'קלט' וסמן או גרור את הסמן מעל קבוצת מספרים ואותיות בתוך אובייקט הברקוד שברצונך להגדיל   .ב
 )שדה מספור(.  

 דוגמה:  

 
|J  ^   הערה    

 הלחצן ]מספור[ זמין לאחר שקבוצת מספרים ואותיות מודגשים.  

D  [ ולאחרמספורהזן את ]    .]מכן הזן את ]אישור 

    הערה  
 מספרים ואותיות לכל היותר בכל שדה מספור.   15ניתן לבחור 
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 ^^^^^^^^^^^^^^  הדפסה עם מספור )שינוי עריכה בסידרה( מבצע מתקדם 

D  באמצעותP-Touch Transfer Manager ,מ( העברP-touch Editor )  תבנית )פריסת תווית( למדפסת.  לקבלת מידע
.  גם  123בעמוד  בלבדP-Touch Library  (Windows  )-וב P-Touch Transfer Manager- כיצד להשתמש ב נוסף, ראה 

 קובץ מסד נתונים מקושר יועבר.  

B הפונקציה  רשימה של ברקודים עבור  פעולה הפעלה מתקדמת הגדרת המדפסת.  ראה  מספור )עריכה בסידרה( שלP-
Touch Template  196בעמוד  . 

אחר מכן סרוק את הברקודים תחת "מספרי זיהוי" עם מספר  סרוק את הברקוד "מספר העותקים הסדרתיים" ול  ■
 העותקים שברצונך להדפיס )שלוש ספרות(.  

 דוגמה:  

 [  5[]0[]0ידי סריקת ברקודים עבור ]-עבור חמישה עותקים, ציין את שלושת הספרות על 

|J  ^   הערה    
הדפסת   כדי להתחיל בהדפסה.  לקבלת מידע נוסף, ראה  P-Touch -בצע את הליכי ההפעלה הבסיסיים של מצב תבנית ה •

 .  78בעמוד   ד נתוניםבדיקת מידע של מס להדפסת 73בעמוד  תבנית רגילה

 השדה 'מספור' יגדל בהפרש קבוע לפי מספר או אות אחד בכל תווית המודפסת, והספירה נשמרת לצמיתות על מדפסת.   •

כדי לאפס אובייקט טקסט או ברקוד לערך המקורי, סרוק את הברקוד "אתחל נתוני תבנית".   •
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 פונקציות אחרות  

 אשר את הגדרות מדפסת התוויות

 באפשרותך להדפיס את דוח ההגדרות מבלי לחבר את המדפסת למחשב או למכשיר נייד.  

    הערה  
דוח המדפסת מכיל את המידע הבא: גרסת הקושחה, מידע אודות הגדרות ההתקן, מספר סידורי, מידע אודות הגדרות  

 הרשת וכן הלאה. )המידע המודפס שונה בהתאם למודל(.  

o   .הפעל את המדפסת 

B  עבורQL-810W   

 ח.  למשך יותר משניה אחת כדי להדפיס את הדו(  Xלחץ לחיצה ארוכה על הלחצן 'עומס' )

   QL-820NWBעבור  

ולאחר מכן הזן את  [  Informationתפריט( כדי לבחור את התפריט ] < ▼ )Bאו>/< Bתפריט(, >)  Menuהזן את הלחצן   1
 אישור(.  [ ) OKהלחצן ] 

 אישור(.  [ )OKאו ▼ ולאחר מכן הזן את הלחצן ]<▲ Bבאמצעות >[ Print Configurationבחר ] 2

הגדרות מדפסת( או  )  [Printer Settingsשימוש(, ]יומן  [ )Usage Logהכל(, ][ )Allבחר ] 3

[Transfer Data  ] [ באמצעות ▼ או ▼ לחצן, ולאחר מכן הזן את הלחצןOK( ]  .אישור( כדי להדפיס את הדוח 

    הערה  
 מ"מ.   62של  DK Roll-בעת הדפסת דוח זה, השתמש ב  •

.  37בעמוד   הגדרות מדפסת התוויות  שינוי  ניתן לבצע פעולה זו גם באמצעות כלי הגדרת המדפסת.  לקבלת מידע נוסף, ראה •
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 פונקציות אחרות  

 צבעונית עם יישומים אחרים -תצורת הדפסה דו

 .  P-Touch Editorצבעונית מכל יישום אחר מאשר -בצע את התהליך שלהלן בעת ביצוע הדפסה דו 

   Windowsעבור  

o   פתח את חלון ההתקנים והמדפסות, בחר את]QL-810W[/]QL-820NWB[    .ולחץ עליו באמצעות לחצן העכבר הימני 

 מאפייני מדפסת.   הזן את 

 בחר את הכרטיסייה ]כללי[ ולאחר מכן הזן את הלחצן ]העדפות...[.   ב

B  [ שחור/אדוםבחר  .][ במקטע ]סוג נייר 

 

   Macעבור  

o  [ ולאחרקובץ הזן את ]    .]מכן בחר ]הדפסה 

 הדפסה(.  ) Printמופיע המסך 

 . הזן את לחצן ]הצג פרטים[.  ב

 מסך ההדפסה האחר מופיע.  

 מתקדם[.  לחץ על התפריט הנפתח ]הערות[ כדי לבחור באפשרות ]

 [ במקטע ]צבע[.  צבע )שחור/אדום(-2בחר ] ב

   820NWB 2-Brother QL  מדפסת:

   Q הגדרות ברירת מחדל קבועים מראש:

 ]|ל    עותקים:

 ©הכל   עמודים: 

 חשוב 
 מ"מ.   62שחור/אדום בגודל   DKהקפד להשתמש בהגדרות אלה בעת הדפסה במונוכרום באמצעות סיבוב 

Qprom: 1  :עד  |l   | 

   -B מתקדם  

 חצאי גוונים:  
o   טקסט עם לוגוF °  פרנהייט 
o   עבור טקסט וגרפיקה 

 עבור תוויות כלליות המכילות תמונות   ©

 כיוונית  - תקשורת דו ש

 )?(PDF P  פרטים    הסתר 

רמה אדומה:  
0   
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 בלבד(  QL-820NWBמצב אחסון בנפח גבוה )

 תיאור  

 מבלי להתקין מנהל מדפסת.  , USB-תכונת אחסון בנפח גבוה מאפשרת לשלוח קובץ למדפסת באמצעות ממשק ה 

 תכונה זו שימושית עבור:  

למדפסת  ( BLFוהוספת תבניות ) תבנית קובץ .(  binהדבקה על הגדרות מדפסת שנשמרו בקובץ פקודות )תבנית קובץ . ■
 ידי מנהל מערכת.  - י הקבצים חייבים להיות מופצים עלשלך ללא שימוש בכלי תוכנה כלשהם.  שני סוג 

 ביצוע פקודות מבלי להתקין את מנהל ההתקן של המדפסת.   ■

להדפסה   USBהכולל תכונת מארח ( Windowsשימוש בהתקן עם מערכת הפעלה )כולל מערכות הפעלה שאינן של   ■
ולשידור של נתונים.  
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 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ שימוש במצב אחסון בנפח גבוה

o   .אישור כי המדפסת כבויה 

 זמנית למשך מספר שניות.  -אישור( ועל לחצן ההפעלה ) ( בו)  OK. לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן  ב
  - מופיעה על מסך ה [  Mass Storage Mode]- המדפסת מתחילה במצב אחסון בנפח גבוה, נורית המצב דולקת בירוק ו

LCD  . 

 .  USB. חבר את המחשב או ההתקן למדפסת באמצעות ב
 אזור האחסון בנפח גבוה של המדפסת מופיע כתיקייה במסך המחשב או במכשיר.  

    הערה  
אם אזור האחסון בנפח גבוה אינו מופיע באופן אוטומטי, עיין בהוראות ההפעלה של המחשב או של מערכת ההפעלה של  

 המכשיר לקבלת מידע אודות גישה לאזור אחסון בנפח גבוה.  

 ברצונך להעתיק לאזור האחסון בנפח גבוה.  גרור ושחרר את הקובץ ש ד

 אישור(.  )  OKהזן את הלחצן   ה
 הפקודות בקובץ הפקודה מבוצעות ונורית המצב מהבהבת פעם אחת בכתום.  כאשר תסיים, נורית המצב תידלק בירוק.  

F   .כדי לכבות את מצב אחסון בנפח גבוה, כבה את המדפסת 
    

 חשוב  
 כאשר המדפסת כבויה, מצב אחסון בנפח גבוה מושבת וכל הקבצים באזור האחסון בנפח גבוה נמחקים.   •

 אין תמיכה בתבניות קובץ אחרות.     BLF. - ו, binזו תומכת בקבצי .תכונה  •

 אל תיצור תיקיות באזור האחסון בנפח גבוה.  אם נוצרת תיקיה, לא ניתן לגשת לקבצים בתיקיה.   •

 לא יפעלו כראוי.   MB 2 -ייתכן שקבצים גדולים מ . MB  2.5הקיבולת של אזור האחסון בנפח גבוה היא  •

 תקים, לא ניתן להבטיח את סדר הביצוע של הפקודות.  אם קבצים מרובים מוע •

אינם זמינים כאשר המדפסת נמצאת במצב אחסון בנפח   Wi-Fi- בלבד( ו QL-820NWB)  Bluetoothקווית,   LANרשת  •
 גבוה.  

 אל תיגש לקבצים אחרים באזור האחסון בנפח גבוה בעת ביצוע קובץ שהועתק.   •

    הערה  
.  133בעמוד  יצירת קבצים להעברה וחבילת קבצים להעברה ראה, BLFלקבלת מידע נוסף אודות אופן היצירה של קובץ .
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  JPEGהדפסת 

 מבלי להשתמש במנהל המדפסת.  ( JPEGניתן להדפיס נתוני תמונה )

    הערה  

 באמצעות התכונה 'אחסון בנפח גבוה'.    JPEGניתן להדפיס תמונות  •

 .  Bluetoothמשמש להדפסה באמצעות חיבור ( OPPפרופיל דחיפת האובייקטים )  •

 לבן" תוך שימוש בתהליך עיבוד.  - צבעונית לתמונה מסוג "שחור JPEGהמדפסת תמיר תמונת  •

 זה עשוי לגרום לתמונה המודפסת שלך לבלבלבל.  לבן', תהליך מסחרר - שכבר 'שחור  JPEGבעת שליחת תמונת  •

 .  JPEGכדי לשפר את איכות התמונה, נסה לבטל את העיבוד הראשוני של תמונת   •

 (  jpgבלבד. )מוגבל לקבצים בעלי סיומת .  JPEGניתן להדפיס תמונות  ■

 .  MB 5גודל הקובץ המרבי הוא  ■
(2  MB   .)'כאשר נעשה שימוש בתכונה 'אחסון בנפח גבוה 

 הרזולוציה המרבית היא:   ■
 נקודות    x 720 8000רוחב =   x גובה

 אם יש חריגה ממגבלות אלה, הנתונים שיתקבלו על מדפסת יימחקו ולא יודפסו.  

 ההדפסה היא בפיקסל אחד = נקודה אחת.   ■

 להדפיס את התמונה.  המדפסת מבצעת עיבוד בינארי )בינארי פשוט( כדי   ■

רוחב של הנתונים שהתקבלו.  -התמונה מודפסת עם יחס גובה ■
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-LCD )QL-הדפסת תבניות מהמדפסת לתווית באמצעות תפריט ה
820NWB  )בלבד 

   מבלי להתחבר למחשב או למכשיר נייד. LCD-ניתן להדפיס רק תבניות שהועברו או קבועות מראש באמצעות תפריט ה

 בעת הדפסת תבנית שאינה מקושרת למסד נתונים   ■

o ודא ש - LCD   .נמצא במצב התבנית כפי שמוצג להלן 

  

 אם לא, הגדר למצב תבנית.  

[  OKולאחר מכן הזן את הלחצן ] [  Template Settingsבתפריט ] הזן את לחצן תפריט ועל לחצן ▼ כדי לבחור  1
 )אישור(.  

 מופעל[. [ למצב ]מצב תבניתהגדר את ] 2

 אישור(. [ )  OK▲או על הלחצן ▼ בחר תבנית ולחץ על הלחצן   [] הזן את]ב

 [  הגדרות תבניתתפריט ] -[ ב אישור הדפסה/ Confirm Printנבחרת ב][ Offכאשר האפשרות ] ■

 קבוע מראש של תוויות עם התבנית שנבחרה.. מודפס מספר 

 [  הגדרות תבניתתפריט ] -אישור הדפסה[ ב /Confirm Printנבחרת ב][ Onכאשר האפשרות ] ■

 מוצג מספר הגדרות ההדפסה.  הזן את לחצן או ▼ כדי לבחור את מספר התוויות להדפסה.   1

  

ת המוגדר עם התבנית שנבחרה מודפס.  אישור(.  מספר התוויו )  OKהזן את הלחצן  
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 מסד נתונים   - בעת הדפסת תבנית המקושרת ל ■

o ודא ש - LCD   .נמצא במצב התבנית כפי שמוצג להלן 

 

 אם לא, הגדר למצב תבנית.  

[  OKולאחר מכן הזן את הלחצן ] [  Template Settingsהזן את לחצן תפריט ועל לחצן ▼ כדי לבחור בתפריט ] 1
 )אישור(.  

 מופעל[. [ למצב ]מצב תבניתהגדר את ] 2

 אישור(. [ )  OK▲או על הלחצן ▼ בחר תבנית ולחץ על הלחצן   [] הזן את]ב

' מסד הנתונים מוצג המסך 'בחירת מסך'.  הזן את תצוגה או על לחצן ▼ כדי לבחור את מסד הנתונים ולחץ על הלחצן  ב
 אישור.  

   ABCחברת  001

00001 :BBB Compan   

00002 :CCC Company  ____  
00003: DDD Company  

D  את מסך ה- LCD   .חזרה למסך מצב התבנית 

[, מספר מוגדר מראש של תוויות  אישור הדפסה/Confirm Printנבחרת בתפריט ][ Offכאשר האפשרות ] ■

 יודפס בתבנית שנבחרה.  

 [  הגדרות תבניתתפריט ] -אישור הדפסה[ ב /Confirm Printנבחרת ב][ Onכאשר האפשרות ] ■

 מוצג מספר הגדרת ההדפסה שבמסך.  הזן את לחצן או ▼ כדי לבחור את מספר התוויות להדפסה.   1

 

אישור(.  מספר התוויות המוגדר עם התבנית שנבחרה מודפס.  )  OKהזן את הלחצן   2

29mx 90    מ"מ 

  -מורכב מ
ABC  

2017  
05/01   
16:06  

 תפריט     ABCחברת  001

 CCCחברת 

   CJx רגל 

001   
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    הערה  
בעת לחיצה על לחצן תפריט פעם אחת על מספר הגדרת ההדפסה ולאחר מכן לחיצה על לחצן אישור, באפשרותך לבדוק   •

 את האובייקט בתבנית.  כדי לחזור למספר הדפסת המסך, הזן את הלחצן ביטול או על הלחצן אישור.  

בעת לחיצה על לחצן תפריט פעמיים על מספר הגדרת ההדפסה של המסך ולאחר מכן לחיצה על לחצן אישור, מוצגת הצגה   •
▲תצוגה או לחצן ▼. כדי לחזור למספר הדפסת המסך, הזן את הלחצן ביטול   לפני הדפסה.  באפשרותך לגלול במסך עם 

או על הלחצן אישור.  
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 עדכון מרחוק 

ת מדפסת שמקלה על העדכון האוטומטי למחצה של הגדרות המדפסת עם חיבור פשוט לתיקיית רשת  עדכון מרחוק הוא תכונ
 .  20בעמוד   עדכון מרחוק  שבה שוכנים קובצי העדכון.  לקבלת מידע נוסף אודות עדכון מרחוק, ראה 

 בלבד(  Windowsהדפסה מבוזרת )

זמנית,  -עת הדפסת מספר גדול של תוויות, ניתן להפיץ את ההדפסה בין מדפסות מרובות.  מאחר שההדפסה מתבצעת בו ב
 ניתן לצמצם את זמן ההדפסה הכולל.  

    הערה  
 או חיבור רשת.   USBניתן להפיץ את ההדפסה למדפסות המחוברות באמצעות חיבור  •

מספר העמודים מחולק באופן אוטומטי בין המדפסות שנבחרו.  אם לא ניתן לחלק את מספר העמודים שצוין באופן שווה בין   •

 .  0 גדרות בשלבשיח כאשר הגדרות ההדפסה מו-המדפסות, הוא יחולק בסדר של המדפסות הרשומות בתיבת הדו

  

o  בתפריט ]קובץ[ בעורך ה-  P-Touch , [ הזן את  .]הדפסה 

מאפיינים...[.  הזן את ] ב
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 מכן הזן את ]הגדרות[.   בתיבת הסימון ]הדפסה מבוזרת[ ולאחר הזן את הכרטיסיה ]מתקדם[, בחר  ג

 גרפיקה: 
חצאי  

 גוונים  
o   עבור סמל וטקסט בינארי 

o  עבור טקסט וגרפיקה 

 @ עבור תוויות כלליות.הכללה  
 שגיאה בעת פיזור  

 בהירות:  

 חדות:  

 צבע: 

 רמה אדומה:  

 רציפה:  Tתבנית 

 ברירת מחדל  

 ביטול  "| ]אישור
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 שיח הגדרות הדפסה מבוזרת, בחר את המדפסות שבהן ברצונך להשתמש להדפסה מבוזרת.  - בתיבת הדו ד
 

 על ]זהה מידע נייר נוכחי...[.   לחץ 1

 סוג נייר[.  [ ו]נייר נוכחיפרטי המדפסת הנוכחיים שזוהו מופיעים מתחת ל] 2

 [ הרצויה.  שם המדפסת בחר בתיבת הסימון לצד ] 3

    הערה  

 סמל     -אם רוחב התווית שנבחר שונה מזה המוצג בעמודה ]נייר נוכחי[, ה  •
 הגדר רוחב[.  מופיע.  טען את המדפסת עם רוחב התווית המצוין ב] 

  - ב  xxxxxxxxxxxxאם מדפסות מרובות מחוברות, תוכל למצוא את המדפסת הרצויה באמצעות שם היציאה שלה.   •
BRNxxxxxxxxxx בשם היציאה מציין את כתובת ה-  MAC/ כתובת ה- Ethernet    לבדוק את כתובת השל המדפסת.  ניתן -  

MAC/כתובת ה - Ethernet אישור הגדרות מדפסת   ידי הדפסת מידע הגדרת המדפסת.  לקבלת מידע נוסף, ראה-על
.  84בעמוד  התווית 

 

3  2  
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 ציין את גודל התווית.   ה

A.   .אם נבחרה מדפסת אחת בלבד 

, בחר את המדפסת שאת ההגדרה שלה ברצונך לציין ולאחר מכן לחץ  ד  ת הדפסה מבוזרת משלב שיח הגדרו-בתיבת הדו

מהרשימה הנפתחת ]הגדר רוחב[,  עליה פעמיים או לחץ עליה באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן הזן את ]הגדרות[.  
 בחר את גודל התווית.  

    הערה  

 ניתן להזנה בתיבת הטקסט ]הערות[.   ד שיח הגדרות הדפסה מבוזרת משלב-מידע המוצג בתיבת הדו 

B.   .אם נבחרו מדפסות מרובות 

, בחר את המדפסות שאת ההגדרות שלהן ברצונך לציין, לחץ עליהן  ד שיח הגדרות הדפסה מבוזרת משלב -בתיבת הדו 

באמצעות לחצן העכבר הימני ולאחר מכן הזן את ]הגדרות[. מהרשימה הנפתחת ]הגדר רוחב[, בחר את גודל התווית.   
 ותה הגדרת גודל תווית מוחלת על כל המדפסות שנבחרו.  א

    הערה  
 [ אינן זמינות.  הערות[ ו] הגדרות מדפסתההגדרות תחת ] 

F [ כדי לסגור את חלון הגדרת גודל התווית.  אישור הזן את ] 

G  [ כדי לסגור את החלון הגדרות הדפסה מבוזרת.  אישורהזן את ] 
 ההתקנה הושלמה.  

 די להתחיל בהדפסה מבוזרת.  [ כאישור הזן את ]  ח

|J  ^   הערה    
רכזת   • באמצעות  מדפסת המחוברת  עבור  מידע  לזהות  תוכל  שלא  את    USBייתכן  לפני ההדפסה, הזן  הדפסה.   או שרת 

 ההגדרות באופן ידני ובדוק אם ניתן להשתמש על מדפסת להדפסה.  

 בהתאם לשימוש בנתב ולתכונות האבטחה שבשימוש, כגון חומת אש, ייתכן שלא תהיה אפשרות להשתמש בפונקציה זו.   •

מומלץ לבצע בדיקת חיבור עבור סביבת ההפעלה שלך.  פנה למנהל טכנולוגיית המידע או למנהל המערכת לקבלת סיוע.   •



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 חלק ב 

 יישום  

   P-touch Editor   97כיצד להשתמש ב 

  114 בלבדP-Touch Editor Lite (Windows  ) -כיצד להשתמש ב

   -ו   P-Touch Transfer Managerכיצד להשתמש במנהל  

   123 בלבדP-Touch (Windows    )ספריית 

   P-Touchמעביר תבניות עם העברת 

Express (Windows    )140 בלבד   

   P-Touch   148כיצד לעדכן את תוכנת  
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  P-touch Editorכיצד להשתמש ב 

 ואת מנהל המדפסת.   P-touch Editor כדי להשתמש במדפסת יחד עם המחשב, התקן את

בחר את  ]   support.brother.com בכתובת  Brotherלהורדת מנהל ההתקן והתוכנה העדכניים ביותר, בקר באתר התמיכה של 

 את המוצר שלך[  ]בחר   - ]הורדות[  - האזור/המדינה שלך.[ 

  Windowsעבור 

   P-touch Editor מפעיל את 

o  הפעל אתP-Touch Editor  . 

 :  Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2עבור   ■

מל  או לחץ פעמיים על ס,  ]Brother P-Touch[ - ]P-Touch Editor 5.x[  -כל התוכניות[  בלחצן התחל, לחץ על ]
 בשולחן העבודה.  [ P-Touch Editor 5.xקיצור הדרך ]

 :  Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2עבור   ■

 בשולחן העבודה.  [  P-Touch Editor 5.xאו לחץ פעמיים על ][ Appsבמסך ][ P-Touch Editor 5.xהזן את ]

 :  Windows 10עבור   ■

])  Startמהלחצן   על  לחץ  ][  P-Touch Editor 5.xהתחל(,  ]מגע   Brotherתחת  על  פעמיים  לחץ  או   ,]P-Touch  
Editor 5.x  ]  .בשולחן העבודה 

 מופעל, בחר אם ברצונך ליצור פריסה חדשה או לפתוח פריסה קיימת.    P-Touch Editor' כאשר ב

|J  ^   הערה    
כדי   P[ בשורת התפריטים של עורך המגע ]אפשרויות  -כלים[  מופעל, לחץ על ] P-Touch Editorכדי לשנות את האופן שבו 

שיח אפשרויות.  בצד ימין, בחר את הכותרת ]כללי[ ולאחר מכן את ההגדרה הרצויה בתיבת הרשימה  - את תיבת הדו  להציג
[ .  Display New View[. ההגדרה המקורית היא ]הגדרות אתחול ]פעולות[ תחת ]

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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 בחר אחת מהאפשרויות המוצגות:   ג

 

  שכב'«   49

 [.  — [ ולאחר מכן הזן את ]פריסה חדשה [, או הזן את ]פריסה חדשה כדי ליצור פריסה חדשה, לחץ פעמיים על ]  1

כדי ליצור פריסה חדשה באמצעות פריסה קבועה מראש, לחץ פעמיים על לחצן קטגוריה, או בחר לחצן קטגוריה   2
 [.  -ולאחר מכן הזן את ] 

 התחבר למסד נתונים[.  בתיבת הסימון לצד ]   כדי לחבר פריסה קבועה מראש למסד נתונים, בחר 3

פתיחה[.  כדי לפתוח פריסה קיימת, הזן את ] 4
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   P-Touch Editorהדפסה באמצעות  

   Expressמצב  ■

 מצב זה מאפשר לך ליצור במהירות פריסות הכוללות טקסט ותמונות.  

 

[ משורת התפריטים או הזן את הסמל ]הדפסה[.  לפני ההדפסה, קבע את תצורת  ]הדפסה - קובץ[ כדי להדפיס, הזן את ]
 הגדרות ההדפסה במסך 'הדפסה'.  

 מצב מקצועי   ■

 מצב זה מאפשר לך ליצור פריסות באמצעות מגוון רחב של כלים ואפשרויות מתקדמים.  

 
לפני ההדפסה, קבע את  (.  Aזן את הסמל ]הדפסה[ ) [ משורת התפריטים או ה]הדפסה - קובץ[ כדי להדפיס, הזן את ]

 תצורת הגדרות ההדפסה במסך 'הדפסה'.  

  כדי להתחיל להדפיס מבלי לשנות את הגדרות ההדפסה.   )Print[ )B[בנוסף, באפשרותך ללחוץ על הסמל  

   -ב

 א 



   P-touch Editorכיצד להשתמש ב 

100 

 

 

 מצב הצמדה   ■

מצב זה מאפשר לך ללכוד את כל תצוגת מסך המחשב או חלק ממנה, להדפיס אותה כתמונה ולשמור אותה לשימוש  
 עתידי.  

o   .]הזן את לחצן הבחירה של מצב ]הצמד 

 שיח תיאור מצב הצמדה מופיעה.  - תיבת הדו

 אישור[.  הזן את ]  ב

 לוח הצבעים של מצב הצמדה מופיע.  

 מעביר נתונים למדפסת התווית  

  P-Touch לקבלת מידע נוסף, ראה.     P-Touch Transfer Manager-כדי להעביר נתונים למדפסת, עליך להשתמש ב
Transfer Manager   123בעמוד  .  
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 מ"מ   62שחור/אדום בגודל  DKהדפסה באמצעות גליל 

מ"מ( הכלול על מדפסת התוויות, או בסרט נייר בעל אורך רציף של   62השתמש בהגדרות הבאות בעת שימוש בגלגל הניסיון )
DK-22251   .)הזמין באופן מסחרי )שחור/אדום 

  P-Touch Editorתצורה עם 

 [ ולאחר מכן את  נייר] בחר  

 צבעי.  -מופיע מצב דו 

  2מצב [ עבור ] שחור/אדוםבחר ]
 צבעים:[.  

 [ כדי לערוך את צבע הטקסט.  טקסטבחר ]  ב

  [ כדי לערוך את צבע המסגרת.  מסגרתבחר ] ד

   Expressמצב 
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• USS  i [  מגדיר צבע טקסט עבור 
 [ כדי לערוך את צבע הטקסט.  טקסט נבחר

• USS [ ל ]משנה את צבע המילוי -   
 .  -ערוך את הצבע כדי למלא אזור סגור ב 

• USS [משנה את צבע הלין ה - e ]   כדי
 לערוך את צבע הקו.  

• USS tsi  [  משנה את צבע הרקע של
[ כדי לערוך את צבע הרקע של  האובייקט

 האובייקט.  

o  הזן את האיורpTl  , לאחר 
 מכן יופיע הפריט המפורט.   

B  [ שחור/אדוםבחר ] 
  מהכרטיסיה ]נייר[.   

 מצב מקצועי  
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לוח  [, לאחר מכן בחר ]תצוגההזן את ] ג
[. כלי עריכת  צבע[ ולחץ על ]מאפיינים

 הצבעים מופיע.  

 •USS    אני ]מגדיר צבע טקסט עבור 
 [ כדי לערוך את צבע הטקסט.  טקסט נבחר

 •USS J  [כדי לערוך  משנה את צבע המילוי ]
 .  -את הצבע כדי למלא אזור סגור ב 

• USS [משנה את צבע הלין ה - e ]   כדי
 לערוך את צבע הקו.  

• USS [  משנה את צבע הרקע של
[ כדי לערוך את צבע הרקע של  האובייקט

 האובייקט.  

    הערה  
 ניתן להתאים את צפיפות ההדפסה בשחור/אדום באמצעות כלי הגדרת המדפסת.   •

צבעונית.  -לא ניתן לבחור במצב רזולוציה גבוהה בעת שימוש בהדפסה דו  •
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 כוונון הטווח האדום, הבהירות והחדות  

 

 

o  שיח - תיבת הדו פתיחתP-Touch  
Editor ]Print[  . 

 מאפיינים[.  הזן את ] ב

 בחר את הכרטיסיה ]בסיסי[.   ב

D [ ל סוג ניירהגדר את ]-  [  .]שחור/אדום 
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 בחר את הכרטיסייה ]מתקדם[.   ה

- חדות[. )בין  [ ואת ] בהירות] הגדר את
 (  20+  -ל  20

G [ רמה באדום הגדר את ( .] 
(  20עד +  20-טווח הגדרה אפשרי:  
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  Macעבור 

^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^J   

 [.  P-Touch Editorולאחר מכן לחץ פעמיים על סמל היישום ] ]Macintosh HD[ - ]Applications[לחץ פעמיים על  

    הערה  
למדפסת.    P-Touch Editorלא ניתן להעביר נתוני תוויות שנוצרו באמצעות , Mac - בעת שימוש ב
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 מצבי פעולה  

 מצב רגיל   ■

 מצב זה מאפשר לך ליצור תוויות עם טקסט ותמונות.  

 חלון הפריסה מורכב מהמקטעים הבאים:  

 
 סרגל כלים   1

 מפקח התוויות   2

 מפקח האובייקטים   3

 אזור עריכת תווית   4

 מעביר נתונים למדפסת התווית  

  P-Touch Transfer לקבלת מידע נוסף, ראה.  Windowsכדי להעביר נתונים למדפסת, עליך להשתמש במחשב עם  
Manager  123בעמוד  .  

 

1  

3  

2  

4  
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 צבעית - תצורת הדפסה דו

 למדפסת יש יכולת הדפסה של שני צבעים.  

  P-Touch Editorתצורה עם 

 מצב רגיל  

o [ 62בחר   .]מ"מ שחור/אדום 

  בחר את צבעי הטקסט והאובייקט.   ב

 ניתן להתאים את צפיפות ההדפסה בשחור/אדום באמצעות כלי הגדרת המדפסת.  

 ◄ מספור  
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o שיח - פתיחת תיבת הדוP-Touch Editor  
[Print  .] 

 . הזן את הלחצן ]הגדרות מפורטות[.  ב

(  20+  -ל  20-[. )בין רמה באדום הגדר את ]  ב

 כוונון האדום 
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 בלבדP-Touch  (Windows  )כיצד להשתמש בפנקס הכתובות של 

המסכים עשויים להשתנות  .  P-Touchסעיף זה מתאר כיצד ליצור ביעילות תוויות מאנשי קשר באמצעות פנקס הכתובות של 
 בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך.  

 .(  אינו נתמך בשפות מסוימות  P-Touch)פנקס כתובות של 

  P-Touchמפעיל את פנקס הכתובות של  

o  [ לחץ על ]כל התוכניות[  - התחל[ - ]Brother P-Touch[ - ]P-Touch Address Book 1.2[  . 

|J  ^   הערה    
באמצעות השיטות הבאות )רק אם יצרת את קיצור הדרך   P-Touch - באפשרותך גם להפעיל את פנקס הכתובות של ה

 במהלך ההתקנה(:  

 על סמל קיצור הדרך בשולחן העבודה.   לחץ פעמיים 

 הזן את סמל קיצור הדרך בסרגל ההפעלה המהירה.  

שיח הפעלה, המאפשרת ליצור אנשי קשר חדשים, או  -מופיעה תיבת הדו מופעל, P-Touch  - כאשר פנקס הכתובות של ה
 .  Outlookאו אנשי קשר של    CSVלייבא נתונים בתבנית 

 

 (.  אישור[ )OKשברצונך לבצע ולחץ על הלחצן ]  Pשיח הפעלה, ציין את הפעולה של פנקס הכתובות למגע - בתיבת הדו ב

 
 בעת בחירה באפשרות ]יצירת איש קשר חדש[, מופיע חלון הפריסה.   ■

נבחרת, באפשרותך לייבא אנשי קשר  [ Outlook - ייבוא אנשי קשר מאו ][  CSVייבוא אנשי קשר מקובץ כאשר האפשרות ] ■
 בתבניות אחרות.  

 .  P-Touchהזן את הלחצן ]פתיחת עזרה...[ כדי לפתוח את קובצי העזרה של פנקס הכתובות של  ■
מספקת מידע מפורט על התכונות הזמינות ומסבירה כיצד להשתמש בפנקס   P-Touchהעזרה של פנקס הכתובות של 

  .  P-Touchהכתובות של 
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 חלון פריסה  

 חלון הפריסה מורכב משמונה המקטעים הבאים:  

 
 שורת תפריטים   1

 הפקודות מסווגות תחת כל תפריט )קובץ, עריכה, תצוגה, פריסה וכלים( בהתאם לפונקציות שלהן.  

 סרגל כלים סטנדרטי   2
 מספק קבוצה של פקודות נפוצות )כגון איש קשר חדש, עריכת איש קשר, חיפוש או הדפסה(.  

 סרגל הכלים טקסט   3
 עיצוב טקסט.  משמש להתאמה של תכונות טקסט כגון גודל גופן ויישור עבור 

 תצוגת בחירת סגנון פריסה   4
 הצגת סגנונות פריסה המאוחסנים בתיקיה.  

 אזור עבודה של פריסה   5
 משמש להצגה או עריכה של פריסה המשתמשת בסגנון פריסה בתצוגת בחירת סגנון פריסה. 

 תיבה של רשימת קשר משולבת  6
 [.  Other3]  - ו  ]Other1[, ]Other2[י[, ]עסקים[, אישהצגת רשימת אנשי הקשר שצוינה כעת.  באפשרותך לבחור מתוך ]

 הכרטיסיה אינדקס   7
שיח מיון, ולציין את השדה  -[ כדי לפתוח את תיבת הדו]מיין  - כלים[ באפשרותך לחפש בתוך השדה בתצוגת רשומה.  הזן את ] 

 [.  Key1הרצוי באמצעות ]

 תצוגת רשומה   8
  נתונים )הוספה, מחיקה או שינוי(.  הצגת נתוני איש הקשר בכל שדה.  ניתן גם לערוך את ה

1  

3  

4  

5  

7  6  

8  
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 יצירת איש קשר חדש 

 סעיף זה מסביר כיצד ליצור איש קשר חדש.  

שיח איש קשר  - [, או הזן את תיבת הדו ]איש קשר חדש  -קובץ[  הזן את ] 

 חדש תופיע.  

 הזן את פרטי איש הקשר החדש.   ב

 
 סרגל כלים חדש של טופס איש קשר   1

 הפקודות הבאות מסווגות לקטגוריות בתפריט:  

 פונקציה   שם לחצן   סמל  

o  
 הצגת איש הקשר הקודם.   הקודם  

o  
 הצגת איש הקשר הבא.   הבא  

 
 הצגת חלון הטופס עבור איש קשר חדש.   איש קשר חדש  

-X   
 מחיקת איש הקשר שנבחר כעת.   מחק איש קשר  

  

 לחצן.  

1  
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 פונקציה   שם לחצן   סמל  
 

מאפשר לך להוסיף תמונה עבור איש קשר מקובץ או מצלמה המחוברת   תמונה 
 כעת למחשב.  

 סוגי הקבצים הבאים נתמכים:  

 (  bmp, *.dibמפת סיביות ) *. •

   )JPEG ) *.jpg, *.jpegקובץ  •

 (  tifלא דחוס( )*. )  TIFFקובץ  •

   )GIF ) *.gifקובץ  •

 (  icoסמל ) *. •

 כוונון תמונה אינו מותר(.  ) )Windows Meta )*.wmf, *.EMFקובץ  •

   )PNG ) *.pngקובץ  •

 
 שיח איש קשר חדש.  -שומר את איש הקשר וסוגר את תיבת הדו שמור וסגור  

 טופס איש קשר   2
 משמש להזנת כל פריט, כגון שם, כתובת, מספר טלפון, פרטי חברה, וכתובת דואר אלקטרוני עבור איש הקשר החדש.  

כאשר תסיים להזין את הנתונים, הזן את לחצן שמור וסגור כדי לאחסן.   ג
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ב להשתמש   P-Touch Editor Lite  -כיצד 
(Windows   )בלבד 

 בלבדP-Touch Editor Lite (QL-810W   ) -כיצד להשתמש ב 
 )חלונות בלבד( 

 באפשרותך ליצור במהירות פריסות תוויות פשוטות שונות ללא מנהלי התקנים או תוכנות. ,  P-Touch Editor Liteבאמצעות 

Lite של עורך ה-P-Touch  נתמך רק כאשר המדפסת מחוברת באמצעות כבלUSB  . 

 שיח על מסך המחשב.  -מופיעה תיבת דו , USB-לאחר חיבור כבל ה

 (.  P-Touch Editor Lite' )אינץ  5ל ע  לחץ, Windows Vistaעבור   •

 הזן את "פתח תיקייה להצגת קבצים" ולאחר מכן לחץ פעמיים  , Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10  -ב •

 ■ ■ ■ ■ ■    : ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■■ לוחץ

 מופעל.  P-touchעורך קל 
 חיצה ארוכה על לחצן העורך הקל עד שנורית העורך תידלק. לחץ ל.  P-Touch Editor Lite* יש להגדיר את המדפסת למצב 

[8   
 חלון פריסה  

 

 סרגל כלים פקודה אחד  
 פונקציה  סמל  

   
 מציג את המסך החדש ליצירת תוויות.  

 
 .  P-Touch Editor Liteפתיחת קובץ שמור עם 

 ב  
 שומר את הנתונים במחשב, אך לא על מדפסת.  

 
 הוספת תיבת טקסט חדשה )שימושית בעת יצירת תוויות המכילות שורות טקסט בודדות ושורות מרובות(.  

 

 ■ 
ש 
 ■ 

 

 הוספת תמונה לתווית שלך.  
 : מוסיף תמונה המאוחסנת במחשב שלך.  מתוך קובץ
 : מוסיף את האזור שנבחר במסך המחשב כגרפיקה.  צילום מסך

 : מוסיף אחד מהסמלים המוכללים במחשב שלך.  סמל
 

 מוסיף מסגרת.  

 

1  

2  
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 פונקציה  סמל  

 
 .  P-Touch Editorוהפעלת   P-Touch Liteיציאה מעורך  

 □ 
 הצגת התפריט.  

 .  P-touch Editor Lite התפריט כולל את כל הפונקציות של

 .  P-Touch Lite  -ממזער את עורך ה 

 .  P-touch Editor Liteיציאה מ  □ 

  סרגל כלים של מאפיינים   2

 פונקציה  סמל  

 ט   א   1
 כדי לשנות את הגופן.   | -על  לחץ

 |56.6 _T| a* A   
 כדי לציין את גודל הגופן.   | -על  לחץ

 ■ .>   או על* ידי לחיצה-באפשרותך לכוונן את גודל הגופן ברמה אחת למעלה או למטה על

BZV  / 
   I / A Italic s /a Underline מודגש . B /A] מציין את סגנון הגופן:

 ה 
 מציין את יישור הטקסט בתיבת טקסט. 

H  
|i.r   י 

 כדי לזהות באופן אוטומטי את הרוחב של התווית שנוספה.   nהגדרת רוחב התווית.  הזן את 

 ' )אוטומטי(  1.06 |

 כדי להתאים אוטומטית את אורך התווית כך שיתאים לטקסט שהוזן.   | Jעל ||  הגדרת אורך התווית.  לחץ

H  
 מגדירה/מבטלת את כיוון התווית למצב אנכי.  

[©100%   ©_ 

 כדי להגדיר את פקטור גודל התצוגה עבור תצוגת התווית.   | -על  לחץ

 על ©.    או על © ידי לחיצה- באפשרותך גם לשנות את גודל התצוגה על
 

: כל תווית נחתכת  גזירה אוטומטיתכדי להדפיס בצורה רגילה או על ~ כדי להדפיס עם אפשרויות.  O הזן את ■

: מדפיסה  עותקים: גזור תוויות לאחר הדפסת התווית האחרונה.  גזור בסוףבאופן אוטומטי לאחר ההדפסה.  

 ים מרובים של תווית.  עותק 
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   3תצוגת תווית 

 תצוגה  

3  

 פונקציה 

תצוגת תווית זו מוצגת בעת הפעלת התוכנה.  רוחב התווית המוגדר כעת מוצג בצד הימני של תמונת  

 התווית.  כאשר הכיתוב "אוטומטי" מוצג בצד ימין, אורך התווית מותאם אוטומטית לאורך הטקסט. 

וית  כדי לשנות באופן ידני את האורך והרוחב של התווית, הזז את המצביע אל הגבול של אזור התו 

 ולאחר מכן גרור אותו כאשר הקו הכחול מופיע.  

הזז את המצביע מעל קצה של החלון וגרור , P -של עורך ה Liteכדי להתאים את הגודל של החלון 

 אותו כאשר המצביע משתנה לחץ.  

קווים מנחים מוצגים לעתים בעת העברת אובייקטים.  הם מוצגים כאשר האובייקט מיושר בקצה  

, העליון או התחתון של אזור ההדפסה, או במרכז.  באיור שמשמאל, הקווים המנחים השמאלי, הימני

 מציינים שהאובייקט ממורכז בקצה העליון של התווית.  

תיבות טקסט, תמונות ומסגרות שנוספו מטופלות כאובייקטים.  האובייקטים מוקפים בנקודות אחיזה 

 )המצוינות בשמונה נקודות כחולות(.  

 קט נבחר.  מציין שאוביי

המצביע מתחלף לחץ בעת מעבר מעל נקודת אחיזה. גרור את נקודות האחיזה כדי לשנות את גודל  

 האובייקט.  

כדי להזיז אובייקטים, גרור אותם כאשר המצביע משתנה להצלבות.  עבור אובייקטי טקסט, המצביע  

 משתנה רק להצלבות מעל גבול האובייקט.  
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 לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני באזור תצוגת הפריסה כדי לבחור ולבצע את פריטי התפריט הבאים.  

 פונקציות אחרות )לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני כדי להציג(  

 בצע פעולה זו   תפריט  

 ביטול  
 בצע שוב  

כדי לבצע מחדש את הפעולה   על בצע שוב  כדי לבטל את הפעולה האחרונה.  לחץ בטל הזן את

 האחרונה.  

.  לחץ באזור היעד  העתק או גזור בחר את אזור הטקסט )או האובייקט( שברצונך לגזור או להעתיק ובחר גזור את העתק הדבקה  

 הדבק.   ובחר

 הפונקציה אינה זמינה עבור המדפסת.   שוליים  

 הוסף.    הזן את הוסף  
 כדי להוסיף טקסט לתווית.    בתיבת טקסט בחר
 כדי להוסיף תמונה המאוחסנת במחשב שלך.   מתוך קובץ בחר
 ' כדי להוסיף את האזור שנבחר במסך המחשב.  באפשרות 'לכידת מסך בחר
 כדי להוסיף אחד מהסמלים המוכללים של המחשב.   סמל בחר
 .  P-touch Editor Lite כדי להוסיף אחד מהמסגרות המוכללות של מסגרת בחר

 כדי לשנות את כיוון הטקסט.   על טקסט אנכי או טקסט אופקי בחר את אובייקט הטקסט ולחץ על כיוון  

כדי להוסיף מספר או אות מוגדל בכל תווית.    מספור בחר את המספר או האות בתוך הטקסט ולחץ על מספור  

.  בחר בתיבה מספור והזן את מספר התוויות  אפשרויות הדפסה משמאל ללחצן הדפס ולחץ על על |  לחץ

 להדפסה בשדה ספירה.  הזן את לחצן הדפס.  

 שנה תמונה  

 כדי להחליף את התמונה הנוכחית בתמונה אחרת.   השנה תמונ בחר את התמונה ולחץ על

 .  270°  או 180°, 90°,  0° -ל  סובב אובייקטים סובב  

מכן בחר הבא לקידמה, העבר לרקע, הבא קדימה או   , ולאחרעל סדר בחר אחד מהאובייקטים ולחץ סדר  

 העבר אחורה כדי להגדיר את הסדר של כל אובייקט בשכבה.  

P-Touch Editor  ...   הזן אתP-Touch Editor   כדי להשתמש זמנית בP-touch Editor  .לשימוש רציף בעורך ה-P-Touch  ,

 .  Editor Lite- ה עד לכיבוי נורית Editor Liteלחץ לחיצה ארוכה על הלחצן  

 אפשרויות.    הזן את אפשרויות  

 כדי להגדיר את הגדרת יחידת המידה.   אינצ'ים )ב( או מילימטרים )מ"מ( בחר

שפה" החדשה  הפעל מחדש את היישום כדי להחיל את ה" .   P-Touch- של עורך ה Liteבחר את שפת  

 שנבחרה.  

 אפס ל הערך המקורי לאחר    או הצג ערך חדש לאחר הדפסה בחר

 כדי להגדיר את אפשרות המספור.   הדפסה

 אינטרנט לקבלת סיוע ומידע.  כדי לעבור לאתר ה Brotherעל מרכז הפתרונות של  לחץ   Brotherמרכז הפתרונות של  

 .  P-touch Editor ' כדי ללמוד אודות הגרסה שלעל 'אודות לחץ אודות...  

 .  P-Touch Editor Lite -כדי לצאת מ על יציאה לחץ יציאה  
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 בלבדP-Touch Editor Lite LAN  (Windows  ) -כיצד להשתמש ב 

 באפשרותך ליצור במהירות פריסות תוויות שונות.   P-Touch Editor Lite LANבאמצעות 

 נתמך רק כאשר המחשב מחובר לרשת.  P-touch  Lite LAN העורך 

נוצרת בשולחן   Touch Editor Lite LAN-P - והתקנתה, חבילת תוכנית ה all.brotherinst -  ידי הורדת תוכנית ההתקנה מ-על 
  P-touch - העבודה.  פתח את חבילת התוכנית והעתק אותה לתיקיה המשותפת בשרת.  משתמשי רשת אחרים יכולים לגשת ל 

Editor Lite LAN בשרת כדי ליצור תוויות ולהדפיס מ -  QL-810W/820NWB  .המחובר לרשת   

   P-Touch Editor Lite LANכיצד לשתף את 

 מהתיקייה המשותפת מהרשת למחשב.   P-Touch Editor Lite LANהעתק את התיקייה המכילה את  •

 מהתיקייה המשותפת מהרשת.   P-Touch Editor Lite LANהפעל את  •

 .  PteLeteLANבתיקייה   \לחץ פעמיים על  

P-touch Editor Lite LAN    .מופעל 

8 R  

http://install.brother/
http://install.brother/
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 חלון פריסה  

 

 סרגל כלים פקודה אחד  
 פונקציה  סמל  

 מציג את המסך החדש ליצירת תוויות.   

 
 .  P-Touch-של עורך ה Lite LANפתיחת קובץ שמור עם 

 
 שומר את הנתונים במחשב, אך לא על מדפסת.  

 |Aj 

 הוספת תיבת טקסט חדשה )נוחה בעת יצירת תוויות המכילות שורות טקסט בודדות וטקסט מרובות(.  

 |^*| | 

 הוספת תמונה לתווית שלך.  
 : מוסיף תמונה המאוחסנת במחשב שלך.  מתוך קובץ
 : מוסיף את האזור שנבחר במסך המחשב כגרפיקה.  צילום מסך

 : מוסיף אחד מהסמלים המוכללים במחשב שלך.  סמל
 

 מוסיף מסגרת.  

 

 הצגת התפריט.  
 .  P-Touch Editor Lite LANהתפריט כולל את כל הפונקציונליות של  

 
 .  P-Touch Lite LAN  -מזעור עורך ה

 .  P-Touch Editor Lite LAN- יציאה מ □ 
 

 סרגל כלים של מאפיינים   2
 פונקציה  סמל  

 |Arial 
 כדי לשנות את הגופן.   30הזן את  

|24 JJ A  ' 
 כדי לציין את גודל הגופן.    30הזן את  

 <•. .   או -A על  ידי לחיצה-באפשרותך להתאים את גודל הגופן ברמה אחת למעלה או למטה על

BZU/ 

 אנדרליין   u /A] נטוי  .I / A מודגש . B /A] מציין את סגנון הגופן:

 
 מציין את יישור הטקסט בתיבת טקסט. 

 כדי לזהות באופן אוטומטי את הרוחב של התווית שנוספה.   nהגדרת רוחב התווית.  הזן את  ג  

  

 

— 2  
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 פונקציה  סמל  

  ___ א 
 |1.06 ( ’Auto ) 

 כדי להתאים אוטומטית את אורך התווית כך שיתאים לטקסט המוזן.   151על  הגדרת אורך התווית.  לחץ

Bl 
 שינוי כיוון התווית לאנכי.  

 | @Tioo %   )+( 
 כדי להגדיר את מקדם גודל התצוגה של תצוגת התווית.    30הזן את  

 על ©.    או על © ידי לחיצה- באפשרותך גם לשנות את גודל התצוגה על

9 r  
 ' כדי להדפיס עם אפשרויות.  7על '   כדי להדפיס בצורה רגילה או 0  הזן את '

 : גזור אוטומטית, גזור בסיום, עותקים  אפשרויות הדפסה...

גזירה אוטומטית: כל תווית נחתכת באופן אוטומטי לאחר ההדפסה.  גזור בסוף: גזור תוויות לאחר הדפסת  

 תווית.  התווית האחרונה.  עותקים: מדפיסה עותקים מרובים של 

  מציגה רשימה של המדפסות המחוברות.   הגדרת מדפסת...

    הערה  

ידי  -• אם מס' מדפסות מחוברות לרשת, בחר את המדפסת להדפסה עמה.  ניתן להציג רשימה של המדפסות המחוברות לרשת על 

 שלה.   IP  - . באפשרותך למצוא את המדפסת הרצויה ברשימה מכתובת ההגדרת מדפסת...[לחיצה על ולאחר מכן לחיצה על ] 

  )Tutter )Xפסת מידע הגדרת המדפסת.  לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן ידי הד- של המדפסות על  IP - ניתן לבדוק את כתובת ה •
 כאשר ההפעלה מופעלת, כדי להדפיס את מידע התקנת המדפסת.  

מאחר שהוא מאפשר לך להציג את המדפסת ברשימה.    BRAdminמומלץ להגדיר את מיקום המדפסת באמצעות  •
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 פונקציה 

תצוגת תווית זו מוצגת בעת הפעלת התוכנה.  רוחב התווית המוגדר כעת מוצג בצד הימני של תמונת  

 התווית.  כאשר הכיתוב "אוטומטי" מוצג בצד ימין, אורך התווית מותאם אוטומטית לאורך הטקסט. 

כדי לשנות באופן ידני את האורך והרוחב של התווית, הזז את המצביע אל הגבול של אזור התווית ולאחר  

 מכן גרור אותו כאשר הקו הכחול מופיע.  

הזז את המצביע מעל קצה של  ,  P-touchשל עורך ה  Lite LAN -כדי להתאים את הגודל של חלון ה

 החלון וגרור אותו כאשר המצביע משתנה לחץ.  

וים מנחים מוצגים לעתים בעת העברת אובייקטים.  הם מוצגים כאשר האובייקט מיושר בקצה  קו

השמאלי, הימני, העליון או התחתון של אזור ההדפסה, או במרכז.  באיור שמימין, הקווים המנחים 

 מציינים שהאובייקט ממורכז בקצה העליון של התווית.  

ת כאובייקטים.  האובייקטים מוקפים בנקודות אחיזה תיבות טקסט, תמונות ומסגרות שנוספו מטופלו 

 )המצוינות בשמונה נקודות כחולות(.  

 מציין שאובייקט נבחר.  

המצביע מתחלף לחץ בעת מעבר מעל נקודת אחיזה. גרור את נקודות האחיזה כדי לשנות את גודל  

 האובייקט.  

עבור אובייקטי טקסט, המצביע  כדי להזיז אובייקטים, גרור אותם כאשר המצביע משתנה להצלבות.  

  משתנה רק להצלבות מעל גבול האובייקט.  

   3תווית תצוגת  

 תצוגה  
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 לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני באזור תצוגת הפריסה כדי לבחור ולבצע את פריטי התפריט הבאים.  

 פונקציות אחרות )לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני כדי להציג(  

 בצע פעולה זו   תפריט  

 ביטול  
 בצע שוב  

 כדי לבטל את הפעולה האחרונה.   בטל הזן את
 כדי לבצע מחדש את הפעולה האחרונה.   על בצע שוב לחץ

.  לחץ באזור היעד  העתק או גזור בחר את אזור הטקסט )או האובייקט( שברצונך לגזור או להעתיק ובחר גזור את העתק הדבקה  

 הדבק.   ובחר

 הפונקציה אינה זמינה עבור המדפסת.   שוליים  

 הוסף.    הזן את הוסף  
 כדי להוסיף טקסט לתווית.    בתיבת טקסט בחר
 כדי להוסיף תמונה המאוחסנת במחשב שלך.   מתוך קובץ בחר
 ' כדי להוסיף את האזור שנבחר במסך המחשב.  באפשרות 'לכידת מסך בחר
 כדי להוסיף אחד מהסמלים המוכללים של המחשב.   סמל בחר
 .  P-Touch Lite LAN  -כדי להוסיף אחד מהמסגרות המוכללות בעורך ה מסגרת בחר

 כדי לשנות את כיוון הטקסט.   על טקסט אנכי או טקסט אופקי בחר את אובייקט הטקסט ולחץ על כיוון  

כדי להוסיף מספר או אות מוגדל בכל תווית.    מספור בחר את המספר או האות בתוך הטקסט ולחץ על מספור  

.  סמן את התיבה מספור והזן את מספר  אפשרויות הדפסה הזן את • משמאל ללחצן הדפס ולחץ על

 התוויות להדפסה בשדה ספירה.  הזן את לחצן הדפס.  

 שנה תמונה  

 כדי להחליף את התמונה הנוכחית בתמונה אחרת.   מונהשנה ת בחר את התמונה ולחץ על

 .  270°  או 180°, 90°,  0° -ל  סובב אובייקטים סובב  

מכן בחר הבא לקידמה, העבר לרקע, הבא קדימה או   , ולאחרעל סדר בחר אחד מהאובייקטים ולחץ סדר  

 העבר אחורה כדי להגדיר את הסדר של כל אובייקט בשכבה.  

 אפשרויות.    הזן את אפשרויות  

  P-Touch Editorכדי להגדיר את הגדרת יחידת המידה.  בחר  (-אינצ'ים )ב או מ"מ )מילימטרים( בחר

Lite LAN Language  . שפה" החדשה שנבחרה.  די להחיל את ה"הפעל מחדש את היישום כ 

כדי להגדיר את אפשרות   אפס לערך המקורי לאחר הדפסה  או הצג ערך חדש לאחר הדפסה בחר

 המספור.  

 כדי לעבור לאתר האינטרנט לקבלת סיוע ומידע.   Brotherעל מרכז הפתרונות של  לחץ   Brotherמרכז הפתרונות של  

 . P-Touch Editor Lite LAN' כדי ללמוד על גירסת  על 'אודות לחץ אודות  

 .  P-Touch Editor Lite LAN -כדי לצאת מ על יציאה לחץ יציאה  



123 

 

 

  P-Touch Transferכיצד להשתמש במנהל 
Library )P-Touch Transfer Manager(  

 חלונות בלבד(  ) P-Touchובספריית 

P-touch מנהל קבצים להעברה 

 תוכנית זו מאפשרת לך להעביר תבניות ונתונים אחרים למדפסת ולשמור גיבויים של הנתונים שלך במחשב.  

שולחת נתוני   P-Touch - אשון מעביר נתונים למדפסת, ולאחר מכן תבנית ההר P-Touch Transfer Manager -מנהל ה
-Pאת המדריך לתבנית   הורד, P-Touchטקסט שיתווספו לתבנית המודפסת.  לקבלת מידע נוסף על תבנית 

ouch/ReferenceT  ( מאתר התמיכה של )מדריך עזר באנגלית בלבדBrother  בכתובת support.brother.com   
 ]בחר את המוצר שלך[    -]המדריכים[   - ]בחר את האזור/המדינה שלך.[ 

 .  P-Touchפונקציית ההעברה דרושה כדי להשתמש בתבנית 

 ניתן גם להעביר את התבנית דרך הרשת.  

   P-Touch Transfer Manager -מעביר את התבנית למנהל ההעברה ב

  P-Touch-כדי ל  P-touch Editorעליך להעביר תחילה תבניות שנוצרו ב ,  P-Touch Transfer Manager-כדי להשתמש ב
Transfer Manager  . 

o בעורך ה - P-Touch ,  .פתח את התבנית הרצויה 

 .  ]Transfer Template[ - ]Transfer[  -קובץ[  . הזן את ] ב

 מופעל, מופיע החלון הראשי.   P-Touch Transfer Managerכאשר 

    הערה  
 :    P-Touch Transfer Managerניתן להשתמש בשיטה הבאה גם להפעלת מנהל 

 :  Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2עבור   •
  P-Touch Tools[ - ]P-Touch Transfer[  -כל התוכניות(  [ )All Programsהתחל(, הזן את ])  Startמהלחצן 

Manager 2.2  .] 

 :  Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2עבור   •
 [.  Appsבמסך ][ P-Touch Transfer Manager 2.2הזן את ]

 :  Windows 10עבור   •
[ .  P-Touchאח Hתחת ][ P-Touch Transfer Manager 2.2התחל(, הזן את ])  Startמהלחצן 

http://support.brother.com/
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 החלון הראשי  

 

 שורת תפריטים   1

[( בהתאם  עזרה[ ו] קובץ[, ]עריכה[, ]תצוגה[, ]כלי מספק גישה לפקודות שונות, המקובצות תחת כל כותרת תפריט )] 
 לפונקציות שלהן.  

 סרגל כלים   2

 מספק גישה לפקודות הנמצאות בשימוש תכוף.  

 בורר מדפסת   3

מאפשר לך לבחור לאיזו מדפסת הנתונים יועברו. בעת בחירת מדפסת, רק הנתונים שניתן לשלוח למדפסת שנבחרה  
 מופיעים ברשימת הנתונים.  

 רשימת תיקיות   4

 ה מופיעות ברשימת התבניות.  הצגת רשימה של תיקיות ומדפסות.  בעת בחירת תיקיה, התבניות בתיקיה שנבחר

 אם תבחר מדפסת, התבניות הנוכחיות והנתונים האחרים המאוחסנים על מדפסת יופיעו.  

 רשימת תבניות   5

 הצגת רשימת תבניות בתיקיה שנבחרה.  

 תצוגה מקדימה   6

  הצגת תצוגה מקדימה של התבניות ברשימת התבניות.  

 

6  

3  

5  

4  
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 הסברים של סמלים בסרגל הכלים  
 ונקציה פ שם לחצן   סמל  

 

 קבצים להעברה  
 מעביר תבניות ונתונים אחרים מהמחשב למדפסת.  

 שמור קובץ קבצים להעברה  

 )כאשר אינו מחובר למדפסת(  
 שינוי סוג הקובץ של הנתונים שיועבר ליישומים אחרים.  

עבור סיומת שם הקובץ בעת הדפסת התווית באמצעות מצב אחסון  " BLFבחר "

  BRAdminאו בעת העברת הנתונים באמצעות  (, USBבנפח גבוה )

Professional (LAN   אוWi-Fi ) אוMobile Transfer Express )Wi-Fi (   .

 .  ) Transfer Express )USBבעת העברת הנתונים באמצעות " PDZבחר "

 זמינים משתנים בהתאם לדגם שלך.  הממשקים ה

 

 מאחזר את התבניות ונתונים אחרים שנשמרו על מדפסת ושומר אותה במחשב.   גיבוי  

 

 פתיחת התבנית שנבחרה.   פתח את  

 

 חיפוש 
- P-touchמאפשר לך לחפש תבניות או נתונים אחרים הרשומים בספריית ה

Touch  . 

 שינוי סגנון התצוגה של הקובץ.   סגנון תצוגה    1̂ 1
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 העברת תבניות או נתונים אחרים מהמחשב למדפסת התווית

 מונות מהמחשב למדפסת.  השתמש בהליך הבא כדי להעביר תבניות, מסדי נתונים ות 

o  חבר את המחשב ואת המדפסת באמצעותUSB   .והפעל את המדפסת 
 שם מודל המדפסת מופיע לצד סמל מדפסת בתצוגת התיקיות.  

 אם תבחר על מדפסת בתצוגת התיקיות, יופיעו התבניות הנוכחיות ונתונים אחרים המאוחסנים על מדפסת.  

    הערה  
 ונת, היא לא תופיע בתצוגת התיקיות.  אם מדפסת מנותקת או לא מקו •

או חיבור אלחוטי ושהמדפסת   USBלפני העברת נתונים, ודא שהמחשב והמדפסת מחוברים כהלכה באמצעות כבל  •
 מופעלת.  

 בחר את המדפסת שאליה ברצונך להעביר את התבנית או נתונים אחרים.   ב

 
    הערה  

או חיבור אלחוטי ושהמדפסת מופעלת.    USBלפני העברת נתונים, ודא שהמחשב והמדפסת מחוברים כהלכה באמצעות כבל  
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 [ ולאחר מכן צור תיקיה חדשה.  חדשתיקיה ]תצורות[, בחר ] לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על ה ג

 גרור את התבנית או נתונים אחרים שברצונך להעביר ומקם אותה בתיקיה החדשה.   ד

 סוג נתונים 
מספר מרבי של פריטים הניתנים 

 להעברה  
 פרטי הגבלה  

 תבנית  
QL-810W: 99   

QL-820NWB: 255   
 אובייקטים לכל היותר.   50כל תבנית יכולה להכיל  ■

 מסד נתונים  
QL-810W: 99   

QL-820NWB: 99   

 . csvניתן להעביר רק קבצים מסוג *. ■

 רשומות לכל היותר.   65000יכול להכיל  csvכל קובץ *. ■

 תמונה )סמלים שהועברו(  
QL-810W: 99   

QL-820NWB: 255   

 .  bmpניתן להעביר רק קבצים מסוג *.  ■

 .  monochrome *.bmpמומלץ להשתמש בקבצי  ■

 פיקסלים.    x 720 720מגבלת הגודל היא  ■

 ייתכן שיחותכו תמונות רחבות.   ■
 

 מפרט פונקציית קבצים להעברה  
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    הערה  
  ידי הדפסת דוח הגדרת המדפסת.  לקבלת מידע נוסף, ראה- באפשרותך לאשר את השטח הזמין בזיכרון העברת הקבצים על

 .  84בעמוד  אישור הגדרות מדפסת התווית
 .  1 בדוח עבור השטח הזמין [ ROM freeראה ]

 בתים עשויים להיות שונים מהשטח הזמין בפועל.  : ******* ROM freyהשטח הפנוי מופיע בסעיף " 1

 ידי בחירה באפשרות:  - באפשרותך להציג את התבניות ונתונים אחרים על

 התיקיה בתיקיה ]תצורות[.   ■

 ]כל התוכן[.   ■

 פריסות[.  [, כגון ]מסנןאחת מהקטגוריות תחת ]  ■

 בעת העברת תבניות מרובות או נתונים אחרים, גרור את כל הקבצים שברצונך להעביר ומקם אותם בתיקיה החדשה.  

 ה מספר מפתח )מיקום זיכרון על מדפסת( כאשר הוא נמצא בתיקייה החדשה.  לכל קובץ מוקצ

 

[ ולאחר  הקצאת מקשיםכדי לשנות את מספר המפתח שהוקצה לפריט, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הפריט, בחר ] ה
 מכן בחר את מספר המפתח הרצוי.  



 חלונות בלבד( ) P-Touchובספריית  )P-Touch Transfer Library )P-Touch Transfer Managerכיצד להשתמש במנהל 

129 

 

 

  

    הערה  
 למעט הנתונים במסדי נתונים, לכל הנתונים המועברים למדפסת מוקצה מספר מפתח.   •

אם לתבנית או לנתונים לתקליטור אחרים המועברים למדפסת יש מספר מפתח זהה לזה של תבנית אחרת שכבר נשמרה   •
ח של  על מדפסת, התבנית החדשה תחליף את התבנית הישנה.  באפשרותך לאשר את ההקצאות של מספרי המפת

גיבוי תבניות או נתונים    ידי גיבוי התבניות או נתונים אחרים.  לקבלת מידע נוסף, ראה-התבניות שנשמרו על מדפסת על
 .  131בעמוד  אחרים שנשמרו על מדפסת התווית 

גיבוי תבניות או נתונים    יכרון המדפסת.  לקבלת מידע נוסף, ראהאם זיכרון המדפסת מלא, הסר תבנית אחת או יותר מז •
 .  131בעמוד  אחרים שנשמרו על מדפסת התווית 

f  השם   כדי לשנות את השמות של תבניות או נתונים אחרים שברצונך להעביר, הזן את הפריט הרצוי ולאחר מכן הקלד את
 החדש.  מספר התווים המשמשים עבור שמות התבניות עשוי להיות מוגבל בהתאם למודל המדפסת.  

    הערה  
  התווים הראשונים של שם קובץ התבנית.   9בלבד( מציג את   QL-820NWB)  LCD -ה
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G [ בחר את התיקיה המכילה את התבניות או נתונים אחרים שברצונך להעביר ולאחר מכן הזן אתTransfer . ]  הודעת
 אישור מופיעה.  

  

    הערה  
באפשרותך גם להעביר פריטים בודדים למדפסת מבלי להוסיף אותם לתיקיה.  בחר את התבנית או נתונים אחרים שברצונך   •

 [ .  Transferמכן הזן את ]  להעביר ולאחר 

 ניתן לבחור פריטים ותיקיות מרובים, ולעבור בפעולה אחת.   •

 אישור[.  @ הזן את ]

  

עברים למדפסת.  הפריטים שנבחרו מו 
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 מדפסת התויות  גיבוי תבניות או נתונים אחרים שנשמרו

 השתמש בהליך הבא כדי לאחזר תבניות או נתונים אחרים שנשמרו על מדפסת ולשמור אותם במחשב.  

 חשובה    שששש 

 לא ניתן לערוך במחשב תבניות מגובות או נתונים אחרים.   •

 בהתאם למודל המדפסת, ייתכן שלא ניתן להעביר תבניות או נתונים מגובים בין מודלים שונים.   •

B   .חבר את המחשב ואת המדפסת והפעל את המדפסת 
 שם מודל המדפסת מופיע לצד סמל מדפסת בתצוגת התיקיות.  

 אם תבחר על מדפסת בתצוגת התיקיות, יופיעו התבניות הנוכחיות ונתונים אחרים המאוחסנים על מדפסת.  

 גיבוי[.  בחר את המדפסת לגיבוי ממנה ולאחר מכן הזן את ] ב
 הודעת אישור מופיעה.  

 

 אישור[.  הזן את ]  0
תיקיה חדשה נוצרת תחת המדפסת בתצוגת התיקיות.  שם התיקיה מבוסס על התאריך והשעה של הגיבוי.  כל תבניות  

 המדפסת ונתונים אחרים מועברים לתיקיה החדשה ונשמרים במחשב.  
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כל התבניות והנתונים האחרים השמורים על מדפסת נמחקים.  

 מוחק את נתוני מדפסת התויות

 השתמש בהליך הבא כדי למחוק את כל התבניות או נתונים אחרים שנשמרו על מדפסת.  

o   .חבר את המחשב ואת המדפסת והפעל את המדפסת 

לחץ באמצעות   ב  שם מודל המדפסת מופיע לצד סמל מדפסת בתצוגת התיקייה.

 מחק הכל[.  ]  לחצן העכבר הימני על המדפסת ולאחר מכן בחר

 הודעת אישור מופיעה.  

 אישור[.  הזן את ] ג
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 יוצר קובצי קבצים להעברה וחבילת קבצים להעברה 

,  P-Touch Editorמנהל קבצים להעברה כדי לשמור נתוני תבנית, שנוצרו באמצעות  P-Touch - באפשרותך להשתמש ב
באפשרותך להעביר קבצים אלה בתבנית זו למדפסת מהרשת, ממחשב או ממכשיר נייד.  באפשרותך  . PDZאו  BLFבתבנית 

 ממצב אחסון בנפח גבוה.   BLFגם להדפיס קבצים בתבנית 

o   את התבנית באמצעות צורP-Touch Editor  ולאחר מכן העבר אותה אלP-Touch Transfer Manager  . 
 .  123בעמוד   P-Touch Transfer Managerהעברת התבנית למנהל  לקבלת מידע נוסף, ראה

ולאחר מכן בחר את התבנית     P Touch Transfer Manager  -[ בחלון  תצורותמבלי לחבר את המדפסת למחשב, בחר ]  ב
 שברצונך לשמור.  

    הערה  
 זמנית.  -באפשרותך לבחור תבניות מרובות בו

C  [ הזן את  ]שמור קובץ להעברה[.    -קובץ[ 
    

 חשוב  
 להעברה( מופיע רק אם המדפסת מנותקת מהמחשב או אינה מקוונת.  שמור קובץ קבצים [ )Save Transfer Fileהלחצן ]

    הערה  
או    )Transfer ) .BLF[, כל התבניות בתיקייה יישמרו כקובץ  תצורותלאחר בחירת ][  Save Transfer Fileאם תלחץ על ] •

Transfer Package ) .pdz(  . 

 (.  pdzאו להעביר קובץ חבילה ) . ( BLFבאפשרותך לשלב תבניות מרובות לקובץ קבצים להעברה יחידה ) . •

  BLF  -[, בחר את תבנית התבנית הרצויה ולאחר מכן הקלד את השם ושמור את התבנית.  בחר את תבנית השמור כסוג ב ]  ד

-Wiאו    Wireless Directידי חיבור ההתקן הנייד למדפסת באמצעות  - בעת הדפסה באמצעות מצב אחסון בנפח גבוה או על
Fi , ובחר את תבנית ה -  PDZ    בעת התחברות באמצעותBluetooth   .ת נשמרות כקובץ  התבניוTransfer File ) .BLF(   או

Transfer Package ) .pdz(   .
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   P-Touchספריית 

 .  P-Touch Editorתוכנית זו מאפשרת לך לנהל ולהדפיס תבניות של 

   P-Touchמתחיל ספריית  

 :  Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2עבור   ■

 .    ]P-Touch Tools[ - ]P-Touch Library 2.2[  -כל התוכניות(  [ )All Programsהתחל(, הזן את ])  Startמהלחצן 

 :  Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2עבור   ■

 [.  Appsבמסך ][ P-Touch Library 2.2הזן את ]

 :  Windows 10עבור   ■

 מגע[.   Brotherתחת ][ P-Touch Library 2.2בלחצן התחל, לחץ על ]

 מופעלת, מופיע החלון הראשי.   P-Touchכאשר ספריית 

 החלון הראשי  

 
 שורת תפריטים   1

[(  עזרה[ ו]קובץ[, ]עריכה[, ]תצוגה[, ]כלימספק גישה לכל הפקודות הזמינות, המקובצות תחת כל כותרת תפריט )] 
 שלהן.  בהתאם לפונקציות 

 סרגל כלים   2

 מספק גישה לפקודות הנמצאות בשימוש תכוף.  

 רשימת תיקיות   3

  הצגת רשימת תיקיות.  בעת בחירת תיקיה, התבניות בתיקיה שנבחרה מופיעות ברשימת התבניות.  
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 רשימת תבניות   4

 הצגת רשימה של התבניות בתיקיה שנבחרה.  

 תצוגה מקדימה   5

 הצגת תצוגה מקדימה של התבניות שנבחרו ברשימת התבניות.  

 הסברים של סמלים בסרגל הכלים  
 פונקציה  שם לחצן   סמל  

 

 פתיחת התבנית שנבחרה.   פתח את  

 

 מדפיס את התבנית שנבחרה עם המדפסת.   הדפס 

 

 .  P-Touch  -מאפשר לך לחפש תבניות הרשומות בספריית ה חיפוש 

BPM    שינוי סגנון התצוגה של הקובץ.   סגנון תצוגה 
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 תבניות פתיחה ועריכה  

 מכן הזן את ]פתח[.    בחר את התבנית שברצונך לפתוח או לערוך ולאחר

  

התוכנית המשויכת לתבנית מתחילה כך שתוכל לערוך את התבנית.  
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 הדפסת תבניות 

 מכן הזן את ]הדפסה[.   בחר את התבנית שברצונך להדפיס ולאחר 

  

המדפסת המחוברת מדפיסה את התבנית.  
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 מחפש תבניות  

 .  P-Touch -באפשרותך לחפש תבניות הרשומות בספריית ה 

o  [ הזן את  .]חיפוש 

 שיח חיפוש מופיעה.  - תיבת הדו

 

 ציין את קריטריוני החיפוש.   ב

 קריטריוני החיפוש הבאים זמינים:  

 פרטים  הגדרות  

[, התוכנית תחפש קבצים -וקביעת אופן החיפוש של התוכנית בעת ציון קריטריונים מרובים.  אם תבחר ] פרמטרים מרובים  

 הממלאים את כל הקריטריונים.  

 [, התוכנית תחפש קבצים התואמים לקריטריונים.  אואם תבחר ] 

 ידי ציון שם הקובץ.  - חפש תבנית על שם  

 ידי ציון סוג הקובץ.  - חפש תבנית על הקלד 

 ידי ציון גודל הקובץ.  - חפש תבנית על גודל 

 ידי ציון תאריך הקובץ.  - חפש תבנית על תאריך  

 התחל בחיפוש[.  הזן את ] ב

 החיפוש מתחיל.  
 תוצאת החיפוש מוצגת על המסך.  

 שיח חיפוש.  -סגור את תיבת הדו  ד



 חלונות בלבד( ) P-Touchובספריית  )P-Touch Transfer Library )P-Touch Transfer Managerכיצד להשתמש במנהל 

139 

 

 

 בתצוגת התיקיות.  [ Search Resultsכדי לאשר את תוצאות החיפוש, הזן את ]

    הערה  
[ או ברשימת  כל התוכן ידי גרירה ושחרור של התבניות בתיקייה ]-על   P-Touchבאפשרותך לרשום תבניות לספריית 

באופן אוטומטי,   P-Touchכך שירשום תבניות לספריית    P-Touch - התיקיות.  באפשרותך גם להגדיר את עורך ה
 באמצעות ההליך הבא:  

 ]אפשרויות[.    -כלים[  בחר ]',  P-Touch Editorמתפריט ' 1

 [ בכרטיסיה ]כללי[.  הגדרות רישום שיח אפשרויות, הזן את ] -בתיבת הדו  2

[ .  OKמכן לחץ על ] ולאחר P-Touch Editorבחר את התזמון לרישום תבניות שנוצרו באמצעות  3
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  P-Touch Transferהעברת תבניות עם 
Express  (Windows   )בלבד 

תחילה, מנהל המערכת יוצר תבנית ולאחר  .   P-Touch Transfer Expressבאפשרותך להעביר תבניות למדפסת באמצעות 
  P-Touch Transfer Express -לאחר מכן, באפשרותך להשתמש ב .   P-Touch Transfer Expressמכן מפיץ אותה יחד עם 

 כדי להעביר את התבנית ישירות למדפסת שלך.  

   support.brother.com  בכתובת  Brotherמהקובץ האחרון אתר התמיכה של  Transfer Expressגע -Pאת  ניתן להוריד 

 ]בחר את המוצר שלך[   - ]הורדות[  - ]בחר את האזור/המדינה שלך.[ 

 חשובה    שששש 

מקשים[ )במנהל העברת המגע( שאינו בשימוש כעת.  אם  אם ברצונך להעביר תבנית חדשה, הקפד לציין מספר ]הקצאת  •
 נעשה כבר שימוש במספר ]הקצאת מקשים[ שצוין, התבנית הקיימת תוחלף במספר החדש.  

 .  USBלפונקציה זו נדרש חיבור  •

 
I ---- 2  .----- 1  | ----- 3  . ------- 1   | --------------------- 4  . 

 P-touchמכין את העברת אקספרס 

 להעברת תבניות למדפסת.    P-Touch Transfer Expressעל המשתמש להכין את 

 חשובה    שששש 

 יש להתקין את מנהל ההתקן של המדפסת.  , Transfer Express-לפני השימוש ב  •

 זמין באנגלית בלבד.  ( P-Touch Transfer Expressשירות ההעברה המהיר ) •

o  ניתן להוריד את ה-P- געTransfer Express  אתר התמיכה של   -העדכני ביותר מBrother בכתובת  
support.brother.com   

 ]בחר את המוצר שלך[   - ]הורדות[  - ]בחר את האזור/המדינה שלך.[ 

 לכל מיקום במחשב.   Transfer Express. הורד את ב

  (.  zip. פענוח הקובץ שהורד ) .ב

10  

 מנהל מערכת  

  Brotherאתר התמיכה של 

support.brother.com   

P-  גע P-  גע P-  גע 
 מנהל העברות אקספרס  עורך  

משתמ
 שים 

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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   P-Touch Transfer Manager -מעביר את התבנית למנהל ההעברה ב

o בעורך ה - P-Touch ,  .פתח את התבנית הרצויה 

 .  ]Transfer Template[ - ]Transfer[  -קובץ[  . הזן את ] ב

 

 . P-Touch  התבנית מועברת למנהל העברת
 מופעל אוטומטית.  P-touchמנהל ההעברות של 

    הערה  
 :  Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2עבור   •

  All] - התחל( ) Startידי לחיצה על לחצן - על P-Touch Transfer Managerניתן גם להעביר את התבנית למנהל 
Programs[ - ]Pier-Touch Tools[ - ]P-Touch Transfer Manager 2.2[  (כ )די להפעיל את כל התוכניותP-Touch 

Transfer Manager . ולאחר מכן לגרור את קובץlbx  לחלוןP-Touch Manager  . 

 :  Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2עבור   •
  P-Touch Transfer Managerידי לחיצה על ] - על P-Touch Transfer Managerניתן גם להעביר את התבנית למנהל 

-Pלחלון   lbxולאחר מכן לגרור את קובץ .  P-Touch Transfer Managerכדי להפעיל את מנהל [ Apps[ במסך ]2.2
Touch Transfer Manager  . 

 :  Windows 10עבור   •
התחל( ולאחר מכן  ) Startידי לחיצה על לחצן - על P-Touch Transfer Managerניתן גם להעביר את התבנית למנהל 

  P-Touch Transferכדי להפעיל את  ]Pier-Touch[ )Brother( - ]P-Touch Transfer Manager 2.2[לחיצה על  
Manager . ולאחר מכן לגרור את קובץlbx   לחלוןP-Touch Manager Transfer  (העברת מגע-Touc    

10   
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 בחר את התבניות שברצונך להפיץ.   ב
10   

 ( pdzשמירת התבנית כקובץ העברת חבילה ) .

  Transferשמור את התבנית כקובץ , P-Touch Transfer Expressידי - כדי ליצור קובץ בתבנית שניתן להשתמש בו על
Package ) .pdz(    . 

o  [ בתצוגת התיקיות, בחר  .]תצורות 
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C  [ הזן את  ]שמור קובץ להעברה[.    -קובץ[ 

 

 חשובה   שאלה 
 שמור קובץ קבצים להעברה( מופיע רק אם המדפסת מנותקת מהמחשב או אינה מקוונת.  [ )Save Transfer Fileהלחצן ]

    הערה  
[ או תיקיה שנוצרה, כל התבניות בתיקיה יישמרו כקובץ  תצורותלאחר בחירת ][  Save Transfer Fileאם תלחץ על ] •

Transfer Package ) .pdz(  . 

 יחיד.    )Transfer Package ) .pdzות מרובות לקובץ באפשרותך לשלב תבני  •

 

.    )Transfer Package ) .pdzהתבנית נשמרת כקובץ 

D [ הקלד את השם ולאחר מכן הזן את  .]שמור 
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העברת אקספרס   P-touch -ו( pdzהפצת קובץ חבילת ההעברה ).
 למשתמש 

    הערה  
  Transferאין צורך שמנהל המערכת ישלח את התיקייה , P-Touch Transfer Expressאם המשתמש כבר הוריד 

Express   בילת קבצים להעברה מבוזרת לתיקיה  למשתמש.  במקרה זה, המשתמש יכול פשוט להעביר את הקובץ ח
 [.  PtTrExp.exeשהורדה ולאחר מכן ללחוץ פעמיים על ]

o  העברת הקובץTransfer Package ) .pdz(    .לתיקיית ההורדות 

 

  הפץ את כל הקבצים בתיקיה הורדות אל המשתמש.   ב

10   
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 למדפסת התויות שלך( pdzהעברת קובץ חבילת ההעברה ).

קבצים להעברה מהירה( שהתקבל ממנהל המערכת, המשתמש יכול  )  P-Touch Transfer Expressבאמצעות היישום 
 למדפסת.    )Transfer Package ) .pdzלהעביר את הקובץ 

 חשוב 
 אל תכבה את צריכת החשמל בעת העברת תבניות.  

 חבר את המדפסת למחשב.  , USBבאמצעות כבל 

 שהתקבל ממנהל המערכת.  [, PtTrexp.exeלחץ פעמיים על ]

הזן את  [, PtTrexp.exeבתוך התיקיה המכילה את ] ( pdzכאשר קיים קובץ חבילת קבצים להעברה יחידה ) .  1
[Transfer  .]

  
מתחילה.   Transfer Packageהעברת הקובץ 

o  
 ב  

 ד  

 פעל את המדפסת.  ה

10   
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בתוך התיקיה המכילה את    )Transfer Package ) .pdzכאשר קיימים קבצים מרובים או לא מסוג  2
[PtTrexp.exe ,][ הזן אתBrowse  .] 

 

[.  Openשברצונך להעביר ולאחר מכן הזן את ]  Transfer Packageבחר את הקובץ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

קבצים  הזן את ] 
 להעברה[.  

10   
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כן[.  הזן את ]
 

 

 

  

מתחילה.   Transfer Packageהעברת הקובץ 
 

 

 

 

 

 

  

אישור[.  הזן את ]  0
 

 

 

  

הושלמה.   Transfer Packageההעברה של הקובץ 

10   
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  P-Touchכיצד לעדכן את תוכנת 

 .  P-Touch Updateניתן לשדרג את התוכנה לגרסה העדכנית ביותר הזמינה באמצעות תוכנת 

    הערה  
 התוכנה עצמה והתוכן של מדריך זה עשויים להיות שונים.   •

 אל תכבה את אספקת החשמל בעת העברת נתונים או עדכון קושחה.   •

 P-Touch )Windowsופנקס הכתובות של   P-Touch Editorעדכון 
 בלבד( 

Q   חשוב    
(Windows  לפני עדכון )בלבדP-Touch Editor  ופנקס הכתובותP-Touch ,  .התקן את מנהל ההתקן של המדפסת 

   Windowsעבור 

o הפעל את תוכנת עדכון הP-touch -Touch  . 

 :  Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2עבור   ■

 [ .  P-Touch Update Softwareלחץ פעמיים על הסמל ]

    הערה  
 :  P-ניתן להשתמש בשיטה הבאה גם להפעלת תוכנת עדכון מגע

  Brother P-Touch[ - ]P-Touch[ - כל התוכניות( [ )All Programsמכן בחר ] התחל( ולאחר ) Startלחץ על הלחצן 
Update Software( ]  .)עדכון תוכנת הפעלה 

 :  Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2עבור   ■

בשולחן  [  P-Touch Update Softwareאו לחץ פעמיים על ][  Appsבמסך ][  P-Touch Update Softwareהזן את ]
 העבודה.  

 :  Windows 10עבור   ■

  P-Touchאו לחץ פעמיים על ][,  P-Touch Update Software]  -מגע[   Brotherבלחצן התחל, לחץ על ]
Update Software ]  .בשולחן העבודה

11  

11   



   P-Touchכיצד לעדכן את תוכנת 

149 

 

 

 . הזן את הסמל ]עדכון תוכנת מחשב[.  ב

 

מכן הזן את   ולאחר  P-touch[, בחר את תיבות הסימון לצד כלי תווית הכבלים ועורך השפה [ ו] מדפסת בחר את ] ב
[Install ( ]  .)התקן 

 

D   .מופיעה הודעה המציינת שההתקנה הסתיימה
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ור  עב
Mac ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

  ^^^^^^^^^ 

o [ לחץ פעמיים על הסמלP-Touch Update Software ]  .בשולחן העבודה 

    הערה  
 : P-touch ניתן להשתמש בשיטה הבאה גם להפעלת תוכנת עדכון

ולאחר מכן לחץ פעמיים על    ]Macintosh HD[ - ]Applications[ - ]P-Touch Update Software[לחץ פעמיים על  
 [.  P-Touch Update Softwareסמל היישום ]

 

 . הזן את הסמל ]עדכון תוכנת מחשב[.  ב

 

 התקן[.  ולאחר מכן לחץ על ]  P-Touch Editor[, בחר את תיבת הסימון לצד  שפה [ ו] מדפסת בחר את ] ב

D   .מופיעה הודעה המציינת שההתקנה הסתיימה  

11   

  ליאואיהדה
 נ^לטליה  
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 בלבד( ואת הקושחה  Windows)   P-Touchמעדכן את העורך הקל 

 חשובה   שאלה 
 לפני עדכון הקושחה, עליך להתקין את מנהל ההתקן של המדפסת.   •

 אל תכבה את אספקת החשמל בעת העברת נתונים או עדכון קושחה.   •

 אם יישום אחר פועל, צא מהיישום.   •

עבור  
Windows ̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 ^^^^^^^^^^^ 

o  ההפעל את המדפסת וחבר את כבל-USB  . 

 .  P-Touch. הפעל את תוכנת עדכון ב

 :  Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2עבור   ■

 [ .  P-Touch Update Softwareלחץ פעמיים על הסמל ]

    הערה  
 : P-touch ניתן להשתמש בשיטה הבאה גם להפעלת תוכנת עדכון

  Brother P-Touch[ - ]P-Touch[ - כל התוכניות( [ )All Programsמכן בחר ] התחל( ולאחר ) Startלחץ על הלחצן 
Update Software( ]  .)עדכון תוכנת הפעלה 

 :  Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2עבור   ■

[  P-Touch Update Softwareאו לחץ פעמיים על ][  Appsבמסך ][  P-Touch Update Softwareהזן את ]
 בשולחן העבודה.  

 :  Windows 10עבור   ■

  P-Touchאו לחץ פעמיים על ][,  P-Touch Update Software]  -מגע[   Brotherבלחצן התחל, לחץ על ]
Update Software ]  .בשולחן העבודה 

  

11   
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 הזן את הסמל ]עדכון מחשב[.   ג

 

D [ [, ודא שההודעה ] מדפסת בחר ]אישור[.  מופיעה ולאחר מכן הזן את ]  המחשב מחובר כהלכה 

  

11   
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בחר את תיבת הסימון לצד הקושחה שברצונך לעדכן אליה ולאחר מכן הזן את  [, Languageהסימון ] את תיבת בחר
[Transfer  . ] 

     חשובה    שששש 
 אל תכבה את המדפסת ואל תנתק את הכבל במהלך העברת הנתונים.  

 ל בעדכון.  כדי להתחי [ Startבדוק את התוכן שיש לעדכן ולאחר מכן הזן את ] ו

 עדכון הקושחה מתחיל.  
    

 חשובה    שששש 
 אל תכבה את המדפסת ואל תנתק את הכבל במהלך תהליך העדכון.  

   Macעבור 

o הפעל את המדפסת וחבר את כבל ה-USB  . 

 בשולחן העבודה.  [ P-Touch Update Softwareעל הסמל ] . לחץ פעמיים ב

    הערה  
 : P-touch ניתן להשתמש בשיטה הבאה גם להפעלת תוכנת עדכון

ולאחר מכן לחץ פעמיים על    ]Macintosh HD[ - ]Applications[ - ]P-Touch Update Software[לחץ פעמיים על  
 [.  P-Touch Update Softwareסמל היישום ]

  

11   
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 הזן את הסמל ]עדכון מחשב[.   ג

 

D [ [, ודא שההודעה ] מדפסת בחר ]אישור[.  מופיעה ולאחר מכן הזן את ]  המחשב מחובר כהלכה 

בחר את תיבת הסימון לצד הקושחה שברצונך לעדכן אליה ולאחר מכן הזן את  [, Languageהסימון ] את תיבת  בחר
[Transfer  . ] 

     חשובה   שאלה 
 אל תכבה את המדפסת ואל תנתק את הכבל במהלך העברת הנתונים.  

 כדי להתחיל בעדכון.  [ Startבדוק את התוכן שברצונך לעדכן ולאחר מכן הזן את ] ו
 עדכון הקושחה מתחיל.  

 הערה  
אל תכבה את המדפסת במהלך תהליך העדכון.  

11   
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 תכונות רשת  

לרשת קווית משא    Ethernet 10BASE-T/100BASE-TXאו    IEEE 802.11b/g/nניתן לשתף את המדפסת מהרשת אלחוטית  
בלבד( באמצעות שרת הדפסת הרשת הפנימית.  שרת ההדפסה תומך בפונקציות ושיטות שונות    QL-820NWBומתן אוטומטי ) 

לת.  בהתאם למערכת ההפעלה שפוע,  TCP/IP-של חיבור מהרשת התומכת ב

 מבוא    12

12   
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 שינוי הגדרות הרשת של מדפסת התוויות 

מסיכת  , IPשינוי הגדרות הרשת של מדפסת התוויות )כתובת  
 רשת משנה ושער( 

 בלבדBRAdmin Light  (Windows )שימוש בכלי השירות  

הוא יכול גם  .  Brotherמיועדת להתקנה ראשונית של התקנים הניתנים לחיבור לרשת  BRAdmin Lightתוכנית השירות 
  - להציג את המצב ולקבוע את התצורה של הגדרות הרשת הבסיסיות, כגון כתובת ה, TCP/IPלחפש מוצרים אחידיים בסביבת 

IP   . 

   BRAdminמתקין נורית 

o   בקר באתר התמיכה שלBrother בכתובת  support.brother.com    .והורד את תוכנית ההתקנה עבור התוכנה והמסמכים 

שיח לבחירת הפריטים  - . לחץ פעמיים על הקובץ שהורד ובצע את ההוראות שעל המסך כדי להמשיך בהתקנה.  בתיבת הדוב
 .  BRAdminתקין, בחר באפשרות תאורת שברצונך לה

    הערה  
  Brother BRAdminלקבלת ניהול מדפסת מתקדם יותר, השתמש בגירסה העדכנית ביותר של כלי השירות של  •

Professional  הזמינה כהורדה מאתר התמיכה שלBrother  בכתובת support.brother.com   

וירוס, השבת אותן באופן זמני.  כאשר אתה בטוח  - נעשה שימוש בחומת אש, בתוכנות נגד תוכנות ריגול או בתוכנת אנטיאם  •
 שניתן להדפיס, הפוך אותן לזמינות שוב.  

הנוכחי.  שם צומת ברירת המחדל של שרת ההדפסה על מדפסת הוא   BRAdminשם הצומת מופיע בחלון הנורית  •
"BRWxxxxxxxxxxxx " או "BRNxxxxxxxxxx".  )"xxxxxxxxxxxx "מבוסס על כתובת ה-  MAC    של המדפסת / כתובת
 .(  Ethernet -ה

   BRAdminמסכת רשת משנה ושער באמצעות נורית , IP -הגדרת כתובת ה

o  הפעל את תוכנית השירותBRAdmin Light  . 

■ Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008 / Windows Server 2008 R2  : 

 .  ]Start[ - ]All Programs[ - ]Brother[ - ]BRAdmin Light[ - ]BRAdmin Light[לחץ על  

■ Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2  : 

 [ .  Appsבמסך ][ BRAdmin Lightהזן את הסמל ]

■ Windows 10  : 

 [.  Brotherתחת ] נורית מנהל[ בלחצן התחל, לחץ על ]

יחפש התקנים חדשים באופן אוטומטי.   BRAdmin Light -ב

13  

13   
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C   .לחץ פעמיים על ההתקן שלא הוגדר 

  

    הערה  
  BRAdmin[ במסך תוכנית השירות לא מוגדר ]  - ההתקן מופיע כ, DHCP/BOOTP/RARPאם אינך משתמש בשרת 

Light  . 

D [ [. הקלד את ההגדרות של ]כתובת  שיטת אתחול[ עבור ] סטטיבחרIP[ ,]Subnet Mask ]ו -  [Gateway ( ]  )לפי הצורך
 עבור שרת ההדפסה שלך.  

  

 אישור[.  הזן את ]  0

f אם הגדרת כראוי את כתובת ה-IP  , שרת ההדפסהBrother   .מופיע ברשימת ההתקנים

13   



 שינוי הגדרות הרשת של מדפסת התוויות  

159 

 

 

 ניהול תוכניות שירות אחרות 

באפשרותך לשנות  .  BRAdmin Lightניתן להשתמש על מדפסת שלך עם כלי השירות לניהול הבאים בנוסף לתוכנית השירות  
 את הגדרות הרשת באמצעות תוכניות שירות אלה.  

 ^^^^^^^^^^^^^^|  שימוש בניהול מבוסס אינטרנט )דפדפן אינטרנט(

  HTTP )Hyper Text Transferרת ההדפסה באמצעות ניתן להשתמש בדפדפן אינטרנט סטנדרטי לשינוי הגדרות ש
Protocol  .)אינטרנט(ניהול מבוסס אינטרנט )דפדפן   קביעת התצורה של הגדרות המדפסת באמצעות  לקבלת מידע נוסף, ראה  

 .  161בעמוד 

 ^^^^^^^^^^^^|  בלבדBRAdmin Professional (Windows  )שימוש בתוכנית השירות 

BRAdmin Professional   היא תוכנית שירות לניהול מתקדם יותר של התקני אחים המחוברים לרשת.  כלי עזר זה יכול לחפש
שמשנה את צבעו כדי לייצג את   Explorerבסגנון  מהרשת שלך ולהציג את סטטוס המכשיר מחלון פשוט Brotherמוצרי 

הסטטוס של כל מכשיר.ן. באפשרותך לקבוע את התצורה של הגדרות הרשת וההתקן יחד עם היכולת לעדכן קושחת התקנים  
יכול גם לרשום פעילות של התקני   LAN(.  BRAdmin Professional(מהרשת התקשורת המקומית  Windowsממחשב  

 יצא את נתוני יומן הרישום.  אחרים מהרשת ולי 

   support.brother.com בכתובת  Brotherלקבלת מידע נוסף והורדות, בקר באתר התמיכה של 

    הערה  
הזמינה כהורדה מאתר התמיכה של   BRAdmin Professionalהשתמש בגירסה העדכנית ביותר של תוכנית השירות  •

Brother  ב -support.brother.com   

מני.  כאשר אתה בטוח  וירוס, השבת אותן באופן ז- אם נעשה שימוש בחומת אש, בתוכנות נגד תוכנות ריגול או בתוכנת אנטי •
 שניתן להדפיס, הפוך אותן לזמינות שוב.  

או  "  BRWxxxxxxxxxxהנוכחי.  שם צומת ברירת המחדל הוא " BRAdmin Professionalשם הצומת מופיע בחלון  •
"BRNxxxxxxxxxx"(  ."xxxxxxxxxxxx "מבוסס על כתובת ה-  MAC   של המדפסת / כתובת ה- Ethernet  ). 

13  
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 מבט כולל  

בעת שימוש בניהול מבוסס  .   HTTPבאפשרותך להשתמש בדפדפן אינטרנט סטנדרטי לניהול מדפסת מהרשת באמצעות 
 אינטרנט, הפעולות הבאות זמינות:  

 מציג את פרטי מצב המדפסת   ■

   TCP/IPשינוי הגדרות רשת, כגון מידע  ■

 מציג מידע אודות גרסת התוכנה של המדפסת ושרת ההדפסה   ■

 ה של הרשת ושל המדפסת  שינוי פרטי התצור ■

    הערה  
 .  Macואילך עבור  Windows, Safari 8עבור    Microsoft Internet Explorer 9/10/11  - מומלץ להשתמש ב

 זמינים תמיד בדפדפן שבו אתה משתמש.   Cookieוקבצי  JavaScript -ודא ש 

חוקית.   IPועל המדפסת והמחשב להיות בעלי כתובת  ,  TCP/IP-כדי להשתמש בניהול מבוסס אינטרנט, מהרשת להשתמש ב

 ניהול מבוסס אינטרנט   14

14   
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 ניהול מבוסס אינטרנט 

קביעת התצורה של הגדרות המדפסת באמצעות ניהול מבוסס אינטרנט 
 )דפדפן אינטרנט( 

  HTTP )Hyper Text Transferניתן להשתמש בדפדפן אינטרנט סטנדרטי לשינוי הגדרות שרת ההדפסה באמצעות 
Protocol  .) 

o בשורת הכתובת של הדפדפן, הקלד את כתובת ה - IP    .)של המדפסת )או שם שרת ההדפסה 
  http://192.168.1.2 לדוגמה:

    הערה  
  -אם ערכת את קובץ המארחים במחשב או שאתה משתמש במערכת שמות תחומים, באפשרותך גם להקליד את שם ה

DNS של שרת ההדפסה.  מאחר ששרת ההדפסה תומך ב-TCP/IP וב-NetBIOS  ,  באפשרותך גם להקליד את שם
NetBIOS  של שרת ההדפסה.  שםNetBIOS  מוצג בדף הגדרות המדפסת.  שםNetBIOS התווים   15ה הוא המוקצ

  - הוא כתובת ה" xxxxxxxxxxכאשר "  " BRNxxxxxxxxxx"  - הראשונים של שם הצומת, והוא מופיע כברירת מחדל כ
Ethernet  . 

 . כעת באפשרותך לשנות את הגדרות שרת ההדפסה.  ב

    הערה  
 הגדרת סיסמה  

 ינטרנט.  מומלץ להגדיר סיסמת כניסה כדי למנוע גישה בלתי מורשית לניהול מבוסס א

o [ הזן אתAdministrator  .] 

 תווים(.   32הקלד את הסיסמה שבה ברצונך להשתמש )עד  ב

 . הקלד מחדש את הסיסמה בשדה ]אשר סיסמה חדשה[.  ב

 שלח[.  הזן את ] ד
 .  gjמכן הזן את  בפעם הבאה שתיגש לניהול מבוסס אינטרנט, הקלד סיסמה בשדה ]כניסה[ ולאחר 

 [ .  gעל   ידי לחיצה-לאחר קביעת התצורה של ההגדרות, צא מהמערכת על 

[ בדף האינטרנט של  נא הגדר את הסיסמה(.)  Please Set passwordידי לחיצה על ]-באפשרותך גם להגדיר סיסמה על 
המדפסת, אם אינך מגדיר סיסמת כניסה.  

http://192.168.1.2/
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 מאפס את מדפסת התוויות 

 אפס את הזיכרון הפנימי של המדפסת כדי לנקות את כל קובצי התוויות השמורים, או אם המדפסת אינה פועלת כהלכה.  

איפוס כל ההגדרות להגדרות היצרן באמצעות התווית לחצני מדפסת 
(QL-810W  )בלבד 

 כדי לאפס את המדפסת, בצע את ההליך הבא.  

o   .אישור כי המדפסת כבויה 

 . לחץ לחיצה ארוכה על לחצני ההפעלה ) ( ובתוך הכריכה ) ( למשך יותר משלוש שניות.  נורית המצב דולקת בירוק.  ב

של העורך מהבהבת   Lite-( המשך להחזיק את לחצן ההפעלה ) (, לאחר מכן נורית המצב דולקת בכתום ובינתיים נורית הב
 שניות.    0.5הבת בכחול במרווחים של מהב) (  Wi-Fi-שניות, ה  0.5בירוק במרווחי זמן של 

 עומס( כדי לאפס את הגדרות הרשת, נורית המצב דולקת בכתום.  )  Tutterלחץ פעם אחת על הלחצן  •

 דולקת בכחול.  ) (   Wi-Fi - עומס( כדי לאפס את נתוני המשתמש, נורית ה)  Tutterלחץ פעמיים על הלחצן  •

של   Lite-הגדרות וההגדרות של ההתקן להגדרות היצרן, נורית הלחץ שלוש פעמים על הבלגן ) ( כדי לאפס את כל ה •
 העורך מאירה בירוק.  

D נורית המצב מהבהבת בכתום ארבע פעמים ודולקת בכתום, נורית ה  .) ( שחרר את לחצן ההפעלה - Wi-Fi   ) (  מהבהבת
 מהבהבת בירוק ארבע פעמים ואור בירוק.   Lite Lite -בכחול ארבע פעמים ודולקת בכחול, ובמקביל נורית ה

 בלבדLCD (QL-820NWB   )איפוס נתונים באמצעות תפריט 

 :  LCD-את ההגדרות הבאות באמצעות תפריט הניתן לאפס 

 הגדרות מדפסת   ■

 הגדרת משתמש   ■

 הגדרות רשת   ■

.  12בעמוד   LCDהגדרות  לקבלת מידע נוסף, ראה

15  

15   
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 איפוס נתונים באמצעות כלי הגדרת המדפסת  

 באפשרותך להשתמש בכלי הגדרת המדפסת ממחשב כדי לבצע את הפעולות הבאות עבור המדפסת:  

 מחיקת התבניות ומסדי הנתונים   ■

 מאפס הגדרות תקשורת   ■

 איפוס הגדרות המדפסת להגדרות היצרן   ■

.  37בעמוד  שינוי הגדרות מדפסת התוויות  לקבלת מידע נוסף, ראה

15   
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 מומלץ לנקות את המדפסת על בסיס קבוע כדי לשמור על הביצועים הנכונים.  

    

 נתק תמיד את מתאם זרם החילופין לפני ניקוי המדפסת.  

 ניקוי החלק החיצוני של היחידה 

 נגב אבק וסימונים מהיחידה הראשית באמצעות מטלית רכה ויבשה.  

 יש להסיר את הסימונים בעזרת מטלית מעט עם מים.  

    הערה  

 אין להשתמש בצבע דקיק, בנזן, אלכוהול או חומר ממסים אורגני אחר.  

 פריטים אלה עלולים להזיק או להזיק לאריזת המדפסת.  

 ניקוי ראש ההדפסה 

  DK-סוג נייר ההקלטה התרמי( המשמש יחד עם הכלי מיועד לניקוי אוטומטי של ראש ההדפסה.  כאשר גליל ה)  DK-גליל ה 
 עובר את ראש ההדפסה במהלך ההדפסה והזנת התוויות, ראש ההדפסה ניקה.  

 ניקוי האולר 

 הגלגלת בעזרת גיליון הניקוי )זמין בנפרד(.  נקה את 

 המדפסת מכילה גיליון ניקוי אחד בלבד.  

    הערה  

 בעת ניקוי הגלגלת, הקפד להשתמש בגיליון הניקוי המסופק אך ורק למדפסת זו.. 
 אם תשתמש בגליונות ניקוי אחרים, משטח הגלגלת עלול להינזק ועלול לגרום לתקלה.  

o   .כבה את אספקת החשמל למדפסת 

 כדי לפתוח אותו.   DK-. החזק את המדפסת בחזית והרם בחוזקה את מכסה תא גליל ה ב

    

16  
 תחזוקה 

16   
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    הערה  

 לא הוסר.  DK - לפני ניקוי הגליל.. פונקציית ניקוי הגלילים לא תפעל כהלכה אם גליל ה DK - הקפד להסיר את גליל ה

D ( הסר חלקB  )  .של גיליון הניקוי 

 של גיליון הניקוי לתוך יחידת ההדפסה.  ( Aהכנס קצה )

    הערה  
 הצד המודפס של דף הניקוי צריך להיות כלפי מעלה.  

 
 והפעל את המדפסת.   DKסגור את מכסה תא גליל  ה

F הלחצן  הזן אתFeed )tQ( )QL-810W(    או על הלחצןTutter ) ( )QL-820NWB(    .למשך יותר משניה אחת 

 גיליון הניקוי נפלט.  
 הפנים הדביקים של דף הניקוי מסירים כל כתם או אבק בגליל.. 

|J  ^   הערה    
עד  ( QL-820NWBמס ) ( ) או על הלחצן עו( QL-810Wאם גיליון הניקוי אינו נפלט, לחץ לחיצה ארוכה על הלחצן הזנה ) •

 להופעת גיליון הניקוי. 

  השלך את גליון הניקוי לאחר השימוש.   •

 .  DK-את גליל ה  הסר
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 ניקוי פלט התווית 

 אם תווית גורמת להיתקעות המכונה עקב שאריות דבק המוצמדות לשקע התווית, נקה את שקע התווית בעזרת מטלית.. 

במידת הצורך, יש להסיר את הדבק בעזרת מטלית לחה מעט.  
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 מבט כולל  

פרק זה מסביר כיצד לפתור בעיות טיפוסיות שאתה עשוי להיתקל בהן בעת שימוש על מדפסת.  אם אתה נתקל בבעיות כלשהן  
 על מדפסת, ודא תחילה שביצעת את המשימות הבאות כראוי:  

 .  7בעמוד   ACחיבור מתאם   חבר את המדפסת לשקע חשמל או התקן את הסוללה ביחד.  לקבלת מידע נוסף, ראה ■

 את כל אריזת המגן מהמדפסת.    הוצא ■

התקנת מנהלי ההתקנים של התוכנה   התקן ובחר את מנהל ההתקן הנכון של המדפסת.  לקבלת מידע נוסף, ראה ■
 .  22בעמוד   במחשב והמדפסות 

 .  23בעמוד  חיבור מדפסת התוויות למחשב  חבר את המדפסת למחשב או למכשיר נייד.  לקבלת מידע נוסף, ראה  ■

 במלואו.   DKסגור את מכסה תא גליל  ■

 .  5בעמוד  DK-טעינת גליל ה כהלכה.  לקבלת מידע נוסף, ראה DKהכנס גליל  ■

אם אתה עדיין נתקל בבעיות, קרא את עצות פתרון הבעיות בפרק זה לקבלת עזרה.  ]אם לאחר קריאת פרק זה, לא תוכל  
[   r.comsupport.brothe[]  בכתובת brotherלפתור את הבעיה, בקר באתר התמיכה של 

 פתרון בעיות    17

17   

http://support.brother.com/


 פתרון בעיות  

169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 בעיות הדפסה  

 פתרון  בעיה 

המדפסת אינה מדפיסה או מתקבלת שגיאת  

 הדפסה. 

 
 האם הכבל רופף?  

 ודא שהכבל מחובר היטב.  

 גליל מותקן כהלכה?  DKהאם 

 והתקן אותו מחדש.   DK-אם לא, הסר את גליל ה

 האם נשאר מספיק גליל? 

 ודא שיש מספיק גליל . 

 פתוח?   DKהאם מכסה תא גליל 

 סגור.   DKודא שהמכסה של תא גליל 

 האם אירעה שגיאת הדפסה או שגיאת שידור?  

אותה שוב.  אם הבעיה נמשכת, פנה לספק  כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל 

Brother  . 

נסה לחבר אותה ישירות למחשב.  אם לא, נסה  ,  USBאם המדפסת מחוברת דרך רכזת 

 אחרת.  USBלחבר אותו ליציאת 

תואם   P-touch Editorב  ( Mac[ ) הדפסת מדיה( / ]Windows[ )סוג הנייר] -ודא ש

 למדיה המותקנת.  

 נורית המצב אינה דולקת.  
 

 האם מתאם זרם החילופין הוכנס כהלכה?  

ודא שמתאם זרם החילופין מוכנס.  אם המכשיר הוכנס כהלכה, נסה לחברר אותו לשקע  

 אחר.

התווית המודפסת מכילה תווים של זרימה או  

של איכות ירודה, או שהתווית לא מוזנת  

 כראוי.  

 

 האם ראש ההדפסה או הגלגלת מלוכלכים? 

בעוד שראש ההדפסה נותר בדרך כלל נקי בשימוש רגיל, מוך או לכלוך מהגלגלת עלולים  

 להיתקע בראש המדפסת.. 

 במקרה כזה, נקה את הגליל. 

 .  165בעמוד  ניקוי המשקה , ראהלקבלת מידע נוסף

 שגיאת שידור נתונים מופיעה במחשב. 

• האם המדפסת נמצאת במצב צינון )נורית המצב מהבהבת בכתום(?  המתן עד שנורית  

 המצב תפסיק להבהב ולאחר מכן נסה להדפיס שוב.  

 .  Brother• לפנות לשירות הלקוחות של  תוויות תקועות בחותך. 

 התווית לא נפלטת כראוי לאחר ההדפסה. 

 ודא שחריץ פלט התווית אינו חסום.  •

 והתקן אותו מחדש.   DK-ידי הסרת גליל ה-מוגדר כהלכה על  DK-ודא שגליל •

 סגור כהלכה.   DKודא שהמכסה של תא גליל  •

 (. (J)• ודא שמדפסת התווית מופעלת ולחץ על לחצן ההפעלה ) ברצוני לבטל את משימת ההדפסה הנוכחית.  

 איכות ההדפסה ירודה.  

• האם קיים לכלוך או מוך על הגלגלת המונעים ממנה להתגלגל בחופשיות?  נקה את הגליל  

 .  165בעמוד   ניקוי המשקה בעזרת גיליון הניקוי הזמין בנפרד.  לקבלת מידע נוסף, ראה

לאחר החלפת הגליל בזמן שתכונת התוספת  

 הופעלה, סגנון הפריסה לא עודכן. 

 כדי לצאת מהתוספת ולאחר מכן הפעל מחדש את התוספת.   P-touch• סגור את עורך 

 -אינו מוצג ב P-Touchסמל התוספת  

Microsoft Word  . 

 ?  Microsoft Outlook -התחיל מ Microsoft Wordהאם  •

 ?  Microsoft Outlookנבחר כעורך ברירת המחדל עבור  Microsoft Wordהאם  •

אינה פועלת עם ההגדרות לעיל.    Microsoft Wordעקב מגבלות התוכנית, התוספת של 

 . Microsoft Wordוהפעל מחדש את  Microsoft Outlook -צא מ
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 פתרון  בעיה 

סגור ולחץ על לחצן ההפעלה   DKאם מתרחשת שגיאת חיתוך, השאר את מכסה תא גליל   שגיאת חיתוך.  

((J  .))  .החותך יעבור בחזרה למיקום הרגיל והמדפסת תכבה באופן אוטומטי 

לאחר שהמדפסת כבויה, בדוק את שקע התווית והסר את כל התוויות התקועות. צור קשר עם  

 .  Brotherשירות הלקוחות של  

 באפשרותך לאפס את המדפסת באמצעות כלי הגדרת המדפסת ממחשב.  ברצוני לאפס את המדפסת.  

 .  37בעמוד   שינוי הגדרות מדפסת התוויות לקבלת מידע נוסף, ראה

   QL-810Wעבור 

 באפשרותך לאפס את המדפסת באמצעות לחצני המדפסת.  

לחצני מדפסת    איפוס כל ההגדרות להגדרות היצרן באמצעות לקבלת מידע נוסף, ראה

 .  163בעמוד    בלבד( QL-810Wהתוויות )

   QL-820NWBעבור 

 .  LCD-ת באמצעות תפריט הניתן לאפס את המדפס

 .  11בעמוד   בלבדLCD  (QL-820NWB ) לקבלת מידע נוסף, ראה



 פתרון בעיות  

171 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 פתרון  בעיה 

,  USB- בעת הדפסה באמצעות כבל ה

המדפסת משהה שוב ושוב את עצמה ולאחר  

 מכן ממשיכה להדפיס.  

 האם המדפסת מוגדרת להדפסה רציפה?   •

 אם כן, הגדר מצב הדפסה להדפסה במאגר. 

 :  Windows Vista / Windows Server 2008עבור 

[, הזן את  ]מדפסות -]חומרה וקול[ -לוח הבקרה[ פתח מאפייני מדפסת מתוך ] 

 בחר העדפות הדפסה[. המדפסת הרצויה ובחר ]

 לאחר קבלת עמוד נתונים אחד[.  ובחר באפשרות ][ Otherהזן את הכרטיסיה ]

  Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2008 R2עבור 

/ Windows Server 2012 / Windows Server 2012 R2 : 

[, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על  התקנים ומדפסותפתח את מאפייני המדפסת מ] 

ובחר  [  Otherהזן את הכרטיסיה ][. Printing Preferenceהמדפסת הרצויה ובחר ] 

 לאחר קבלת עמוד נתונים אחד[.  באפשרות ] 

 :  Windows 10עבור 

[, לחץ  ]התקנים ומדפסות -ול[]חומרה וק -לוח הבקרה[ פתח את מאפייני המדפסת מ] 

 העדפת הדפסה[.  באמצעות לחצן העכבר הימני על המדפסת הרצויה ובחר ]

 לאחר קבלת עמוד נתונים אחד[.  ובחר באפשרות ][ Otherהזן את הכרטיסיה ]

-USB. )QL -עד להשלמת הדפסת ה  LAN -פתרון חלופי הוא לנתק את כבל ה •

820NWB   )בלבד 

 אחר   מתקדם בסיסי | 

 מ"מ   © יחידה:  

 קילו  

 שינוי מיידי של תחילת קבלת הנתונים   o התחל להדפיס:  

o   לאחר קבלת דף נתונים אחד 

 סטרוק הגופן   סדר את 

 ברירת מחדל  

   Windowsעבור  
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 הדפס תוויות כך שברקודים יהיו מיושרים עם ראש ההדפסה כפי שמוצג להלן:   ■ לא ניתן לקרוא ברקודים מודפסים. 

   1 ש   ________________ -1

  # ------------- 3  

2 —   

 ראש הדפסה   1

 ברקודים   2

 כיוון הדפסה   3

 נסה להשתמש בסורק אחר.   ■

תן עדיפות לאיכות  מומלץ להדפיס את הברקוד עם אפשרויות איכות הדפסה המוגדרות ל]  ■
 צבעונית(.  -[ )למעט הדפסה דוהדפסה

   Windows Vistaעבור 

ידי לחיצה על לחצן  -פתח את מאפייני המדפסת על[,  Qualityכדי להציג את האפשרויות ]

Start ( )התחל- ]Control Panel[ - ]Hardware and Sound[ - ]Printers[ (  חומרה

וצליל[(, לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על המדפסת שברצונך להגדיר ולאחר מכן  

 העדפות הדפסה(.  [ )Printing Preferencesלחיצה על ] 

   Windows 7עבור 

ידי לחיצה על לחצן  -פתח את מאפייני המדפסת על[,  Qualityכדי להציג את האפשרויות ]

Start ( )התחל- [Devices and Printers( ]  התקנים ומדפסות(, לחיצה באמצעות לחצן

  Printingהעכבר הימני על המדפסת שברצונך להגדיר ולאחר מכן לחיצה על ] 

Preferences( ] .)העדפות הדפסה 

   Windows 8 / Windows 8.1עבור 

  ידי לחיצה על-פתח את מאפייני המדפסת על[,  Qualityכדי להציג את האפשרויות ]

[Control Panel ] במסך]Apps[ - ]Hardware and Sound[ - ]Devices and  

Printers( ]  לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על המדפסת שברצונך ,)התקנים ומדפסות

 [ .  Printing Preferencesלהגדיר ולאחר מכן לחיצה על ] 

   Windows 10עבור 

ידי לחיצה על לחצן  -פייני המדפסת עלפתח את מא [,  Qualityכדי להציג את האפשרויות ]

Start ( )התחל- ]Settings[ - ]Devices & scaners[ ( )מדפסות וסורקים- [Devices  

and Printers] (  לחיצה באמצעות לחצן העכבר הימני על המדפסת ,)התקנים ומדפסות

 העדפות הדפסה(.  [ )Printing Preferencesשברצונך להגדיר ולאחר מכן לחיצה על ] 

   Macעבור 

[  בסיסישיח הדפסה ובחר ]-כדי לשנות את אפשרויות איכות ההדפסה, פתח את תיבת הדו

 מהתפריט המוקפץ של אפשרויות ההדפסה.  
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קווים מופיעים באזורים עם רמת צפיפות  

 גבוהה באדום.  

 מהמדפסת.  DK-הסר את גליל ה 1

 במלואו.  DKסגור את מכסה תא גליל  2

-Cancel )QLאו על הלחצן ( QL-810Wשל העורך ) Liteלחץ לחיצה ארוכה על לחצן  3

820NWB  )  .למשך יותר מחמש שניות.  המתן בזמן שגלגלת פלטינה מסתובבת 

 .  DK-נעצרת, יש לטעון את גליל ה Platenכאשר גלגלת   4

 שניות.   40-הגלגלת תסובב למשך כ

   QL-810Wעבור  ברצוני להזין את התווית.  

 לשניה אחת.  ]^( tהזן את הלחצן הזנה )

   QL-820NWBעבור 

הזנה  לשניה אחת, או הזן את לחצן תפריט כדי לבחור באפשרות ]( Xהזן את הלחצן 'עומס' ) 

 [ מהתפריט ]הזנה[.  התחל

וזנת בעת  מתוך תפריט ]הזנה[ קובעת את אורך התווית המ[  Die-gut]הגדרת הזנת 

 שימוש בתווית של גזירת מוות.  
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 בעיות בהגדרת הרשת  

 פתרון  בעיה 

 אתה משתמש בתוכנת אבטחה.  

 שיח של ההתקנה.  - אשר את ההגדרות בתיבת הדו ■

 אפשר גישה כאשר מופיעה הודעת התראה של תוכנת האבטחה במהלך התקנת המדפסת.   ■
מפתח רשת(  / SSIDהגדרות האבטחה שלך ) 

 שגויות.  
 בדוק שוב ובחר את הגדרות האבטחה המתאימות.  

שם היצרן או מספר הדגם של נקודת הגישה האלחוטית/נתב עשויים לשמש כהגדרות   ■
 האבטחה המוגדרות כברירת מחדל.  

לקבלת מידע על אופן איתור הגדרות האבטחה, עיין בהוראות המצורפות לנקודת   ■
 הגישה/הנתב האלחוטי.  

שאל את יצרן נקודת הגישה/הנתב האלחוטי או שאל את ספק האינטרנט או את מנהל   ■
 הרשת.  

המדפסת שלך אינה יכולה להתחבר להתקן  

 .  Bluetoothאו   Wi-Fiהמארח באמצעות  

המדפסת שלך אינה יכולה להדפיס באמצעות  

Wi-Fi   אוBluetooth  . 

הזז את המדפסת בטווח של כמטר אחד מהמכשיר הנייד בעת קביעת התצורה של הגדרות   ■
 .  Wi-Fi- רשת ה

 העבר את המדפסת לאזור ללא חסימה.   ■

תנור מיקרוגל, טלפון אלחוטי דיגיטלי  , Bluetooth-אם המחשב האלחוטי, התקן המצויד ב ■
או התקן אחר נמצא בקרבת המדפסת או נקודת הגישה האלחוטית/נתב, הרחק את  

 ההתקן מהמדפסת או מנקודת הגישה האלחוטית/נתב. 

יש חסימות )כגון קירות או רהיטים( בין  

 המדפסת למכשיר הנייד.  

 העבר את המדפסת לאזור ללא חסימה.  

,  Bluetooth-מחשב אלחוטי, התקן התומך ב

תנור מיקרוגל או טלפון אלחוטי דיגיטלי קרוב  

 למדפסת או לנקודת הגישה האלחוטית/נתב.  

 הרחק התקנים אחרים מהמדפסת.  

 .   MACאתה משתמש בסינון כתובות 

 ידי הדפסת דוח הגדרות המדפסת.  -על MAC - באפשרותך לאשר את כתובת ה

 .  84בעמוד   אישור הגדרות מדפסת התווית לקבלת מידע נוסף, ראה

  LCD -[ על מסך המצב תשתיתידי אישור ]-על MAC - באפשרותך לאשר את כתובת ה

(QL-820NWB לקבלת מידע נוסף, ראה  .)מצב   בלבדWLAN    19בעמוד  . 

נקודת הגישה/הנתב האלחוטיים נמצאים  

 (.  SSID -במצב מתוחכם )לא משדר את ה 
הנכון במהלך ההתקנה או בעת שימוש בכלי הגדרת    SSID -עליך להקליד את שם ה ■

 המדפסת.  

בהוראות המצורפות לנקודת הגישה/הנתב האלחוטי וקבע מחדש   SSID-בדוק את שם ה ■
 .  Wi-Fi-את התצורה של הגדרות ה
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 פתרון  בעיה 

 המדפסת שלך אינה מחוברת כראוי לרשת.  

 ודא שהמדפסת נמצאת במצב שאליו ברצונך להתחבר.   ■

 אם המדפסת עדיין לא מחוברת, נסה לבצע את הפעולות הבאות.  ■

   Wi-Fiלחיבור   •

   QL-810Wעבור 

)מהבהבת פעם בשלוש שניות(: הרשת מחוברת באופן שגוי ויש להגדיר מחדש את  

 .  Wi-Fi -תצורת הגדרות ה

   QL-820NWBעבור 

-/■ ^^.S:*   .המדפסת שלך מחפשת את הרשת 

   Wireless Directעבור   •

   QL-810Wעבור 

 . Wi-Fi-חפש על מדפסת ממכשיר ה

   QL-820NWBעבור 

חפש על מדפסת את ההתקן שברצונך  , LCD -על מסך ה מוצג Wireless Directאם הסמל 

 לחבר.  

 בלבד(    QL-820NWBקווי ) LANעבור   •

 מחובר כהלכה.  LAN  -ודא שכבל ה

 בלבדBluetooth (QL-820NWB   )עבור   •

 חפש על מדפסת את ההתקן שברצונך לחבר.  , LCD-מוצג במסך ה Bluetooth-אם סמל ה

בדקתי וניסיתי את כל האפשרויות שלעיל, אך  

- עדיין לא הצלחתי להשלים את הגדרות ה

Wi-Fi/Bluetooth  . 

 המדפסת שלך אינה מחוברת אם 

-כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב.  לאחר מכן, נסה שוב להגדיר את הגדרות ה

Wi-Fi וה -Bluetooth  . 

 .  Auto Reconnectהפעל את הפונקציה  

,  Apple )iPadעם מכשיר  Bluetoothחיבור 

iPhone   אוiPod Touch( )QL-820NWB  

 בלבד( אובד.  

באפשרותך להגדיר אותו מתוך כלי הגדרת המדפסת או מלחצן תפריט.  לקבלת מידע נוסף,  

 .  37בעמוד   שינוי הגדרות מדפסת התוויות  או 19בעמוד   Bluetooth ראה
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 מדפסת התוויות אינה יכולה להדפיס מהרשת  
 מדפסת התוויות לא נמצאה מהרשת גם לאחר שההתקנה הצליחה

 פתרון  בעיה 

 .  176בעמוד   בעיות בתוכנת האבטחה ראה אתה משתמש בתוכנת אבטחה  

  IPהמדפסת שלך אינה מוקצית עם כתובת  

 זמינה  
 ואת מסיכת רשת המשנה.    IP -אשר את כתובת ה ■

ומסיכות רשת המשנה של המחשב ושל המדפסת שלך נכונות   IP-ודא שכתובות ה

 וממוקמים באותה רשת.  

ומסיכת רשת המשנה, שאל את מנהל    IP -לקבלת מידע נוסף אודות אימות כתובת ה

 הרשת.  

מסכת רשת המשנה והגדרות רשת אחרות באמצעות כלי הגדרת  , IP -ובת האשר את כת  ■
 המדפסת.  

 .  37בעמוד   שינוי הגדרות מדפסת התוויות לקבלת מידע נוסף, ראה

 אם משימת ההדפסה שנכשלה עדיין נמצאת בתור ההדפסה של המחשב, מחק אותה.   ■ משימת ההדפסה הקודמת שלך נכשלה  

 :  Windows 7 -לדוגמה, בעת שימוש ב

[. לחץ  מדפסות ופקסים[ ובחר את המדפסת שלך מ] התקנים ומדפסות )|, ]

ביטול כל  ) [Cancel All Documentsפעמיים על סמל המדפסת ולאחר מכן בחר ]

 המסמכים( בתפריט ]מדפסת[.  

בדקתי וניסיתי את כל הפריטים לעיל, אבל  

 המדפסת שלי אינה מדפיסה 

 הסר את מנהל ההתקן של המדפסת ואת התוכנה ולאחר מכן התקן אותם מחדש.  

 

 בעיות בתוכנת האבטחה  

 פתרון  בעיה 

- תיבת הדו  לא בחרת לאפשר גישה כאשר

שיח התראת אבטחה הופיעה במהלך  

ההתקנה הסטנדרטית, התקנת תאורת  

BRAdmin   או בעת הדפסה 

שיח התראת אבטחה מופיעה, ייתכן שפונקציית  -אם לא בחרת לאפשר גישה כאשר תיבת הדו

חומת האש של תוכנת האבטחה שלך חוסמת את הגישה.  תוכנת אבטחה מסוימת עשויה  

שיח 'התראת אבטחה'.  כדי לאפשר גישה, עיין  -י להציג את תיבת הדולחסום את הגישה מבל

 בהוראות תוכנת האבטחה או בקש מהיצרן.  

מספרי יציאות שגויים משמשים עבור רשת  

Brother   תכונות 

 :  Brotherמספרי היציאות הבאים משמשים לתכונות הרשת של 

■ BRAdmin Light  ~   פרוטוקול  161יציאה מספר /UDP   

לקבלת מידע נוסף על פתיחת היציאה, עיין בהוראות של תוכנת האבטחה או בקש  

 מהיצרן.  
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 בודק את הפעולה של התקני רשת  

 א  פתרון  בעיה 
 

המדפסת ונקודת הגישה האלחוטית/נתב  

 אינם מופעלים  

  .  168בעמוד   ודא שביצעת את כל המשימות

17   

איני יודע את הגדרות רשת המדפסת, כגון  

   IP -כתובת ה

  הגדרות מדפסת התוויות  שינוי  בדוק את כלי הגדרת המדפסת.  לקבלת מידע נוסף, ראה

 .  37בעמוד  

  

 

 מידע על גירסה 

 פתרון  בעיה 

אינני יודע את מספר הגרסה של הקושחה  

 עבור המדפסת.  

 באפשרותך להשתמש בהליך הבא. 

   QL-810Wעבור 

 הפעל את המדפסת.   1

 למשך מספר שניות כדי להדפיס את הדוח.  ( gלחץ לחיצה ארוכה על הלחצן עומס )<  2

 מ"מ( 62של   DK)השתמש בגליל 

   QL-820NWBעבור 

 הפעל את המדפסת.   1

[] בתפריט ]מידע[ ולאחר מכן הזן  []או ▼ כדי לבחור ]הזן את הלחצן תפריט, תצוגה▲ 2

 את הלחצן ]אישור[. [ 

או ▼ ולאחר מכן הזן את  <▲ Bבאמצעות >[ Print Configuration] בחר 3

 אישור(.  [ )OKהלחצן ]

 Printerיומן שימוש(, ][ )Usage Logהכל(, ][ )All] בחר 4

Settings] (או )הגדרות מדפסת [Transfer Data ]  ,באמצעות ▼ או ▼ לחצן

 אישור( כדי להדפיס את הדוח.  [ )OKולאחר מכן הזן את הלחצן ]
ברצוני לברר אם אני משתמש בגירסה  

 העדכנית ביותר של התוכנה.  

 כדי לברר אם ברשותך הגירסה העדכנית ביותר.  P-touchהשתמש בתוכנת העדכון ל 

  P-Touchאת תוכנת   כיצד לעדכן   ראה, P-Touchלקבלת מידע נוסף על תוכנת עדכון ל  

 .  148בעמוד  
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 נוריות חיווי  

 נוריות המחוונים מהבהבות ומציינות את מצב המדפסת.  

 או או מחוון מוארים בצבע מוצג  

 או 'או' או 'מחוון' מהבהבים בצבע המוצג  

 * ■ *   המחוון יכול להיות כבוי, מואר או מהבהב בכל צבע זקג'.  
 המחוון כבוי  

QL-810W   

עורך נורית   נורית מצב  

LED   
   Wi-Fiנורית 

 נורית סוללה  
 תנאי  

 כיבוי   •  •  •  •  

  • 

 פט * ט  -

v   

  ■ * 

 מופעל  

 מצב הזנה  

 מצב הדפסה  

 מצב סיבוב סרט גליל קדמי/אחורי  

 מצב חיתוך  

 מצב ניקוי  

 • WLAN   פועל ומחובר 

  '1  ' 

)פעם אחת  
 עבור  

 שניה אחת(  

 (  Wpsכוונון  ) Wpsמצב 

  'i  ' 

)פעם אחת  
 עבור  

 שניות(   3

WLAN   פועל, אך אינו מחובר 

 • WLAN   כבוי 

 •  ■ 
 P-touchמצב קל של עורך  

'1  ' 

 ■    v * אני 

 מצב הכנת הדפסה  

 מבטל משימה  

 מקבל נתונים מהמחשב  

 מעביר נתונים  

17   
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עורך נורית   נורית מצב  

LED   
   Wi-Fiנורית 

 נורית סוללה  
 תנאי  

 • 

  ' * & 

 

 כהלכה  DKפתוח. סגור את מכסה תא גליל   DKמכסה תא גליל   '   1& *  

1 Z  ' 

I Z  * 

)פעם אחת  
 עבור  

 שניה אחת(  

 מאפס מצב   • 

  •  •  • 
 מצב כבוי של המערכת  

 הלחצן 'עומס' )<§( נלחץ פעם אחת כדי לאפס את המצב  

E- *I  * -א    נ פט 
:0: v   ■ 

  ■ * 

 באופן רציף: המדפסת נמצאת במצב צינון.   •

 שלוש פעמים: התקן אחר מגלה את המדפסת.  •

 '  I  * 1 Z* 'אני* 

 • 

 מצב החלפת נתונים  

 • 
 נלחץ שלוש פעמים באתחול מצב  ( Cutter ^Jהלחצן  •  •  

  •  • 
 נלחץ פעמיים באפס מצב  ^§(  Cutterהלחצן 

 מצב אתחול   •  •  •   • 

1 Z  ' 

)פעם אחת  
 עבור  

 שניות(   2

  ' * & 1 R   ' 1  ) 

 DKסוף הגליל של 

 שגיאת הזנה  

 שגיאת שידור  

 שגיאת חיפוש במסד נתונים  

 שגיאת חיפוש של נקודת גישה  

 שגיאת חיבור נקודת גישה  

 שגיאת אבטחה  

 לא נבחרה תבנית  

 נפתח בזמן שהמדפסת נמצא בשימוש   DKמכסה תא גליל  

 אין שגיאת מדיה  

 שגיאת מדיה 

 שגיאת תקשורת  

 שגיאת הדפסה ברזולוציה גבוהה עם שני צבעים  

■ את אתר    ר פט- *    1* 
   R 1 שלו  

 נטענת    הסוללה ביחד • 

-•1 z -z  ' 

אם הנורית הכתומה מהבהבת פעם אחת בכל שנייה, יש צורך בטעינה   •

 מחדש של הסוללה ביחד 

שניות, מתח הסוללה ביחד   4אם הנורית הכתומה מהבהבת פעמיים כל   •

 נמוך. 

שניות, עוצמת הסוללה   4 -אם הנורית הכתומה מהבהבת אחת ל •

 היא חצי.   ביחד

  הסוללה ביחד טעונה לגמרי  • 

17   
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QL-820NWB  

 תנאי   נורית מצב  

 כיבוי   • 

 • 

 מופעל  

 מצב הזנה  

 מצב הדפסה  

 מצב אחסון בנפח גבוה  

 מצב סיבוב סרט גליל קדמי/אחורי  

 מצב חיתוך  

 ניקוי מצב  

 מאתחל מצב  

*I  * 

 מצב הכנת הדפסה  

 מבטל משימה  

 מקבל נתונים מהמחשב  

 מעביר נתונים  

 מצב החלפת נתונים  

 כהלכה.  DKפתוח. סגור את מכסה תא גליל   DKמכסה תא גליל   • • 

 מצב כבוי של המערכת.   •

1 Z  * 
 מצב קירור  

 * %z   \ 'z   ' %z  
-s 1 z -M- > M-> -M   

   IPמתקן מצב כתובת 

 מצב אתחול   • 
  

עורך נורית   נורית מצב  

LED   
   Wi-Fiנורית 

 נורית סוללה  
 תנאי  

-W- ' 'אני 
)פעמיים למשך  

 שניות(   2

 רגל  - ■  -ו ■ '   ר

 שגיאת חיתוך  

 •  • 

 *1   

 שגיאת מערכת  

 

17   
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 תנאי   נורית מצב  
 

 DKסוף הגליל של 

 שגיאת הזנה  

 שגיאת שידור  

 שגיאת חיפוש נקודת גישה   - Accessשגיאת חיפוש במסד נתונים של  

 'י *   -'נ"ז -
 שגיאת אבטחה של שגיאת חיבור לנקודת גישה  

 לא נבחרה תבנית   שניות(   2)פעם אחת למשך 

 נפתח בזמן שהמדפסת נמצא בשימוש   DKמכסה תא גליל  

 אין שגיאת מדיה  

 שגיאת מדיה 

 שגיאת תקשורת  

 שגיאת הדפסה ברזולוציה גבוהה עם שני צבעים  

 'אני * 

 שגיאת חיתוך  

 שגיאת אחסון בנפח גבוה  

 שגיאת מערכת   שניות(   2)פעמיים למשך 
  



 פתרון בעיות  

183 

 

 

 פתרון בעיות  

 פתרון  בעיה 

הדפסת נתונים נשמרת במאגר.  אם המדפסת לא קיבלה את הנתונים המלאים,   נתונים שהתקבלו במאגר  

 ההדפסה לא תופעל.  

 כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב.  

 הראש התרמי חם מדי.   הראש נמצא בקירור  

המדפסת מפסיקה ומתחדשת בהדפסה רק לאחר שהתקררה תרמית.  ייתכן  

 שהראש יתחמם מדי אם אתה מדפיס מספר גדול של תוויות.  

כאשר הראש התרמי הופך חם מדי, הוא עלול ליצור הדמיה מחוץ לאזור  

ההדפסה.  כדי למנוע או להשהות התחממות יתר, ודא שלמדפסת יש אוורור  

 סגור.  הולם ואינה נמצאת בשטח

שבו   DK-אם המדפסת חייבת להתקרר מכיוון שהיא מחממת עקב סוג גליל ה

 אתה משתמש או תוכן התווית, ייתכן שההדפסה תימשך זמן רב מהרגיל. 

  _______________________________________ הערה   
מצב זה עשוי להתרחש לעתים קרובות יותר כאשר המדפסת נמצאת  

מ'( עקב צפיפות אוויר נמוכה יותר   3,048 -בשימוש בגובה רב )יותר מ

 הזמינה לקירור המדפסת.  

או לשירות לקוחות של לקוחות   Brotherכדי לפתור את הבעיה, פנה לספק  המדפסת נמצאת במצב אתחול  

 אחרים לקבלת סיוע.  

 בדוק את הפרטים הבאים:   DKשגיאות גליל 

 הנכון.  DK-אתה משתמש בגליל  •

 נותרו מספיק תוויות.   •

 מותקן כהלכה.  DKגליל  •

 כדי לאפס שגיאה:   ברצוני לאפס שגיאה  

 ולאחר מכן סגור אותו.   DKפתח את מכסה תא גליל  1

 § (.  Cutter FCאם השגיאה לא אופסה, הזן את לחצן  2

 אם השגיאה לא אופסה, כבה את המדפסת ולאחר מכן הפעל אותה שוב.   3

 .  Brotherאם השגיאה לא אופסה, פנה לשירות הלקוחות של   4
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 מפרט מוצר   18

 מפרט מדפסת התווית

   QL-810W   QL-820NWB שם מודל  

 גודל 

 בקירוב   ממדים  
125.3 )W( x 234 )D( x 145   מ"מ 

 בקירוב 
125.3 )W( x 234 )D( x 145   מ"מ 

 ( DKק"ג בקירוב )ללא גלגול   1.16 ( DKק"ג בקירוב )ללא גלגול   1.12 משקל  

 נוריות חיווי 

 נורית מצב     Wi-Fiשל עורך, נורית סוללה, נורית מצב, נורית  LEDנורית 

 לחצנים  

  Editor  לחצן, Wi-Fiלחצן  ,  WPSלחצן הפעלה, לחצן הזנה, לחצן עומס, לחצן  

Light  ' 

לחצן הפעלה, לחצן עומס, לחצן תפריט, לחצן ביטול,  

 לחצן חץ למעלה, לחצן חץ למטה, לחצן אישור  

 הדפסה 

 הדפסה תרמית ישירה באמצעות ראש תרמי   הדפסה תרמית ישירה באמצעות ראש תרמי   שיטה  

 נקודות   dpi / 720  300 נקודות   dpi / 720  300 ראש הדפסה  

   x 300 dpi 300סטנדרט:  רזולוציית הדפסה  
   x 600 dpi 300מצב רזולוציה גבוהה: 

   x 300 dpi 300סטנדרט: 
   x 600 dpi 300מצב רזולוציה גבוהה: 

מ"מ לשנייה / להדפסה   176מקסימום : ACמתאם  מהירות הדפסה  

 מ"מ לשנייה   24, לכל היותר.  2בצבע 

מ"מ לשנייה / להדפסה בצבע   176סוללה: מקסימום 

 מ"מ לשנייה   15שני צבעים, לכל היותר.  

 מהירות ההדפסה בפועל משתנה בהתאם לתנאים.  

מ"מ לשנייה / להדפסה   176מקסימום : ACמתאם 

 מ"מ לשנייה   24  , לכל היותר.2בצבע 

מ"מ לשנייה / להדפסה בצבע   176סוללה: מקסימום 

 מ"מ לשנייה   15שני צבעים, לכל היותר.  

 מהירות ההדפסה בפועל משתנה בהתאם לתנאים.  

 מ"מ   58 מ"מ   58 רוחב הדפסה מרבי  
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 מפרט מוצר  

   QL-810W   QL-820NWB שם מודל  

 ממשק 

 במהירות מלאה )ציוד היקפי(   2.0על גירסה   במהירות מלאה )ציוד היקפי(   2.0על גירסה     USBיציאת 

Wi-Fi   •  :אלחוט ישירIEEE 802.11g/n   
   IEEE 802.11b/g/nמצב תשתית:  •
• wps 2.0   

   IEEE 802.11g/nאלחוט ישיר:  •
   IEEE 802.11b/g/nמצב תשתית:  •
• wps 2.0   

 הסתיר את הכיתה    -   USBמארח 

   LAN   -  10BASE-T/100BASE-TXיציאת 

Bluetooth   -  
ver 2.1 + EDR   

   SPP , OPP , BIP , HCRPפרופילים נתמכים:  
   iAPפרוטוקול נתמך:  

 ספק כוח 

  AC 100-240כניסת  (: PA-AD-001Aמתאם ז"ח ) מתאם  

 אמפר   3.6וולט,    DC 25הרץ  50/60וולט 

  AC 100-240כניסת  (: PA-AD-001Aמתאם ז"ח )

 אמפר   3.6וולט,    DC 25הרץ  50/60וולט 

 סוללה )אופציונלי(  
 יחידת סוללה )אופציונלי(  

 וולט    PA-BU-001(: 14.4(יון -יחידת סוללת ליתיום
 יחידת סוללה )אופציונלי(  

 וולט    PA-BU-001(: 14.4(יון -יחידת סוללת ליתיום

 כיבוי אוטומטי  
 (:  PA-BU-001יון )-יחידת סוללת ליתיום

 דקות    10/20/30/40/50/60מחוץ/

 :  )AC )PA-AD-001Aמתאם 

 דקות    10/20/30/40/50/60מחוץ/

כיבוי  ) Auto Power-off)כדי לשנות את ההגדרה 

 שינוי הגדרות מדפסת התווית   אוטומטי(, ראה

 .(  37בעמוד  

 (:  PA-BU-001יון )-יחידת סוללת ליתיום

 דקות    10/20/30/40/50/60מחוץ/

 :  )AC )PA-AD-001Aמתאם 

 דקות    10/20/30/40/50/60מחוץ/

כיבוי אוטומטי(,  ) Auto Power-off)לשינוי ההגדרה  

 .(  37  שינוי הגדרות המדפסת בעמוד ראה

 אחר  

 חיתוך אוטומטי עמיד   חיתוך אוטומטי עמיד   חיתוך  

טמפרטורת   סביבה  

 הפעלה / לחות  

/  35°C-ל 10כאשר מפעילים: בין 

טמפרטורת הנורה  80%-ל  20בין  

   27°Cהרטובה המרבית: 

טמפרטורת  

 הפעלה / לחות  

/  35°C-ל 10כאשר מפעילים: בין 

טמפרטורת הנורה  80%-ל  20בין  

   27°Cהרטובה המרבית: 

 מערכות הפעלה תואמות  
 לקבלת רשימה מלאה ומעודכנת של תוכנות.   support.brother.com ראה

http://support.brother.com/
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להעברה קבצים  במנהל  שימוש  אודות  -P   הערות 
Touch 

-P  - אינן זמינות עם המדפסת, זכור את הנקודות הבאות בעת שימוש בעורך ה  P-touch Editor מאחר שפונקציות מסוימות של
Touch   .כדי ליצור תבניות 

  לקבלת מידע נוסף, ראה    באפשרותך לבדוק תצוגה מקדימה של התבנית המודפסת לפני העברת התבנית שנוצרה למדפסת. 
 .  123בעמוד   P-Touch Transfer Managerהעברת התבנית למנהל 

 הערות אודות יצירת תבניות 

חלק מהטקסט בתבנית המועבר למדפסת יודפס באמצעות גופנים וגדלים דומים של תווים הנטענים על מדפסת.  כתוצאה   ■
 .  P-Touch -מכך, התווית המודפסת עשויה להיות שונה מהתמונה של התבנית שנוצרה בעורך ה 

הטקסט לא יודפס.  אם הדבר  בהתאם להגדרת אובייקט הטקסט, ייתכן שגודל התו יצומצם באופן אוטומטי או שחלק מ  ■
 מתרחש, שנה את הגדרת אובייקט הטקסט.  

ניתן להחיל סגנונות על בלוק טקסט רק עם  , P-Touch Editorלמרות שניתן להחיל סגנונות תו על תווים בודדים באמצעות  ■
 המדפסת.  בנוסף, סגנונות תווים מסוימים אינם זמינים על מדפסת.  

 אינם תואמים למדפסת.   P-Touch Editorרקעים שצוינו עם  ■

המשתמשת בפונקציית ההדפסה המפוצלת )הרחבת התווית והדפסתה בשתי    P-Touch Editorלא ניתן להעביר פריסת   ■
 תוויות או יותר(.  

 רק חלק מהתווית בתוך האזור הניתן להדפסה מודפס.  ■

 ייתכן ששדות שצופים לאזור ההדפסה לא יודפסו לגמרי.   ■

 ת הערות בעת העברת תבניו

 .  P-touch -Touchהתווית המודפסת עשויה להיות שונה מהתמונה המופיעה באזור התצוגה המקדימה של מנהל העברת ה ■

אם ברקוד שלא נטען על מדפסת מועבר למדפסת, הברקוד יומר לתמונה אם מדובר בברקוד דו ממדי. אין אפשרות לערוך   ■
 את התמונה של הברקוד שהומר.  

 כל האובייקטים המועברים שלא ניתן לערוך על מדפסת מומרים לתמונות.   ■

.  אובייקטים מקובצים יומרו למפת סיביות יחידה  ■

19  
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 P-Touch  הערות אודות שימוש במנהל קבצים להעברה

 הערות אודות העברת נתונים שאינם תבניות  

מועבר כדי לעדכן אותו, ייתכן  (  csvאם המספר או הסדר של השדות במסד נתונים משתנים ורק מסד הנתונים )קובץ . ■
שמסד הנתונים לא יקושר כראוי לתבנית.  בנוסף, על המדפסת לזהות את שורת הנתונים הראשונה בקובץ שהועבר  

 כ"שמות שדות".  

טי את קנה המידה של סמלים, סימנים וגרפיקה שהורדו למדפסת, כמו הגופן הדמוגרפי או כל סמל  ניתן לשנות באופן אוטומ ■
תושב בספריה.  
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 תנאים ומידע מהרשת   20

 תכונות נתמכות של פרוטוקולים ואבטחה  

 מצב תשתית(  ) IEEE 802.11b/g/n אלחוטי   ממשק  

IEEE 802.11g/n  ( מצבWireless Direct  ) 
 

Ethernet   

(QL-820NWB  
 בלבד(  

   10BASE-T/100BASE-TX Ethernetמשא ומתן אוטומטי על 

 (  IPv4פרוטוקול )  רשת )משותף(  

 (  IPv6פרוטוקול ) 

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA  (IP   ,)אוטומטיmDNS , WINS    ,
יציאה גולמית מותאמת  , DNS, LPR/LPDמזהה , NetBIOSזיהוי שמות 

,  SNTP, ICMPלקוח  , TFTPלקוח ושרת , FTPשרת , Port9100אישית/
   LMNR, SNMPv1/v2cמשיב 

NDP , RA , מזההDNS, LPR/LPD, mDNS ,  יציאה גולמית מותאמת
,  LMNRשיבת , TFTP, ICMPלקוח ושרת , FTPשרת , Port9100ית/איש 

SNMPv1/v2c   

 רשת )אבטחה(  

,   WPA/WPA2-PSK , LEAP , EAP-FASTסיביות,  WEP 64/128 אלחוטי  
PEAP , EAP-TTLS, EAP-TLS    

20   



 תנאים ומידע מהרשת 

189 

 

 

 סוגים של חיבורי רשת ופרוטוקולים  

 תוכל למצוא מידע בסיסי אודות תכונות הרשת המתקדמות של המדפסת, יחד עם עבודה מהרשת כללית ומונחים משותפים.  

 הפרוטוקולים ותכונות הרשת הנתמכים משתנים בהתאם לדגם שבו אתה משתמש.  

 סוגים של חיבורי רשת  

   TCP/IPלעמית באמצעות - הדפסת עמית

לעמית, כל מחשב שולח ומקבל נתונים ישירות לכל התקן.  אין שרת מרכזי השולט בגישה לקבצים או בשיתוף  -בסביבת עמית 
 מדפסת. 

 
 נתב   1

לעמית משום שקל יותר להגדיר  -מהרשת קטנה יותר של שניים או שלושה מחשבים, אנו ממליצים על שיטת ההדפסה עמית ■
 .  189בעמוד  הדפסה משותפת מהרשת את התצורה שלה מאשר שיטת ההדפסה המשותפת מהרשת.  ראה

 .    TCP/IPכל מחשב חייב להשתמש בפרוטוקול  ■

 .  IPלמדפסת שלך דרושה תצורה מתאימה של כתובת  ■

  אם אתה משתמש בנתב, עליך להגדיר את כתובת השער במחשבים ובמדפסת.   ■

20   
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 הדפסה משותפת מהרשת  

ים "שרת" או  בסביבה משותפת מהרשת, כל מחשב שולח נתונים דרך מחשב עם בקרה מרכזית.  מחשב מסוג זה נקרא לעת
 "שרת הדפסה".  תפקידו הוא לשלוט בהדפסה של כל עבודות ההדפסה.  

 
 מחשבי לקוח   1

 מוכר גם בשם "שרת" או "שרת הדפסה"   2

3 TCP/IP   אוUSB   

 מהרשת גדולה יותר, מומלץ להשתמש בסביבת הדפסה משותפת מהרשת.   ■

 .   TCP/IPעל ה"שרת" או ה"שרת ההדפסה" להשתמש בפרוטוקול ההדפסה  ■

  לשרת.   USB-למעט כאשר המדפסת מחוברת דרך ממשק ה , IPלמדפסת שלך צריכה להיות תצורה מתאימה של כתובת  ■

מדפסת רשת  
 )מדפסת התוויות(  
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 הגדרת מדפסת התוויות עבור רשת 

 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ מסיכות רשת משנה ושערים   ,IPכתובות  

ומסיכת רשת המשנה שלה.    IP  -מהרשת, עליך לקבוע את התצורה של כתובת ה TCP/IPכדי להשתמש על מדפסת בסביבת 
שאתה מקצה לשרת ההדפסה חייבת להיות באותה רשת לוגית של המחשבים המארחים.  אם לא, עליך להגדיר    IP- כתובת ה

 יכת רשת המשנה ואת כתובת השער.  כראוי את מס

  IPכתובת 

מורכבת מארבעה מספרים המופרדים באמצעות   IPהיא סדרת מספרים המזהה כל התקן המחובר לרשת.  כתובת   IPכתובת  
 .  254 - ל  0נקודות.  כל מספר הוא בין 

 לדוגמה, מהרשת קטנה, בדרך כלל עליך לשנות את המספר הסופי:    ■

• 192.168.1.1  

• 192.168.1.2  

• 192.168.1.3  

 לשרת ההדפסה שלך:    IP - כיצד מוקצית כתובת ה

 שלו משרת זה.   IP - מהרשת, שרת ההדפסה ישיג אוטומטית את כתובת ה DHCP/BOOOTP/RARPאם יש לך שרת 

    הערה  
 יכול גם להיות הנתב.   DHCP -ברשתות קטנות יותר, שרת ה 

יקצה אוטומטית כתובת  (  APIPPAפרטיות אוטומטי ) IPפרוטוקול כתובות , DHCP/BOOOTP/RARPאם אין ברשותך שרת 
IP  וכתובת השער   255.255.0.0 - .  מסיכת רשת המשנה מוגדרת אוטומטית ל169.254.254.254עד    169.254.0.1מטווח

 .  0.0.0.0 - מוגדרת ל

או בניהול   BRAdmin Light-השתמש ב , APIPAמאופשר.  כדי להשבית את פרוטוקול  APPAכברירת מחדל, פרוטוקול 
מבוסס אינטרנט )דפדפן אינטרנט(.  

20   
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 מסיכת רשת משנה  

 מסיכות רשת משנה מגבילות את התקשורת מהרשת.  

   2יכול לתקשר עם מחשב   1לדוגמה, מחשב   ■

   1מחשב  •

   IP: 192.168.1.2כתובת  

   255.255.255.0מסיכת רשת משנה: 

   2מחשב  •

   IP: 192.168.1.3כתובת  

   255.255.255.0מסיכת רשת משנה: 

במסיכת רשת המשנה מציין שאין מגבלה על התקשורת בחלק זה של הכתובת.  בדוגמה שלעיל, פירוש הדבר    0 -ה
 (.  254  - ל  0הוא מספר בין  xכאשר )  x.192.168.1 - המתחילה ב  IPשבאפשרותך לקיים תקשורת עם כל מכשיר עם כתובת  

 שער )ונתב(  

ככניסה לרשת אחרת ושולחת נתונים המועברים דרך הרשת ליעד מדויק.  הנתב יודע היכן  שער הוא נקודת רשת המשמשת 
לנתב נתונים המגיעים לשער.  אם יעד ממוקם מהרשת חיצונית, הנתב משדר נתונים לרשת החיצונית.  אם הרשת מתקשרת  

של    IP - אינך יודע את כתובת ה של השער.  אם IP - עם רשתות אחרות, ייתכן שיהיה עליך לקבוע את התצורה של כתובת ה
השער, פנה למנהל הרשת.  

20   
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 תנאים ומושגים של רשת אלחוטית 

תנאי  
̂ אבטחה ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

 ^^^ 

 אימות והצפנה 

ות את האימות )האופן שבו ההתקן מזהה  רוב הרשתות האלחוטיות משתמשות בהגדרות אבטחה מסוימות.  הגדרות אבטחה אלה מגדיר
אם לא תציין נכון אפשרויות אלה בעת הגדרת  את עצמו לרשת( ואת ההצפנה )כיצד הנתונים מוצפנים כפי שהם נשלחים מהרשת(.  

הקפד לקבוע את התצורה של אפשרויות אלה  המדפסת האלחוטית של אחי, לא תהיה אפשרות להתחבר לרשת האלחוטית.  
 בקפידה.  

 טות אימות והצפנה עבור רשת אלחוטית אישית  שי

 .  IEEE 802.1x- רשת אלחוטית אישית היא רשת קטנה, לדוגמה, באמצעות המדפסת מהרשת אלחוטית בבית, ללא תמיכה ב

שיטות אימות והצפנה עבור רשת אלחוטית   bookmark1401ראה,  IEEE 802.1xכדי להשתמש על מדפסת מהרשת אלחוטית נתמכת 

 .  193בעמוד   ארגונית

 שיטות אימות  

 פתח מערכת   ■

 התקנים אלחוטיים רשאים לגשת לרשת ללא כל אימות.  

 מפתח משותף   ■

 מפתח סודי שנקבע מראש משותף לכל ההתקנים הניגשים לרשת האלחוטית.  

 כמפתח שנקבע מראש.   WEPהאלחוטית משתמשת במפתח   Brotherמדפסת 

■ WPA-PSK   

להתחבר    Brotherהמאפשר למדפסת האלחוטית של , Wi-Fiעם גישה מאובטחת (  WPA-PSKמאפשר מפתח טרום שיתוף ) 
 .    WPA-PSKר  עבו TKIPלנקודות גישה באמצעות 

■ WPA2-PSK   

להתחבר לנקודות    Brotherהמאפשר למדפסת האלחוטית , Wi-Fiעם גישה מאובטחת (  WPA2-PSKמאפשר מפתח טרום שיתוף ) 
 אישיWPA2-PSK  (WPA-  .)עבור   AESגישה באמצעות 

■ WPA/WPA2-PSK   

 ( מוגן  אלחוטי  גישה  שיתוף  טרום  מפתח  למדפסת  (,  WPA-PSK/WPA2-PSKמאפשר  להתחבר    Brotherהאלחוטית  המאפשר 
 אישיWPA2-PSK  (WPA-  .) - ו  WPA-PSKעבור  AESאו   WPA-PSKעבור   TKIPלנקודות גישה באמצעות 

 שיטות הצפנה  

 אין   ■

 לא נעשה שימוש בשיטת הצפנה.  

■ WEP   

 הנתונים משודרים ומתקבלים באמצעות מפתח מאובטח.  , )WEP )Wired Equivalent Privacy - בעת שימוש ב

■ TKIP   

TKIP )Temporal Key Integrity Protocol( מנה, בדיקת תקינות הודעה ומנגנון החלפת מפתחות.  -מספק ערבול מפתח לכל 
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■ AES  

 מספק הגנת נתונים חזקה יותר באמצעות הצפנה סימטרי.  (  AESתקן הצפנה מתקדם )

 הוק[  - כאשר ]מצב תקשורת[ מוגדר ל]אד

 מצב הצפנה   שיטת אימות  
 

 אין   פתח את המערכת  
 

 
WEP   

 

 
 

 כאשר ]מצב תקשורת[ מוגדר ל]תשתית[  
 מצב הצפנה   שיטת אימות  

 אין   פתח את המערכת  

WEP   

   WEP אימות מפתח ציבורי  

WPA/WPA2-PSK   TKIP+AES   
 

 מפתח רשת  

   WEPפתח מערכת/מפתח משותף עם   ■

 או בתבנית הקסדצימלית.   ASCIIסיביות שיש להזין בתבנית  128סיביות או  64מפתח זה הוא ערך של 

 :  ASCII( סיביות 40) 64 •

 תלוי רישיות(  ” )WSLANמשתמש בחמישה תווי טקסט.  לדוגמה, “

 ( סיביות הקסדצימאלי:  40) 64 •

 "  71f2234abaספרות של נתונים הקסדצימליים.  לדוגמה, "  10 -שימוש ב 

 :  ASCII( סיביות 104) 128 •

 רישיות(  - תלוי” ) WirelessCommersתווי טקסט.  לדוגמה, “  13 -שימוש ב 

 ( סיביות הקסדצימאלי:  104) 128 •

 "  71f2234ab56cd709e5412a2baספרות של נתונים הקסדצימליים.  לדוגמה, "  26 -שימוש ב 

■ WPA/WPA2-PSK  ו - TKIP  עםAES   

 תווים לכל היותר.    63באורך של שמונה תווים או יותר, עד ( PSKשיתוף )- משתמש במפתח טרום

 שיטות אימות והצפנה עבור רשת אלחוטית ארגונית 

אם תגדיר את תצורת המדפסת מהרשת אלחוטית נתמכת  .  IEEE 802.1x-רשת אלחוטית ארגונית היא רשת גדולה עם תמיכה ב 
IEEE 802.1x  ,  :תוכל להשתמש בשיטות האימות וההצפנה הבאות  
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 שיטות אימות  

■ LEAP (  )עבור רשת אלחוטית 

Cisco LEAP )Light Extensible Authentication Protocol( ידי - פותח עלCisco Systems, Inc  .  וצריך במזהה משתמש
 ובסיסמה לאימות. 

■ EAP-FAST  

EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication פותח על )ידי  - באמצעות מנהרה מאובטחת
Cisco Systems, Inc .שתמש במזהה משתמש ובסיסמה לאימות ואלגוריתמים של מפתחות סימטריים כדי להשיג תהליך אימות  ומ

 מכוונן.  

 המדפסת תומכת בשיטות האימות הפנימי הבאות:  

• EAP-FAST/  ללא 

• EAP-FAST/MS-CHAPv2   

• EAP-FAST/GTC   

■ PEAP  

PEAP  (פותח על- פרוטוקול אימות בר )ידי  - הרחבה מוגןMicrosoft Corporation, Cisco Systems   ו-RSA Security.  PEAP    יוצר
בין לקוח לשרת אימות, לשליחת מזהה    )SSL )Secure Sockets Layer(/TLS )Transport Layer Securityמנהרה מוצפנת מסוג  

 מספק אימות הדדי בין השרת ללקוח.   PEAPמשתמש וסיסמה.  

 המדפסת תומכת בשיטות האימות הפנימי הבאות:  

• PEAP/MS-CHAPv2   

• PEAP/GTC   

■ EAP-TTLS  

EAP-TTLS )Extensible Authentication Protocol Tunneled Transport Layer Security(  ידי  - פותח עלFunk Software   ו -  
Certicom.  EAP-TTLS    יוצר מנהרתSSL  דומה להצפנה ל-  PEAP  ,   .וסיסמה בין לקוח לשרת אימות, לשליחת מזהה משתמש 

EAP-TTLS   .מספק אימות הדדי בין השרת ללקוח 

 מדפסת תומכת בשיטות האימות הפנימי הבאות:  ה

• EAP-TTLS/CHAP  

• EAP-TTLS/MS-CHAP   

• EAP-TTLS/MS-CHAPv2   

• EAP-TTLS/PAP   

■ EAP-TLS  

EAP-TLS )Extensible Authentication Protocol Transport Layer Security(   מחייב אימות אישור דיגיטלי הן בלקוח והן
 בשרת אימות.  

 שיטות הצפנה  

■ TKIP   

TKIP )Temporal Key Integrity Protocol( מנה עירוב של בדיקת תקינות הודעה ומנגנון החלפת מפתחות.  -מספק מפתח לכל 

■ AES  

 מספק הגנת נתונים חזקה יותר באמצעות הצפנה סימטרי.  (  AESתקן הצפנה מתקדם )

■ CKIP   

 .  Cisco Systems, Incשל   LEAPפרוטוקול תקינות מפתח מקורי עבור 

 כאשר ]מצב תקשורת[ מוגדר ל]תשתית[  
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 מצב הצפנה   שיטת אימות  
 

LEAP CKIP 

EAP-FAST/NONE TKIP+AES 

EAP-FAST/MS-CHAPv2   TKIP+AES 

EAP-FAST/GTC TKIP+AES 

PEAP/MS-CHAPv2   TKIP+AES 

PEAP/GTC TKIP+AES 

EAP-TTLS/CHAP TKIP+AES 

EAP-TTLS/MS-CHAP TKIP+AES 

EAP-TTLS/MS-CHAPv2   TKIP+AES 

EAP-TTLS/PAP TKIP+AES 

EAP-TLS TKIP+AES 
 

 מזהה משתמש וסיסמה  

 תווים:   32 - תווים ואורך סיסמה באורך של פחות מ 64 -שיטות האבטחה הבאות תומכות במזהה משתמש הקטן מ 

■ LEAP 

■ EAP-FAST 

■ PEAP 

■ EAP-TTLS 

■ EAP-TLS (  )עבור מזהה משתמש
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 P-Touchרשימת ברקודים עבור הפונקציה תבניות 

 P-Touchהליך כללי עבור הפונקציה תבניות 

 מתואר להלן.   P-Touch Templateההליך הכללי לשימוש בפונקציה 

 .  69בעמוד  P-Touchהדפסת תוויות באמצעות תבנית   לקבלת מידע נוסף אודות ציון ההגדרות השונות, ראה 

המצוינות  ,   P-touchלפני חיבור סורק הברקוד למדפסת זו, ודא שההגדרות של סורק הברקוד תואמות להגדרות בכלי הגדרות תבנית ה
 .  70בעמוד  הכנה במהלך ההכנה.  למידע נוסף, ראה 

o  השתמש בP-touch Editor   .כדי ליצור תבנית ולאחר מכן העבר אותה למדפסת 

 . חבר את סורק הברקוד למדפסת.  ב

 קודמות.  כדי לציין הגדרות חדשות או לנקות את ההגדרות ה '  P-touch. סרוק את הברקוד 'פקודת תבנית הב

D   .סרוק את הברקוד "הגדרות בסיסיות" כדי לציין את מספר העותקים 

 (.  Cאו  A, Bציין את ההגדרות המתאימות ) ה

A.   הדפסת תבנית רגילה 

 סרוק את הברקוד "מספר תבנית קבוע מראש".   1

B.   הדפסת תבניות הפעלה מתקדמת 

 סרוק את הברקוד "בחר תבנית" ולאחר מכן סרוק את הברקודים תחת "כדי להזין מספרים".   1

 סרוק את הברקוד שאת הנתונים שלו ברצונך להשתמש או להעתיק.   2

 סרוק את הברקוד "התחל בהדפסה".   3

C.   הדפסת בדיקת מידע של מסד נתונים 

 "כדי להזין מספרים".    סרוק את הברקוד "בחר תבנית" ולאחר מכן סרוק את הברקודים תחת 1

 סרוק את הברקוד המרכזי לאיתור נתוני מסד הנתונים.   2

 סרוק את הברקוד "המפריד".   3

 סרוק את הברקוד "התחל בהדפסה".   4

F   .התווית שצוינה מודפסת

21  

21   



 P-Touchרשימת ברקודים עבור הפונקציה תבניות 

198 

 

 

 רשימת ברקודים לציון הגדרות  

 .  69בעמוד  P-Touchת תבני הדפסת תוויות באמצעות לקבלת מידע נוסף אודות השימוש בברקודים אלה לציון הגדרות המדפסת, ראה

    הערה  
  Command Prefix fixטריגר( ואת "" )Trigger for P-Touch Template Printingבעת שימוש בברקודים ברשימה זו, הגדר את " •

 הגדרות תבנית (. ) P-Touch Template Settings)תו תיקון פקודות(" להגדרות היצרן בכלי 

 קרוא אותם כראוי כדי להדפיס את התוויות הרצויות.  הקפד להדפיס את הברקודים ברזולוציה גבוהה, כך שסורק הברקודים יוכל ל •

 אתחול + התחלת ציון הגדרות(  )   P-Touchפקודת תבנית  ■

lllllllllll   
i a3AILes c|   

 הגדרות בסיסיות   ■

 

 

 

 

 
 מספר עותקים  

II llllllllllllll   
ACN 

21   

 גזור אוטומטית )גזור כל תווית אחת(  
   ON+ גזור בסוף  

 גזור אוטומטית )גזור כל שתי תוויות(  
   ON+ גזור בסוף  

lllllllllllllllllllll   
AC01011   

llllllllllllllllllll   
AC01021   

 ניתוק אוטומטי + גזור בסיום     ONניתוק אוטומטי + גזור בסוף  

llllllllllllllllllll   
AC001   

ג ג'  
 לללללללללללללללל  

AC00000   

 הענק עדיפות למהירות ההדפסה  

llllllllllllll  
AQS0   

 תן עדיפות להדפסה איכותית  

llllllllllllll  
 אסי 
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   1 להזנת מספרים  ■

1   

גבעת 
III III, 3   

1  

3   

רמ"ג  
 רמ"ג  

3  

5   

הב ג ט  
 ילי ג 

5  

7   

הב 
  יליום

   ייי
7  

9   

רמ"ג  
 רמ"ג  

9  

00   

lllllllllll
lll   

00  

2   

השני  
אני 

   ייי מיני
2  

4   

גבעת 
III III  
III III  
III III   

4  

השני  
אני 

   ייי מיני

8   

הב 
  יליום

   ייי
8  

0   

רמ"ג  
 רמ"ג  

0  

 נעשה שימוש בעותקים אלה בעת ציון מספר העותקים המודפסים ובעת בחירת מספר תבנית.   1

 [. ההגדרה מוחלת באופן אוטומטי כאשר צוינו שלוש ספרות.  5[]1[]0[ או ]7[]0[]0סרוק ברקודים כדי לציין מספר בעל שלוש ספרות, כגון ]

ית ולאחר  פר התבנכדי לשנות את ההגדרות, סרוק שוב את הברקוד "מספר העותקים" בעת שינוי מספר העותקים או סרוק שוב את הברקוד "בחר תבנית" בעת שינוי מס 

 מכן סרוק את הברקודים עבור המספר החדש בעל שלוש הספרות.  

21   
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 מספר קבוע מראש של תבנית   ■

 

 

 

 

   1תבנית מוגדרת מראש 

 איי אין מין 
ATS001AFF   

   3תבנית מוגדרת מראש 

lllllllllllllllllllll   
ATS003AFF   

   5תבנית מוגדרת מראש 

lllllllllllllllllllll   
ATS005AFF   

   7תבנית מוגדרת מראש 

 מינ' מי נ  
ATS007AFF   

   9תבנית מוגדרת מראש 

III III III III   
ATS009AFF   

   2תבנית מוגדרת מראש 

III III III III   
ATS002AFF   

   4תבנית מוגדרת מראש 

III III III III   
ATS004AFF   

   6תבנית מוגדרת מראש 

III III III III   
ATS006AFF   

   8תבנית מוגדרת מראש 

III III III III   
ATS008AFF   

   10תבנית מוגדרת מראש 

III III III III   
ATS010AFF   

21   

 מספר עותקים סידרתיים   ■ בחר תבנית   ■

llllllllllllllll   
 אן  

 מפריד   ■

III III III III  
III III   

 שלום 

 אתחול נתוני תבנית   ■

llllllllllllllll   
 עזר  

 התחלת ההדפסה   ■



202 

 

 

   

-PA-BUשימוש ביחידת הסוללה ביחד )אופציונלי: 
001 ) 

 ניתנת לטעינה( Li-ion )סוללת  שימוש ביחידת הסוללה ביחד 

 טעינת יחידת הסוללה ביחד 

    הערה  
 לפני השימוש, עליך לטעון את יחידת הסוללה ביחד.  •

 שעות.  2.5- לטעינה מלאה של יחידת הסוללה ביחד , הטעינה במשך כ  •

o סוללה ביחד מותקנת במדפסת.  ודא כי יחידת ה 

 . השתמש במתאם זרם החילופין ובכבל החשמל כדי לחבר את המדפסת לשקע חשמל.  ב
טעונה    נורית הסוללה ביחד ) ( דולקת בכתום במהלך הטעינה, והיא נכבית כאשר יחידת הסוללה ביחד, QL-810Wעבור  
 לגמרי. 

 .  LCD-אספקת החשמל לסוללה מוצגת על מסך ה,  QL-820NWB-ב

 
    הערה  

צע פעולה אחרת, יחידת  אם יחידת הסוללה ביחד אינה טעונה במלואה ואתה משתמש על מדפסת כדי להדפיס, להזין או לב
  מפסיקה לטעון באופן זמני והיא ממשיכה אוטומטית לאחר השלמת הפעולה.    הסוללה ביחד 

22  
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 עוצר את טעינת יחידת הסוללה ביחד 

 כדי להפסיק את הטעינה של יחידת הסוללה ביחד , נתק את מתאם זרם החילופין. 

 הערות בעת שימוש ביחידת הסוללה ביחד

 במלואה. אל תשתמש בו עד לטעינה מלאה.    לפני השימוש, טען את יחידת הסוללה ביחד •

מעלות צלזיוס, אחרת יחידת הסוללה ביחד לא תיטען. אם הטעינה  35-ל  10טען את יחידת הסוללה ביחד בסביבות שבין  •
ונסה שוב    35°C -ל  10מופסקת מכיוון שטמפרטורת הסביבה נמוכה מדי או גבוהה מדי, הנח את המדפסת בסביבה בין 

 לבצע את הטעינה.  

מותקנות והן כאשר מתאם זרם    צוע פעולה אחרת כאשר הן הסוללה ביחדאם המדפסת משמשת להדפסה, להזנה או לבי •
אינה טעונה לגמרי. כאשר הפעולה למדפסת מפסיקה,    החילופין מחובר, הטעינה עשויה להיעצר גם אם הסוללה ביחד

 ממשיכה להיטען.   הסוללה ביחד 

 . LCD-מצג ה   ניתן לבדוק את מצב יחידת הסוללה ביחד , QL-820NWBעבור   •

 מאפייני יחידת הסוללה ביחד

 כדי להבטיח את הביצועים הטובים ביותר ואת אורך החיים הארוך ביותר מיחידת הסוללה ביחד : 

או לאחסן אותה במיקום החשוף לטמפרטורות גבוהות או נמוכות במיוחד, מכיוון    אין להשתמש ביחידת הסוללה ביחד •
  90%שהיא עלולה להתרוקנות מהר יותר. מצב זה עשוי להתרחש בעת שימוש ביחידת סוללה בעלת רמת טעינה גבוהה )

 טעינה או יותר( במיקום החשוף לטמפרטורות גבוהות.  

 בעת אחסון המדפסת לפרק זמן ארוך.    יחידת הסוללה ביחדהוצא את   •

 במקום קריר ויבש, מחוץ לאור שמש ישיר.   50%-אחסן את יחידת הסוללה ביחד בעלות של פחות מ •

 טען את יחידת הסוללה ביחד מחדש כל חצי שנה, אם היא מאוחסנת למשך פרק זמן ארוך.  •

אם תיגע בחלק מהמדפסת בזמן טעינת יחידת הסוללה ביחד , חלק זה של המדפסת עשוי לחוש חם. זוהי תופעה רגילה   •
וניתן להשתמש על מדפסת בבטחה;  עם זאת, אם המדפסת הופכת לחמה ביותר, בטל את השימוש ואפשר להתקרר.  
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 מפרט מוצר  

 יחידת הסוללה ביחד ניתנת לטעינה חוזרת 

 מ"מ   W( x 197 )D( x 69(  125גודל: בערך 

 ק"ג בקירוב   0.59משקל: 

 וולט    14.4מתח: 

   mAh  1750קיבולת: 

 פעמים    300-מחזור טעינה/פריקה: כ

שעות    2.5-זמן טעינה: כ
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Using the Brother Barcode Scanner 
)Optional: PA-BR-001( )QL-820NWB only( 

מספק פעולות להוספת נתונים לאובייקטי טקסט וברקוד בתבנית שהורדה מסורק ברקוד למדפסת   P-touch מצב תבנית 
 המחוברת. 

בכלי הגדרת  [ P-Touch Template Settingsהוגדר בהתאם ל]( PA-BR-001אופציונלי: )  Brotherמכיוון שסורק ברקוד של 
 המדפסת, באפשרותך להשתמש במהירות בסורק ברקוד זה מבלי לשנות את ההגדרות שלו.  

עיין במדריך ההוראות המצורף לסורק הברקוד.  , Brotherלקבלת מידע על השימוש בסורק הברקוד של 
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