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DROŠĪBAS BRĪDINĀJUMI

Brīdinājums

Uzmanību

BRĪDINĀJUMS

Pamācībā izmantotie simboli

Informē par to, ko darīt , lai izvairītos no savainošanās.

Informē par to, kas jādara, lai izvairītos no savainošanās vai 
printera sabojāšanas.

Darbība nav atļauta.

Nelieciet un neapšļakstiet 
produktu ar ūdeni.

Obligāta darbība

Drošības brīdinājums

Neizjauciet produktu.

Neaiztieciet norādīto produkta daļu.

Atvienot no strāvas padeves.

Brīdina par eletriskā šoka 
iespējamību.

AC adapters
Sekojiet šīm norādēm, lai izvairītos no ugunsgrēka, elektriskā šoka, bojājumiem 
vai kļūdainām darbībām.

Izmantojiet tikai AC adapteri 
(AD9100ES), strāvas vadu un USB 
vadu, kas ir domāti tieši jūsu 
printerim. Brother neuzņemas 
atbildību par jebkāda veida 
bojājumiem vai negadījumiem, kas 
radušies neņemot vērā 
iepriekšminēto rezultātā.
Neizmantojiet iekļautos AC adapteri 
(AD9100ES), strāvas vadu un USB 
vadu ar citiem produktiem.
Negaisa laikā nekavējoties 
atvienojiet un pārtrauciet lietot 
printeri. Ir iespējams elektrošoks.
Neaiztieciet AC adapteri vai strāvas 
padeves vadu ar slapjām rokām.

Neizmantojiet AC adapteri vietās 
ar lielu mitruma līmeni, piemēram,
vannas istabā. 
Neizmantojiet bojātu strāvas 
padeves vadu.
Nepārslogojiet strāvas izeju. 

Nelieciet uz strāvas padeves vada 
smagus priekšmetus, nebojājiet un 
nepārveidojiet to. Nelokiet vadu un 
neraujiet to ar spēku.
Nemetiet, nedauziet vai kā citādi 
nebojājiet AC adapteri.
Pārliecinieties, ka vads ir kārtīgi 
iesprausts kontaktligzdā. 
Neizmantojiet kontaktligzdu, kas ir 
vaļīga.
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BRĪDINĀJUMS
Printeris

Nekādā gadījumā neļaujiet 
printerim kļūt slapjam.
Neaiztieciet nevienu metāla daļu 
drukas galviņas tuvumā. Drukas 
galviņa printera lietošanas laikā 
kļūst ļoti karsta un tāda ir vēl brīdi 
pēc printera lietošanas.

Nelietojiet printeri, ja tajā ir iekļuvis 
svešķermenis. Ja printerī ir iekļuvis 
ūdens, metāliska substance vai 
jebkāds  svešķermenis, atvienojiet 
AC adapteri un sazinieties ar 
Brother servisa centru.

Neaiztieciet griešanas mehānismu.

Neizjauciet printeri. Lai aparātu 
pārbaudītu, pieregulētu vai 
salabotu, sazinieties ar Brother 
servisa centru.
Nekavējoties atvienojiet AC 
adapteri un pārtrauciet aparāta 
lietošanu, ja konstatējat neparastu 
smaržu, karstumu, krāsas maiņu, 
deformāciju vai ko citu neparastu 
aparāta lietošanas vai glabāšanas 
laikā.
Lai izvairītos no bojājumiem, 
nemetiet un nedauziet aparātu.

UZMANĪBU

Griešanas mehānisms
Griešanas mehānisma darbības 
laikā neatveriet lentas nodalījuma 
vāku.

Nespiediet ar spēku uz griešanas 
mehānismu.

AC adapteris
Ja nelietojat aparātu ilgāku laiku, 
atvienojiet printeri no strāvas 
padeves.

Atvienojot strāvas padeves vadu no 
kontaktligzdas, vienmēr turiet to aiz 
kontaktdakšas.

Printeris
Novietojiet printeri uz līdzenas, 
stabilas virsmas.
Neatstājiet printeri bērniem aizsniedzamā vietā, kad lentas nodalījuma vāks ir 
atvērts.

Nelieciet smagus priekšmetus uz 
printera virsmas.
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VISPĀRĪGIE BRĪDINĀJUMI
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Printeris var nepareizi darboties, ja atrodas tuvu televizoram, radio u.t.t. Nelietojiet 
printeri blakus aparātiem, kas var radīt elektromagnētiskus traucējumus.
Neizmantojiet printeri veidos vai nolūkos, kas nav pieminēti šinī lietošanas
instrukcijā. Tas var izraisīt aparāta bojājumus.
Nelieciet nepiederošus priekšmetus uzlīmju izejas atverē, AC adaptera kontaktā, 
USB portā, serial portā vai LAN portā (tikai PT-9800PCN), u.t.t.
Neaiztieciet drukas galviņu ar pirkstiem. Lai notīrītu drukas galviņu, izmantojiet 
kokvilnas tamponu vai arī papildus iegādājamu drukas galviņas tīrīšanas kaseti 
(TZ-CL6).
Netīriet aparātu ar alkoholu vai kādu citu organisku šķīdinātāju. Izmantojiet mīkstu,
sausu lupatu.
Nenovietojiet aparātu tiešos saules staros vai lietū, blakus radiatoriem vai citām 
karstām ierīcēm, jebkurā vietā, kas ir pakļauta ļoti augstām vai zemām 
temperatūrām (piemēram, automašīnas aizmugurē), mitrās vai putekļainās vietās.
Atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem un izvēlētiem iestatījumiem, daži burti vai
simboli var būt neskaidri lasāmi.
Drukāšanai izmantojiet tikai Brother TZ lentas. Neizmantojiet lentas, kas nav 
apzīmētas ar         simbolu.
Nevelciet lentu. Tā jūs varat sabojāt lentas kaseti vai printeri.
Nemēģiniet drukāt uzlīmes ar tukšu lentas kaseti vai, ja printerī nav ieinstalēta 
lentas kasete. Šādas darbības sabojās drukas galviņu.
Nemēģiniet nogriezt lentu kamēr tā vēl tiek drukāta vai padota, jo tā tiks bojāta 
lenta.
Nesaskrāpējiet CD disku. Nenovietojiet CD disku vietās, kas ir pakļautas augstai 
vai zemai temperatūrai. Nelieciet uz tā smagus priekšmetus , kā arī nelokiet to.
CD diskā esoša programmatūra ir domāta lietošanai ar printeri un to var instalēt 
uz vairākiem datoriem.
Pirms printera lietotšanas iesakām rūpīgi izlasīt šo lietotāja instrukciju un turpmāk
to glabāt aparāta tuvumā.
Atkarībā no apkārtējās vides apstākļiem un materiāla, virsmas raupjuma vai 
formas, uzlīme var lobīties vai kļūt nenoņemama, uzlīmes krāsa var mainīties vai 
pārnesties uz citiem objektiem.
Neturiet lentas kasetes tiešos saules staros, augstā temperatūrā vai putekļos. 
Glabājiet tās vēsā, tumšā vietā. Lentas kaseti izlietojiet drīz pēc tās atvēršanas.
Aplīmējamās virsmas pamatnes apzīmējumi, kas ir zīmēti ar uz eļlas vai ūdens 
bāzes esošu tinti, var izspiesties cauri uzlīmei. Lai tā nenotiktu, līmējiet divas 
uzlīmes vienu uz otras vai arī tumšas krāsas uzlīmi.
Brother nenes atbildību par jebkāda veida bojājumiem, kas ir radušies neievērojot 
iepriekšminētos norādījumus.
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Aparāta komplektācija

PT-9700PC / PT-9800PCN
Printeris (PT-9700PC)

Printeris (PT-9800PCN)

AC adapters
Pievienojiet strāvas padevei.

Strāvas padeves vads
Pievienojiet elektrības kontaktligzdai 
(AC 120V).
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USB vads

Lentas kasete

Instrukcija

CD disks

Uzlīmju lentu katalogs



Vispārīgs apraksts

 

Piezīme
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PT-9700PC

Priekšpuse Aizmugure

PT-9800PCN
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Priekšpuse Aizmugure

1  Lentas kasetes nodalījuma vāks
2  Uzlīmes izejas atvere
3  Vāka atvēršanas taustiņš
4  Statusa lampa
5  Ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņš (ietver lampu)
6  Padeves / nogriešanas taustiņš
7  Galvenais strāvas padeves slēdzis
8  AC adaptera ligzda
9  Serial (RS-232C) ports
10  USB ports
11  USB tiešā interfeisa LED lampa (tikai PT-9800PCN)
12  USB tiešais interfeiss (tikai PT-9800PCN)
13  LAN (10.100 BASE-TX Wired Ethernet) ports (tikai -PT9800PCN)

Ja lentas kasetes nodalījuma vāks paliks atvērts, uz drukas galviņas krāsies putekļi.
Vienmēr kārtīgi aizveriet vāku.



Lampas stāvoklis 

Stāvoklis RisinājumsIesl./izsl.
   taust.  
   (zaļš)

  
STATUS
  lampa
(sarkana)

 

Deg —

Mirgo —

 

 

 

 

 

LED lampa

Mirgo

Mirgo

Deg

DegDeg

Deg

Deg

Deg

Ātri mirgo

Ļoti ātri 
  mirgo

Nedeg
Nedeg

Printeris ir ieslēgts.
Saņem datus.
Datu saņemšanas laikā:
1) Nav lentas kasete
2) Lentas kasetes nodalījuma
    vāks nav aizvērts
3) Nesaderīga lentas kasete

1) Ielieciet lentas kaseti un 
    aizveriet nodalījuma vāku.
2) Aizveriet vāku.
3) Ielieciet pareizu lentas 
    kaseti.
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Printera stāvokli var noteikt pēc LED lampas uz printera vai USB tiešā interfeisa 
(PT-9800PCN).

LED lampa uz printera

1) Ielieciet lentas kaseti un 
    aizveriet nodalījuma vāku.
2) Aizveriet vāku.
3) Ielieciet pareizu lentas 
    kaseti.

Drukāšanas laikā:
1) Nav lentas kasete
2) Lentas kasetes nodalījuma 
    vāks nav aizvērts
3) Nepareiza lentas kasete
4) Nesaderīga lentas kasete

1) Ielieciet lentas kaseti un 
    aizveriet nodalījuma vāku.
2) Aizveriet vāku.
3) Ielieciet pareizu lentas 
    kaseti.

Tukša lentas kasete.

Transmisijas kļūda.

Ielieciet lentas kaseti, kurā 
ir lenta.
Nospiediet printera 
priekšpusē esošo strāvas 
padeves taustiņu. 

Problēma ar nazi.

Rullīša turētāja kļūda.

Drukas galviņa pārkarsusi.

Datu saņemšanas laikā:
1) Nav lentas kasete
2) Lentas kasetes nodalījuma
    vāks nav aizvērts
3) Nesaderīga lentas kasete

Pārliecinieties, ka lenta nav 
iesprūdusi printerī. Ja 
nepieciešams, izslēdziet un 
ieslēdziet printeri. Ja 
STATUS lampa turpina degt, 
sazinieties ar Brother 
servisa centru.
Izslēdziet un ieslēdziet 
printeri.

EEPROM kļūda

Shēmas plates kļūda

Izslēdziet un ieslēdziet 
printeri. Ja STATUS lampa 
turpina degt, sazinieties ar 
Brother servisa centru.
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Lampas stāvoklis 
Stāvoklis RisinājumsKrāsa  Stāvoklis  

Zaļa

—

—

 

 

 

 

 

Sarkana

Mirgo

Ātri mirgo

Ļoti ātri 
  mirgo

Nedeg

Deg

USB iekārta nav pievienota.

HUB ir pievienots Atvienojiet USB iekārtu.

LED lampa uz USB tiešā interfeisa (tikai (PT-9800PCN)

USB iekārta ir pievienota.

Pievienota bojāta USB 
iekārta

Atvienojiet USB iekārtu.

„Buffer Full” kļūda ar USB 
tiešo interfeisu

No svītru kodu lasītāja 
nosūtītie dati ir saglabāti 
printerī.
Neizmantojiet svītru kodu 
lasītāju, lai secīgi skanētu 
svītru kodus vai nelietojiet 
to ar vairākiem interfeisiem 
vienlaicīgi.

Pārslodze Atvienojiet USB iekārtu
un izslēdziet un ieslēdziet 
printeri.

Printera pieslēgšana

Strāvas avota pievienošana

1 Pievienojiet komplektācijā iekļauto 
strāvas padeves vadu pie AC adaptera. 

2 Pievienojiet AC adapteri tam 
paredzētajā ligzdā aparāta aizmugurē.

Pievienojiet stršvas padeves vadu 
kontaktligzdai (AC 120V) sienā.

3

V42 NI CD

DC IN 24V

V42 NI CD

Printera ieslēgšana
Ieslēdziet galveno strāvas padeves slēdzi 
printera aizmugurē, tad nospiediet 
ieslēgšanas taustiņu printera priekšā.

4

Printera izslēgšana
Printera priekšā esošo ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņu turiet nospiestu
kamēr printeris izslēdzas, tad izslēdziet 
galveno strāvas padeves slēdzi printera
aizmugurē.



Pievienošana datoram

Piezīme
Pirms AC adaptera atvienošanas vai galvenā strāvas padeves slēdža izslēgšanas 
vienmēr izslēdziet printera priekšpusē esošo ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu.
Pēc tam, kad esat beidzis izmantot printeri, atvienojiet strāvas padeves vadu no 
kontaktligzdas sienā un AC adapteri no printera.
Atvienojot AC adapteri, nevelciet to aiz vada. Vads var salūzt.
Izmantojiet tikai komplektācijā līdzi nākošo AC adapteri.
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Operētājsistēma

Pamata iestatījums Serial ports 
(tikai ESC/P 
un P-touch 
 Template)

USB ports LAN ports

PT
-9

70
0P

C
PT

-9
80

0P
C

N

Windows   2000 
Professional/ 
Windows   XP/ 
Windows   Vista

Mac OS   X 10.3.9 -
10.6

Windows   2000 
Professional/ 
Windows   XP/ 
Windows   Vista/
Windows Server 
2003/ Windows 
Server   2008

Mac OS   X 10.3.9 -
10.6

®

®
®

®

®

®

®
®

®

®



USB vads
Izmantojiet komplektācijā esošo interfeisa vadu.
Serial (RS-232C) vads (tikai Windows   )®

Tīkla vads (tikai PT-9800PCN)
Priekš 10BASE-T vai 100BASE-TX Fast Ethernet Network izmantojiet tīkla kabeli 
Patch CAT5E UTP.

Signāls Pin nummurs Pin asignējums

Piezīme

Interfeisa vadu izmantošana

Serial (RS-232C) vadi un tīkla (Ethernet) vadi nav printera komplektācijā. Izmantojiet
jūsu interfeisa tipam atbilstošu vadu.

Serial vadu pin asignējumi, kuru var izmantot ir norādīti tabulā. Neizmantojiet serial 
vadus, kas ir garāki 1.8m.

SignālsPin nummurs

DCD DCD

RXD

TXD

DTR

GND

DSR

RTS

CTS

RI

RXD

TXD

DTR

GND

DSR

RTS

CTS

RI

1

2

3

4

5

6

8

7

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

RS-232C serial connector, kas ir šī aprīkojuma daļa, nav Limited Power Source.
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Lentas kasetes ielikšana

 

Lentas kasetes instalēšana

1 Turiet nospiestu ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņu, kas atrodas
aparāta priekšpusē. Pārliecinieties, 
ka aprāts ir izslēgts.

2 Nospiediet vāka atvēršanas taustiņu un 
atveriet lentas nodalījuma vāku.

Vāka atvēršanas 
taustiņš
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3 Ielieciet lentas kaseti.
Pārbaudiet vai lentas gals iziet 
caur lentas virzītājiem.

Zobratiņš

Lentas gals Lentas 
virzītājs

Ja tintes lenta ir vaļīga, ar pirkstu 
pagrieziet zobratiņu uz kasetes esošās 
bultas virzienā.

•

4 Aizveriet lentas nodalījuma vāku
un nospiediet ieslēgšanas taustiņu.

5 Nospiediet Feed/Cut taustiņu, lai 
nostieptu lentu.

Piezīme
Ja 10 minūšu laikā pēc uzlīmes 
izdrukas netiek veiktas nekādas 
darbības, jūs dzirdēsiet kā 
automātiski tiek atbrīvots ruļļa 
turētājs. Šī iemesla dēļ kaseti nevar
izņemt, ja AC adapters ir atvienots 
no aparāta laikā, kad tas ir ieslēgts, 
vai arī , ja aparāts ir izslēgts ar 
galveno strāvas slēdzi aparāta
 aizmugurē. Vienmēr vispirms 
izslēdziet aparātu ar ieslēgšanas/
izslēgšanas taustiņu, kas atrodas
aparāta priekšpušē, tikai tad 
atvienojiet AC adapteri vai izslēdziet 
galveno strāvas padeves slēdzi.

Programmas instalēšana PT-9700PC
Programmas instalācija var atšķirties atkarībā no jūsu datora operētājsistēmas.

Piezīme
„Software User’s Guide” jūs varat atrast, nospiežot „Start” - „All Programs 
(Programs)” - „Brother P-touch” - „Manuals” - „PT-9700PC” - „Software User’s
Guide”.

Microsoft    Windows

P-touch Editor 5.0, printera draivera un 
Software User’s Guide uzinstalēšana 
caur USB.

Piezīme
Nepievienojiet printeri datora pirms 
tas netiek lūgts.
Jums jāielogojas ar administratora 
tiesībām.
Izslēdziet printeri ar ieslēgšanas/ 
izslēgšanas taustiņu, tad ar galveno 
strāvas padeves taustiņu.

Paraugs ir Windows Vista    lietotājiem.®
1 Ieslēdziet datoru un ielieciet CD disku.

Piezīme
Ja disks neaktivizējas automātiski,
atveriet diskā esošos failus un 
divreiz uzklikšķiniet uz „Setup.exe”.

2 Spiediet [Standart Installation].
Instalācijas varianti:
- Standart Installation
  P-touch Editor 5.0, printera draiveris 
  un Software User’s Gudie (PDF)
- Custom Installation
  P-touch Editor 5.0, printera draiveris 
  un Software User’s Gudie (PDF) var
  instalēt atdalīti.

® ®
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6
USB intereisa vada lietotājiem

Piezīme

Piezīme
Pārliecinieties, ka visas Microsoft
Office programmas ir aizvērtas.

®

3

- Utility Installation
  BRAdmin Light
- User’s Guide
  Software User’s Guide (PDF), 
  Network User’s Guide (PDF) un 
  savienojums ar Adobe   Reader 
  ielādes lapu.

®

Izlasiet līgumu un spiediet [Yes].
Sekojiet norādēm ekrānā.

4 Blakus Add-in programmām, kuras 
vēlaties instalēt, ielieciet ķeksi un 
spiediet [Next].

5 Spiediet [OK].
Tad izvēlieties vēlamo savienojuma 
veidu un spiediet [Next].
Savienojumu veidi:
- Local Printer with USB cable
  (vietējais printeris ar USB vadu)
- Brother Peer-to-Peer Network 
  Printer
  (Brother vienādranga tīkla printeris)
  Pārbaudiet vai LAN vads ir 
  pievienots printerim.

- Network Shared Printer
  (Dalīta tīkla printeris)
  Pārbaudiet vai LAN vads ir 
  pievienots printerim.

Nepievienojiet printeri datoram 
kamēr tas netiek lūgts.

Sekojiet norādēm ekrānā. Kad 
parādās šis ekrāns, pārbaudiet vai 
printeris ir ieslēgts. Pievienojiet 
USB interfeisa vadu datoram, tad 
pievienojiet to printerim.

7 Iesakām reģistrēt printeri onlainā, 
izvēlieties reģistrācijas metodi un 
spiediet [Next].

8 Kad tiek prasīts, izvēlēties ielādēt 
papildus iespējas un spiediet [Next].

Ja izvēlaties „Yes, display the page”, 
pirms instalācijas pabeigšanas 
atvērsies interneta lapa „solutions 
center” (ieteicams) 
[Select your region/country] - [Choose 
your product] - [Downloads]
Ja izvēlaties „No, do not display the 
page”, jūs turpināsiet instalāciju.

•

•
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Piezīme
Papildus iespējas jūs varat ielādēt 
arī vēlāk, tās var atrast:
http://solutions.brother.com/
[Select your region/country] - 
[Choose your product] - 
[Downloads]

9 Spiediet [Finish].
Programmatūras instalācija ir pabeigta. 
Ja tiek prasīts, „pārstartējiet” datoru.

10 Sāciet programmu.
Lai sāktu P-touch Editor 5.0, spiediet 
„Start” - „All Programs (Programs)” - 
”Brother P-touch”- „P-touch Editor 5.0”.

6
Tīkla intereisa vada lietotājiem
Izvēlieties Search the network for 
devices un un izvēlieties no atrasto 
iekārtu saraksta (ieteicams). Vai 
ievadiet jūsu printera IP adresi vai 
tā node (mezgla) nosaukumu.
Spiediet [Next].
Jūsu printera IP adresi un node 
nosaukumu jūs varat atrast izdrukājot 
Printer Settings lapu.

8 Iesakām reģistrēt printeri onlainā, 
izvēlieties reģistrācijas metodi un 
spiediet [Next].

9 Kad tiek prasīts, izvēlēties ielādēt 
papildus iespējas un spiediet [Next].

Ja izvēlaties „Yes, display the page”, 
pirms instalācijas pabeigšanas 
atvērsies interneta lapa „solutions 
center” (ieteicams) 
[Select your region/country] - [Choose 
your product] - [Downloads]
Ja izvēlaties „No, do not display the 
page”, jūs turpināsiet instalāciju.

•

•

7 Izvēlieties jūsu printeri.
Sekojiet norādēm datorā.

10 Spiediet [Finish].
Programmatūras instalācija ir pabeigta. 
Ja tiek prasīts, „pārstartējiet” datoru.

11 Sāciet programmu.
Lai sāktu P-touch Editor 5.0, spiediet 
„Start” - „All Programs (Programs)” - 
”Brother P-touch”- „P-touch Editor 5.0”.

6
Dalīta tīkla printera lietotājiem
Izvēlieties jūsu printera vietu rindā un
spiediet [OK].
Sekojiet norādēm datorā.

7 Iesakām reģistrēt printeri onlainā, 
izvēlieties reģistrācijas metodi un 
spiediet [Next].

8 Kad tiek prasīts, izvēlēties ielādēt 
papildus iespējas un spiediet [Next].

Ja izvēlaties „Yes, display the page”, 
pirms instalācijas pabeigšanas 
atvērsies interneta lapa „solutions 
center” (ieteicams) 
[Select your region/country] - [Choose 
your product] - [Downloads]
Ja izvēlaties „No, do not display the 
page”, jūs turpināsiet instalāciju.

•

•

Piezīme
Papildus iespējas jūs varat ielādēt 
arī vēlāk, tās var atrast:
http://solutions.brother.com/
[Select your region/country] - 
[Choose your product] - 
[Downloads]

9 Spiediet [Finish].
Programmatūras instalācija ir pabeigta. 
Ja tiek prasīts, „pārstartējiet” datoru.

10 Sāciet programmu.
Lai sāktu P-touch Editor 5.0, spiediet 
„Start” - „All Programs (Programs)” - 
”Brother P-touch”- „P-touch Editor 5.0”.
BRAdmin Light konfigurācijas 
instalācija
BRAdmin Light ir noderīga Brother tīklā 
savienoto iekārtu sākotnējai iestatīšanai.
Tā var arī meklēt jūsu tīklā esošos 
Brother produktus, apskatīt statusu un 
konfigurēt pamata tīkla iestatījumus, 
piemēram, IP adresi.



14

 

Piezīme
Ja jūs gribat advancētāku printera 
menedžmentu, izmantojiet jaunāko 
Brother BRAdmin Proffesional 
versiju, kas ir pieejama 
http://solutions.brother.com/
Ja jūs izmantojat Personal Firewall 
programmu, BRAdmin Light var 
nespēt noteikt nekonfigurētu iekārtu. 
Šādā gadījumā, atslēdziet Personal 
Firewakk un mēģiniet BRAdmin 
Light vēlreiz. Pēc tam, kad adreses 
informācija ir iestatīta, „pārstartējiet” 
Personal Firewall programmu.

1 Spiediet [Utility Installation].
Šis ir tas pats ekrāns, kādu jūs redzat
ievietojot disku.

2 Spiediet [BRAdmin Light] un 
sekojiet norādēm ekrānā.

Ja Windows Firewall jūsu datorā ir 
aktīvs, parādīsies paziņojums „Do 
you wish to add this apllication to the 
list of exceptions?”. Atzīmējiet jūsu 
datora vidi un izvēlieties [Yes] vai [No].

Jūsu IP adreses, Subnet Mask un 
Gateway iestatīšana izmantojot 
BRAdmin Light.

1 Spiediet „Start” - „All Programs 
(Programs)” - „Brother” - 
„BRAdmin Light”.
BRAdmin Light automātiski sāks meklēt 
jaunas iekārtas.

Piezīme
Ja jūsu tīklā jums ir 
DHCP/BOOTP/RARP serveris, 
jums nav jāveic sekojošās darbības, 
jo printera serveris automātiski 
iegūs tā IP adresi.

2 Divreiz noklikšķiniet uz 
nenokonfigurētās iekārtas.
Noklusētā parole ir „access”.
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3 Boot Method izvēlieties STATIC.
Ievadiet IP Address, Subnet Mask 
un Gateway, tad spiediet [OK].

4 Adreses informācija tiks saglabāta 
printerī.

Mac OS

P-touch Editor 5.0, printera draivera un 
Software User’s Guide uzinstalēšana 
caur USB.

Piezīme
Nepievienojiet printeri datora pirms 
tas netiek lūgts.
Jums jāielogojas ar administratora 
tiesībām.
Izslēdziet printeri ar ieslēgšanas/ 
izslēgšanas taustiņu, tad ar galveno 
strāvas padeves taustiņu.

®

Piemērs ir Mac OS   X 10.5.7.®
1 Ieslēdziet Macintosh    un ielieciet 

disku.
Dubultklikšķis uz „PT_Series” ikonas.

®

2 „Mac OS X” folderī dubultklikšķis uz 
„Brother PT-9800PCN Driver.pkg” 
ikonas.
Sāksies Driver Installer. Sekojiet 
norādēm ekrānā.

3 Kad instalācija ir pabeigta un parādās 
zemāk redzamais ekrāns, spiediet 
[Close].
Printera draivera instalācija ir pabeigta.
Tālāk instalējiet P-touch Editor 5.0.

4 Dubults klikšķis uz „P-touch Editor 
5.0 Installer.mpkg.”.
Sekojiet norādēm ekrānā.

5 Kad instalācija ir pabeigta un parādās 
paziņojums „Click Restart to finish 
installing the software”, spiediet 
[Restart].
Macintosh   „pārstartēsies” un 
programmas instalācija ir pabeigta.

®
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6 Kad dators ir „pārstartēts”, 
izmantojot USB/ LAN vadu 
pievienojiet datoram printeri , tad 
ieslēdziet printeri.

42 N C

AC adaptera 
ligzda AC adapteris

USB vads

USB ports

Piezīme
Ja jūs Macintosh    pievienojat 
printeri caur USB koncentratoru 
(hub), to var atpazīt kļūdaini. Ja tā 
notiek, pievienojiet printeri tieši
Macintosh    USB portam.

®

7 Mac OS    X 10.3.9 - 10.4x
Dubults klikšķis uz diska, kur ir 
uzinstalēts Mac OS   X, tad spiediet 
„Applications” - „Utilities” - „Printer 
Setup Utility”.

®

®

8 Izvēlieties savienojuma veidu.
- Local Printer with USB cable
  (vietējais printeris ar USB vadu)
- Network Shared Printer (Simple 
  network configuration)
  (dalīta tīkla printeris (vienkārša tīkla 
  konfigurācija))
  Pārbaudiet vai LAN vads un printeris 
  ir savienoti.
- Network Shared Printer (Manual 
  network configuration)
  (tīkla printeris (manuāla tīkla 
  konfigurācija))
  Pārbaudiet vai LAN vads un printeris 
  ir savienoti.

9 Mac OS    X 10.3.9
Spiediet [Add] un ekrāna augšā 
izvēlieties „USB”.
No saraksta izvēlieties 
„PT-9800PCN” un vēlreiz spiediet 
[Add], lai pievienotu printeri „Printer
Setup Utility”/”Print & Fax”.

Mac OS    X 10.5.x - 10.6
Spiediet „Apple menu” - „System
Preferences” un „Print & Fax”. Tad
spiediet       , lai pievienotu printeri.

®

®

USB interfeisa vada lietotājiem

®

10 Kad ekrāns atgriežas pie „Printer 
List”/”Print & Fax”, pārbaudiet vai 
„PT-9800PCN/Brother 
PT-9800PCN”ir pievienots un 
aizveriet „Printer 
List”/”Print & Fax” ekrānu.
Tagad jūs varat izmantot printeri.

Piezīme
Mac OS    X 10.4.x spiediet [Add] 
un pievienojiet printeri ar BRPTUSB 
savienojumu. Ievadiet atbilstošu 
printera nosaukumu.

®

Mac OS    X 10.4.x - 10.6
Spiediet [Add] /       .
No saraksta izvēlieties 
„PT-9800PCN/Brother PT-9800PCN” 
un vēlreiz spiediet [Add], lai pievienotu 
printeri „Printer Setup Utility”/”Print & 
Fax”.

®



Tīkla interfeisa vada lietotājiem
(Simple network configuration)
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11 No saraksta izvēlieties „Brother 
PT-9800PCN” un vēlreiz spiediet 
[Add], lai pievienotu printeri 
„Printer Setup Utility”/”Print & Fax”. 

10
9

Mac OS    X 10.3.9
Veiciet zemāk norādīto izvēli.

®
Spiediet [Add].

Mac OS   X 10.3.9®

Mac OS   X 10.4®

Mac OS   X 10.5.x - 10.6®
12 Kad ekrāns atgriežas pie „Printer 

List”/”Print & Fax” ekrāna, 
pārbaudiet vai „Brother PT-9800PCN” 
ir pievienots, tad aizveriet „Printer 
List”/”Print & Fax” ekrānu. 
Tagad jūs varat izmantot printeri.

9

Tīkla interfeisa vada lietotājiem
(Manual network configuration)
Mac OS    X 10.3.9.
Spiediet [Add] un ekrāna augšā
izvēlieties IP Printing.
Printer Address logā ievadiet printera IP 
adresi. No saraksta izvēlieties 
„PT-9800PCN” un vēlreiz spiediet [Add],
lai pievienotu printeri „Printer Setup 
Utility”.
Mac OS    X 10.4.x - 10.6
Spiediet [Add] un ekrāna augšā
izvēlieties IP Printer/ IP.
Address logā ievadiet printera IP adresi. 
No saraksta izvēlieties „PT-9800PCN” 
un vēlreiz spiediet [Add], lai pievienotu 
printeri „Printer Setup Utility”.
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10 Kad ekrāns atgriežas pie „Printer 
List”/”Print & Fax” ekrāna, 
pārbaudiet vai „Brother 
PT-9800PCN” ir pievienots, tad 
aizveriet „Printer List”/”Print & Fax” 
ekrānu. 
Tagad jūs varat izmantot printeri.

2

BRAdmin Light konfigurācijas
instalācija
BRAdmin Light ir Brother tīklam 
pievienoto iekārtu sākotnējai 
iestatīšanai. Tā var arī meklēt jūsū 
tīklā esošās Brother iekārtas, apskatīt 
statusu un konfigurēt pamata tīkla 
iestatījumus, piemēram IP adresi. Divreiz uzpiediet uz nekonfigurētās 

iekārtas.
Noklusētā parole ir „access”.

2 Kad instalācija ir pabeigta un 
parādās „The Software was 
successfully installed”, spiediet 
[Close].

1 Spiediet „Library”-”Printers”-”Brother”-
„P-touch Utilities”-”BRAdmin Light.jar”.
BRAdmin Light automātiski sāks meklēt 
jaunas iekārtas.

1 „Mac OS X” folderī divreiz spiediet 
uz „BRAdmin Light.pkg”.
Sekojiet norādēm datorā.

Piezīme
Norādot Queue Name, izmantojiet 
BRNxxxxxxxxxxxx vērtību, kur 
xxxxxxxxxxxx ir Ethernet adrese.

Piezīme
Ja jūs izmantojat Personal Firewall 
programmu, BRAdmin Light var 
nespēt noteikt nekonfigurētu iekārtu.
Šādā gadījumā, deaktivizējiet 
Personal Firewall programmu un 
mēģiniet BRAdmin Light vēlreiz. Pēc 
adreses informācijas iestatīšanas
aktivizējiet jūsu Personal Firewall 
programmu.

IP adreses, Subnet Mask un Gateway
iestatīšana izmantojot BRAdmin Light

3 Priekš „BOOT Method” izvēlieties 
„STATIC”. Ievadiet IP Address, Subnet 
Mask un Gateway, tad spiediet [OK].

4 Adreses informācija tiks saglabāta 
printerī.



Windows    2000/XP
No „Control Panel” ejiet uz „Add/
Remove Programs (2000) / Add or
Remove Programs (XP)”.
Parādīsies „Add or Remove 
Programs” logs.
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Programmas atinstalēšana 

Microsoft    Windows

P-touch Editor atinstalēšana.
®1

®Windows    Vista
No „Control Panel” ejiet uz 
„Programs” un atveriet „Programs
and Features”.
Parādīsies „Uninstall or change a 
program” logs.

® ®

Windows    2000/XP
Izvēlieties „Brother P-touch Editor 
5.0” un spiediet [Remove].

®2

®Windows    Vista
Izvēlieties „Brother P-touch Editor 
5.0” un spiediet [Uninstall].
Kad parādās „User Account Control”
logs, spiediet [Continue]. Ja 
nepieciešams, ievadiet paroli un 
spiediet [OK].
Spiediet [OK].
Sāksies programmas atinstalēšana.
Kad process būs pabeigts, parādīsies
„Maintenance Complete” logs, 
spiediet [Finish].

3

Aizveriet „Add/Remove Programs 
(2000)/ Add or Remove Programs
(XP)/ Programs and Features 
(Windows Vista    ) logu.
P-touch ir atinstalēts.

4

®

Izslēdziet printeri.
Printera draivera atinstalēšana.

1

®Windows    Vista
No „Control Panel” ejiet uz „Hardware 
and Sound” un atveriet „Printers”.

Windows    2000/XP
Izvēlieties „Brother PT-XXXX” un spiediet
„File” - „Delete” vai ar peles labo taustiņu 
uz ikonas un tad spiediet [Delete].

®

2

®Windows    Vista
Izvēlieties „Brother PT-XXXX”, spiediet 
[Delete this printer] vai ar peles labo 
taustiņu uz ikonas un tad spiediet 
[Delete]. 

3

4

Windows    2000/XP
No „Control Panel” atveriet „Printers
(2000)/ Printers and Faxes (XP)” logu.

®

Windows    2000/XP
Ejiet uz „File” - „Server Properties”. 
Parādīsies „Print Server Properties” logs.

®

®Windows    Vista
„Printers” logā uzklikšķiniet ar peles labo 
taustiņu un izvēlieties „Run as 
administrator”- „Server Properties...”.
Ja parādās autorizācijas apstiprināšanas 
logs, spiediet [Continue].
Ja parādās „User Account Control” logs, 
ievadiet paroli un spiediet [OK].
Parādīsies „Print Server Properties” logs.

®Windows    Vista
Spiediet „Drivers” un izvēlieties „Brother 
PT-XXXX”, tad spiediet [Remove...]. 

5 Windows    2000/XP
Spiediet „Drivers” un izvēlieties „Brother 
PT-XXXX”, tad spiediet [Remove]. 
Ejiet uz 7 soli.

®

6 Windows    Vista
Izvēlieties „Remove driver only” un 
spiediet [OK].

®



Draiverī, kurā ir ieinstalēts P-touch 
Editor, divreiz uzklikšķiniet uz 
„Applications” foldera - „P-touch
Editor 5.0” foldera - „Uninstall 
P-touch” - „UninstallPtEditor.
command”. 
Parādīsies „Terminal” logs un sāksies 
atinstalēšanas process.
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Mac OS

1

®

Spiediet       , lai aizvērtu „Terminal” 
logu.

2

Izdzēsiet „Applications”- „P-touch 
Editor 5.0” folderi.

3

Izslēdziet printeri.
Printera draivera atinstalēšana.

1
2

4

Mac OS    X 10.3.9 - 10.4.x
Divreiz uzklikšķiniet uz draivera, kur 
ir uzinstalēts Mac OS   X, tad dubults
klikšķis „Applications” - ”Utilities” -
„Printer Setup Utility”.
Atvērsies „Printer List” logs.

®

Aizveriet „Printer List” / „Print & Fax”
logu.
Printera draiveris ir atinstalēts.

Aizveriet „Print Server Properties” 
logu.
Printera draiveris ir atinstalēts.

7

P-touch Editor atinstalēšana.

Piezīme
Lai varētu veikt atinstalēšanas 
procesu, jums ir nepieciešamas 
administratora tiesības.
Ja „Terminal” logs neparādās, 
spiediet ar labo peles taustiņu
„UninstallPtEditor.command”, 
parādīsies nākamā izvēlne. Atveriet 
„Terminal” logu no izvēlnes.

Piezīme
Pirms izdzēst „P-touch Editor 5.0”
folderi, pārliecinieties, vai tur nav
saglabāti kādi vajadzīgi faili.

P-touch Editor ir atinstalēts.

®

Mac OS    X 10.5.x - 10.6
Spiediet „Apple menu” - „System 
Preferences” un „Print & Fax”.

®

3 Mac OS    X 10.3.9 - 10.4.x
Izvēlieties „PT-XXXX” un spiediet       .

®

Mac OS    X 10.5.x - 10.6
Izvēlieties „PT-XXXX” un spiediet       .

®

Progresīvas funkcijas

Drukas ātrumu un izšķirtspēju var izmainīt atkarībā no izmantotās lentas tipa un 
izvēlēto iestatījumu kombinācijas. Ar HG lentām uzlīmes var drukāt ar lielāku ātrumu 
un lielāku izšķirtspēju.

Izdruka
Lentas tips

Izšķirtspēja
HG tips

High Speed 
(tikai HG) — 3.15"/sec 

(80 mm/sec) 360 × 180 dpi

Standard 0.78"/sec 
(20 mm/sec)

2.05"/sec 
(52 mm/sec) 360 × 360 dpi

High Resolution — 0.78"/sec 
(20 mm/sec) 360 × 720 dpi

(tikai HG)

TZ lenta

Drukāšana ar lielāku ātrumu vai augstāku izšķirtspēju



Spiediet [Properties...].
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Sadalīta drukāšana
2

P-touch Editor 5.0 „File” izvēlnē 
spiediet „Print”.

1

Izvēlieties „Advanced”, tad atzīmējiet 
„Distributed printing” un spiediet
[Settings].

3

4 „Distributed Printing Settings” logā
izvēlieties printerus sadalītai 
drukāšanai.

Piezīme
Drukāšanu var sadalīt uz printeriem, 
kas savienoti caur USB vai tīkla 
(tikai PT-9800PCN) savienojumu .
Izdrukājamo lapu skaits tiek 
automātiski sadalīts starp 
izvēlētajiem printeriem. Ja noteikto 
lapu skaitu nav iespējams vienmērīgi 
sadalīt starp printeriem, tās tiks 
sadalītas rindas kārtībā kādā printeri 
ir iestatīti printera iestatījumos 4 solī.

Drukājot uz HG tipa lentām, var drukāt ātrāk nekā uz TZ tipa lentām (”Standart” 
iestatījums).
Drukājot uz HG tipa lentām un izvēloties iestatījumu „High Speed”, druka bar būt
vēl ātrāka. Tomēr tā kā izšķirtspēja padeves virzienā ir samazināta, šis režīms nav
piemērots detalizētai drukai.
Drukājot uz HG tipa lentām un izvēloties iestatījumu „High Resolution”, druka var 
būt ar vēl augstāku izšķirtspēju. Šis režīms ir piemērots detalizētai drukai, 
piemēram, grafikiem vai viļņainām līnijām.
Drukājot svītru kodus, izmantojiet „Standart” iestatījumu, kuram ir vienāda 
izšķirtspēja gan horizontāli, gan vertikāli.

Piezīme
Zemāk uzrādītie drukas ātrumi ir maksimāli iespējamie. Patiesais drukas ātrums 
var atšķirties atkarībā no apstākļiem.

Drukājot lielu uzlīmju daudzumu, to 
var sadalīt uz vairākiem printeriem. Tā
vienlaicīgi drukājot, jūs varat ievērojami 
samazināt drukāšanas laiku.

67 67 66

200
3

1

2

Patreizējā printera informācija parādīsies 
zem „Current Width” un „Paper Type”.

2

Spiediet [Detect Current Paper 
Information...].

1

Ielieciet ķeksīti blakus „Printer Name” 
(printera nosaukumam), kuru izmantosiet 
sadalītai drukāšanai.

3



Lai aizvērtu lentas platuma 
iestatījumu logu, spiediet [OK].
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6

Precizējiet izmantojamās lentas 
platumu.
A.  Ja ir izvēlēts tikai viens printeris.
4.solī izvēlieties printeri, kura 
iestatījumi ir norādīti, tad divreiz 
uzklikšķiniet uz tā vai ar labo peles 
taustiņu un izvēlieties „Settings”. No 
„Set Width” saraksta izvēlieties 
nepieciešamo lentas platumu.

5

Lai aizvērtu „Distributed Printing 
Settings” logu, spiediet [OK].
Iestatīšana ir pabeigta.

7

8 Lai sāktu sadalīto drukāšanu, 
spiediet [OK].

Piezīme
Ja izvēlētais lentas platums atšķirsies 
no tā, kas parādās zem „Current 
Width”, līdzās iestatījumam zem 
„Current Width” parādīsies     . 
Ielieciet printerī „Set Width” norādītā 
izmēra lentu.

B.  Ja ir izvēlēti vairāki printeri.
4.solī izvēlieties printerus, kuru 
iestatījumi ir norādīti, tad ar labo peles 
taustiņu noklikšķiniet uz tiem un 
izvēlieties „Settings”. No „Set Width” 
saraksta izvēlieties nepieciešamo 
lentas platumu. Šis lentas platums
tiks iestatīts visiem printeriem.
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Apkope

Piezīme
Pirms sākat printera tīrīšanu, vienmēr atvienojiet AC adapteri.

Printera ārpuses tīrīšana
Notīriet putekļus un netīrumus no 
aparāta ar mīkstu, sausu lupatu. Lai 
notīrītu grūtāk noņemamus traipus,
viegli samitriniet lupatu ūdenī.

Piezīme
Neizmantojiet krāsu atšķaidītāju,
benzīnu, alkoholu vai kādu citu 
organizku šķidrumu. Tas var deformēt 
vai sabojāt jūsu printeri.

Drukas galvas un rullīša tīrīšana
Strīpas vai sliktas kvalitātes druka uz 
izdrukātajām uzlīmēm parasti norāda, 
ka drukas galva un rullītīs ir netīri. 
Drukas galvu notīriet izmantojot 
sausu kokvilnas tamponu, paštīrīša-
nās funkciju vai atsevišķi iegādājamu 
drukas galvas tīrīšanas kaseti (TZ-CL6).

BRĪDINĀJUMS
Neaiztieciet drukas galvu ar pirkstiem. 
Tā var būt karsta.

Drukas galva

Galvas rullisKokvilnas 
tampons

Griezēja asmenis

Kokvilnas 
tampons

Metāla daļa

Drukas galva

Kokvilnas 
tampons

Galvas rullis

Paštīrīšanas funkcija
Izņemiet lentas kaseti, tad nospiediet 
Feed/Cut taustiņu.
Lentas griezēja tīrīšana
Vienu reizi gadā, notīriet lentas griezēja 
asmeņus ar kokvilnas tamponu, kas 
samērcēts isopropila alkoholā. Lentas
līme pēc atkārtotas aparāta lietošanas 
var uzkrāties uz asmeņa, kā rezultātā 
lenta var iesprūst griezēja mehānismā.

UZMANĪBU

Neaiztieciet asmeni ar pirkstiem.
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Traucējumu novēršana

Problēma Risinājums

•

•

Printeris nedrukā. 
Parādās drukas kļūda.

Drukāšanas laikā parādās 
strīpaina lenta.

Drukājot uzlīmi sākumā tiek 
izdrukāts tukšs laukums.

Strāvas (power) taustiņš 
neiedegas vai nemirgo.

Uz izdrukātās uzlīmes ir tukša 
horizontāla līnija.

Pēc uzlīmes nogriešanas, tā 
netiek no printera kārtīgi izmesta.

Datorā parādās datu 
transmisijas kļūda.

Pārbaudiet vai interfeisa vads ir pareizi pievienots, 
lentas kasete kārtīgi ievietota un vai lentas 
nodalījuma vāks ir aizvērts.
Lentas kasete ir tukša. Ielieciet jaunu lentas kaseti.

Gandrīz visām TZ lentām ir laminēta virskārta. Tā 
aizsargā lentu no berzes, mitruma, saburzīšanās, 
nodrošina skaidru, salasāmu attēlu. Laminētā slāņa 
pievienošanas procesā rodas uzlīmes sākumā 
esošā tukšā mala. Pielāgojot uzlīmes malas 
iestatījumus vai izmantojot ķēdes druku, jūs varat 
samazināt tukšo laukumu.

Pārbaudiet vai galvenais strāvas slēdzis aparāta 
aizmugurē ir ieslēgts.
Pārbaudiet vai aparāts ir pieslēgts strāvai. 

Uz drukas galvas var būt putekļi. Notīriet drukas 
galvu un rullīti.

Griezēja asmenis var būt netīrs. Notīriet to.

Iespējams izvēlēts nepareizs ports. 
(Windows) Zem printera Properties no „Print to 
the following port” saraksta izvēlieties pareizo 
portu.
USB savienojumam izvēlieties „USB00n”.

•

• Vai kāds drukā caur tīklu?
Ja jūs mēģināt drukāt, kad citi drukā lielu datu 
apjomu, printeris nevar pieņem jūsu drukas darbu 
līdz patreizējie drukas darbi nav beigušies.
Nosūtiet savus datus, kad citi darbi ir pabeigti.

• Datora un printera bodu koeficients iespējams 
atšķiras. Izmainiet to.

Kļūda parādās instalācijas laikā.
Instalāciju nav iespējams veikt 
ar CD disku.

•
•

Jautājiet Brother servisa centrā.

Nepieciešams pārtraukt 
patreizējo drukas darbu.

Pārliecinieties, ka printeris ir ieslēgts, tad spēcīgi 
uzspiediet uz strāvas (power) taustiņa, kas atrodas
aparāta priekšpusē.
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Problēma Risinājums
•

•

Izmantojot Change Baud 
Rate Wizard vai Brother 
printer utilities, nevar 
iestatīt bodu koeficientu

Nepieciešams 
„pārstartēt” printeri / 
izdzēst no datora 
nosūtītos datus.

Nevar nosūtīt datus no 
printera priekšpusē USB 
Direct Interface 
pievienotās iekārtas, vai 
arī pievienoto iekārtu 
nevar izmantot 
(tikai PT-9800PCN)

Lai „pārstartētu” printeri, nospiediet un turiet nospiestu 
strāvas (power) taustiņu, lai izslēgtu printeri. Tad turiet 
nospiestu strāvas taustiņu 2 sekundes. Turpiniet turēt 
nospiestu šo taustiņu un spiediet Feed/Cut taustiņu 6 reizes. 
Printeris „pārstartēsies”. Visi no datora nosūtītie dati tiks 
izdzēsti un printerī tiks atjaunoti rūpnīcas iestatījumi.

•

•

•

Error 99: dators neatpazīst printeri.
- Pārbaudiet vai printeris ir ieslēgts.
- Pārbaudiet vai interfeisa vads ir kārtīgi   pievienots.
- Pārbaudiet vai COM ports, pie kura ir pievienots printeris, 
  ir tas pats COM ports, kas ir izvēlēts   Change Baud Rate 
  Wizard.
Error 1 vai Error 5: nav iespējams izmantot datora tīkla 
portu.
Uzlīmes nav iespējams izdrukāt, ja cita tīkla iekārta 
izmanto to pašu COM portu. Izmainiet tīkla iekārtas COM 
portu vai pievienojiet printeri brīvam COM portam.

Pievienotā iekārta nav savienojama ar PT-9800PCN. 
Ja LED lampa mirgo sarkana, iekārta vai nu nav 
savienojama ar printeri vai iekārtai nepieciešama pārāk 
liela jauda. Jebkurā no gadījumiem iekārtu nevar izmantot 
kopā ar PT-9800 PCN.
PT-9800PCN buferatmiņa ir pilna.
JA LED lampa mirgo sarkana laikā, kad tiek izmantotas 
pievienotās iekārtas, printera buferatmiņa iespējams ir 
pilna. Pārtrauciet datu nosūtīšanu, pagaidiet kamēr datu 
apstrāde printerī ir pabeigta, tad atvienojiet iekārtu un 
pievienojiet to atpakaļ.
Ar USB savienojumu.
Otra printera draiveris tiek automātiski uzinstalēts caur 
Plug and Play.
Pee-to-Peer savienojums (tikai PT-9800PCN)
- Ja viens jau ir uzinstalēts.
Kad otrs printeris pievienots LAN, printera draiveris tiks 
uzinstalēts. Abi printeri parādīsies printeru izvēles logā. 
Identificējiet otru printeri ar tā IP adresi un tad izvēlieties 
to. Izvēlētais printera draiveris tiek reģistrēts datorā.
- Ja vienlaicīgi tiek instalēti vairāki printeri.
Kad printeri pievienoti LAN, printeru draiveri tiks 
uzinstalēts. Ja printeri tiks izvēlēti sarakstā, kas 
parādīsies printeru izvēles logā, printeru draiveri tiks 
reģistrēti datorā.

•

•

Kā uzinstalēt otru 
printeri
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