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Obsah této příručky a technické parametry tohoto výrobku se mohou 
bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět 
změny ve zde obsažených technických údajích a materiálech bez 
upozornění a není zodpovědná za žádné škody (včetně následných) 
způsobené spoléháním se na prezentované materiály, včetně např. 
typografických a dalších chyb vztahujících se k publikacím. Snímky 
obrazovek v této příručce se mohou lišit v závislosti na vašem 
operačním systému nebo přístroji P-touch.

Prosíme navštivte nás na adrese http://solutions.brother.com, kde můžete 
získat podporu k produktu a odpovědi na často kladené otázky (FAQ). Verze 0
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Úvod

Přístroj Brother P-touch (dále jen „P-touch“) je kompatibilní s různými aplikacemi, takže můžete svůj 
dokument vytisknout prakticky odkudkoliv, kde pracujete.

Tato příručka vám ukáže, jak snadno se dá pomocí programu P-touch Editor a jiných aplikací společnosti 
Brother tisknout textová data.

Důležité upozornění

 Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto výrobku se mohou bez upozornění změnit.

 Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny ve zde obsažených technických údajích a materiálech 
bez upozornění a není zodpovědná za žádné škody (včetně následných) způsobené spoléháním se na 
prezentované materiály, včetně např. typografických a dalších chyb vztahujících se k publikacím.

 Snímky obrazovky v tomto dokumentu se mohou lišit podle operačního systému počítače a modelu produktu.

 Před použitím přístroje P-touch si nezapomeňte nastudovat informace o bezpečnosti a řádném provozu 
přístroje ve všech dokumentech s přístrojem dodaných.

Symboly použité v této příručce

V této příručce jsou používány následující symboly.

O této příručce

Tato příručka (PDF) se nachází na disku CD-ROM.

POZNÁMKA
Pokud k zobrazení této příručky na počítači používáte program Adobe® Reader®, když umístíte kurzor na 
nějaký odkaz, kurzor se změní na . Klepnutím na tento odkaz otevřete odpovídající stránku. Další 
informace o používání programu Adobe® Reader® viz soubor nápovědy dodaný s programem 
Adobe® Reader®.

Tento symbol označuje informace nebo pokyny, které je nutné dodržet. V případě 
jejich nedodržení může dojít k poškození nebo narušení provozu zařízení.

POZNÁMKA Tato značka označuje poznámky s informacemi nebo pokyny, které vám mohou 
pomoci produktu lépe porozumět a efektivněji jej využívat.
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Přístroj P-touch Editor vám umožňuje vytvářet šablony pomocí různých návrhů.

Přístroj P-touch Editor a firmware přístroje P-touch můžete aktualizovat pomocí programu P-touch Update 
Software. 
Chcete-li stáhnout aktuální ovladač a program, navštivte webovou stránku Brother Solutions Center na adrese: 
http://solutions.brother.com 

Instalace programového vybavení P-touch a ovladače tiskárny 1

1 Vložte CD-ROM do mechaniky CD-ROM vašeho počítače.

2 Klepněte na [Standardní instalace].

3 Nainstalujte program dle pokynů na obrazovce.

4 Uzavřete instalační okno klepnutím na [Dokončit].

Instalace a odinstalace programového 
vybavení P-touch 1

Některé funkce nelze bez instalace ovladače tiskárny používat. 
Další informace o instalaci ovladače tiskárny viz Příručka uživatele.

http://solutions.brother.com


Instalace a odinstalace programového vybavení P-touch 

3

1
Odinstalace programového vybavení P-touch 1

POZNÁMKA
• Tento postup provádějte pouze tehdy, nejsou-li programy P-touch Editor / P-touch Update Software již 

zapotřebí.

• Objeví se „Nástroj pro nastavení tiskárny“ v angličtině jako [Printer Setting Tool] na ovládacích panelech 
a zkratka ikony.

1 Systém Windows Vista® / Windows® 7:

Klepněte na  [Ovládací panely], přejděte do [Programy] a otevřete [Programy a funkce].
Objeví se dialogové okno [Odinstalovat nebo změnit program].

Systém Windows® 8:
Klepněte na [Ovládací panely] v okně [Aplikace], přejděte do [Programy] a poté otevřete 
[Programy a funkce].
Objeví se dialogové okno [Odinstalovat nebo změnit program].

2 Zvolte program [Brother P-touch Editor] / [Brother P-touch Update Software] / 
[Brother Printer Setting Tool] / [Brother P-touch Library] a klepněte na [Odinstalovat].

3 Klepněte na [OK].
Bude zahájen proces odinstalace. Po odstranění programu z počítače se zobrazí dialogové okno 
[Údržba hotova].

4 Zavřete dialogové okno [Odinstalovat nebo změnit program].
Program Brother P-touch Editor / Brother P-touch Update Software / Brother Printer Setting Tool / 
Brother P-touch Library byl odinstalován.
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Program P-touch Editor Lite nevyžaduje instalaci ovladače ani dalších programů.

Program P-touch Editor Lite umožňuje rychlé a snadné vytváření různých jednoduchých rozvržení štítků.

Program P-touch Editor Lite je podporován pouze při připojení pomocí USB kabelu.

Používání programu P-touch Editor Lite 2

Spuštění programu P-touch Editor Lite 2

Po připojení USB kabelu se na displeji počítače zobrazí dialogové okno.

U systému Windows Vista® klepněte na [P-touch Editor Lite].

U systému Windows® 7 klepněte na [Otevřít složku a zobrazit soubory], poté poklepejte na [PTLITE10].

U systému Windows® 8 klepněte na [PT-P700], [Otevřít složku a zobrazit soubory] a poté poklepejte na 
[PTLITE10].

Program P-touch Editor Lite se spustí.

* Přístroj P-touch musí být nastaven na režim P-touch Editor Lite. Další informace viz Příručka uživatele.

Okno rozvržení 2

1 Panel nástrojů Příkazy

Jak používat program P-touch Editor Lite 2

Ikona Funkce

Otevře nové okno pro vytvoření nového štítku.

Otevře uložený soubor pomocí programu P-touch Editor Lite.

Uloží data na vaše PC (atd.) bez uložení do přístroje P-touch.

Vkládá nové textové políčko (hodí se pro vytváření štítků, které obsahují jak jednu, tak více řádek textu).

1

2
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2 Panel nástrojů Vlastnosti

Vloží do štítku obrázek.

[Ze souboru]: vloží obrázek uložený v počítači. 
[Snímek obrazovky]: vloží vybranou oblast obrazovky počítače jako grafiku. 
[Symbol]: vloží některý ze symbolů v počítači.

Vloží rámeček.

Spustí program P-touch Editor.

Zobrazí nabídku. Nabídka zahrnuje veškeré funkce programu P-touch Editor Lite.

Minimalizuje program P-touch Editor Lite.

Ukončí program P-touch Editor Lite.

Ikona Funkce

Klepnutím na  změníte font.

Klepnutím na  zvolíte velikost fontu. 

Velikost fontu lze upravovat o jednu úroveň nahoru či dolu klepnutím na  nebo .

 

 

Specifikuje styl fontu: 

Tučně:  /  / , Kurzíva:  /  / , Podtržení:  /  / 

*Zobrazení těchto příkazů se může lišit podle země.

Specifikuje zarovnání textu v textovém poli.

 Nastavuje šířku a barvu pásky. Klepnutím na  nastavíte automatické rozpoznání šířky a 
barvy vložené pásky. 
Nastaví šířku pásky. Klepnutím na  nastavíte automatické rozpoznání šířky vložené pásky.

Nastaví délku štítku. Klepnutím na  nastavíte automatické přizpůsobení délky štítku zadanému 
textu.

Povoluje/zakazuje svislý směr štítku.

Klepnutím na  nastavíte faktor zvětšení/zmenšení pro zobrazení štítku. Faktor zvětšení/zmenšení 
lze také změnit klepnutím na  nebo .

Klepnutím na  zvolíte normální tisk nebo klepnutím na  vyberete tisk s nastavením voleb.

[Automatický odstřih]: každý štítek je po vytištění automaticky odstřižen. 
[Odstřihnout na konci]: odstřihne štítky po vytištění posledního štítku. 
[Kopie]: vytiskne více kopií štítku.

Ikona Funkce
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3 Zobrazení štítku

Zobrazení Funkce

Toto zobrazení štítku se objeví po spuštění programu. Nalevo od obrázku štítku je zobrazena 
aktuálně nastavená šířka pásky. Jestliže je napravo od štítku zobrazen text [Automaticky], délka 
pásky se automaticky přizpůsobí délce textu.

Okraje štítku lze přetáhnout a ručně změnit délku a šířku štítku. Přesuňte ukazatel do okrajů 
oblasti štítku. Jakmile se zobrazí modrá linka, přetáhněte okraj na požadovanou délku nebo šířku.

Velikost okna programu P-touch Editor Lite můžete upravit. Jednoduše přesuňte ukazatel myši 
na okraj okna programu P-touch Editor Lite a v okamžiku, kdy se ukazatel změní v šipku, upravte 
přetažením myši velikost.

Při přesouvání objektů se v některých případech zobrazují vodicí čáry. Stává se to tehdy, když je 
objekt zarovnán k levému, pravému, hornímu nebo dolnímu okraji potisknutelné oblasti nebo na 
střed. Na obrázku vlevo tyto vodicí čáry indikují, že objekt je vystředěn u horního okraje pásky.

Vložená textová pole, obrázky a rámečky jsou považovány za objekty. Objekty jsou obklopeny 
úchyty (mají podobu osmi modrých bodů).

Indikuje, že je daný objekt vybrán.

Při přesunu ukazatele na úchyt se změní jeho tvar v šipku. Přetažením lze změnit velikost objektu.

Změní-li se ukazatel v nitkový kříž, lze objekty přesouvat. U textových objektů se ukazatel změní 
na nitkový kříž pouze na okraji daného objektu.

3
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4 Další funkce (jsou k dispozici v nabídce, která se zobrazí po klepnutí pravým tlačítkem myši)

Nabídka Proveďte

Zpět

Opakovat

Klepnutím na [Zpět] přejdete o krok zpět před poslední operací.

Klepnutím na [Opakovat] zopakujete anulovanou operaci.

Vyjmout

Kopírovat

Vložit

Vyberte textovou oblast (nebo objekt), který chcete vyjmout nebo zkopírovat, a zvolte [Vyjmout] 
nebo [Kopírovat]. Klepněte na cílovou oblast a vyberte [Vložit].

Okraje U přístroje PT-P700 vždy zakázáno.

Vložit

Klepněte na [Vložit]. 
- Výběrem volby [Textové pole] vložíte do štítku text. 
- Výběrem volby [Ze souboru] vložíte obrázek uložený na svém počítači. 
- Výběrem volby [Snímek obrazovky] vložíte zvolenou oblast obrazovky počítače. 
- Výběrem volby [Symbol] vložíte některý ze symbolů v počítači. 
- Výběrem volby [Rámeček] vložíte jeden z rámečků programu P-touch Editor Lite.

Směr
Vyberte textový objekt a klepnutím na možnost [Vodorovný text] nebo [Svislý text] změňte 
směr textu.

Číslování

Vyberte číslo nebo písmeno v textu a klepnutím na [Číslování] zadejte nárůst čísla nebo 

písmena pro řadu jednotlivých štítků. Až budete připraveni k tisku, klepněte na  napravo od 

tlačítka [Tisk] a poté klepněte na [Možnosti tisku]. Zaškrtněte políčko [Číslování] a do pole 
[Počet] zadejte počet štítků, které chcete vytisknout. Klepněte na tlačítko [Tisk].

Změna obrázku Vyberte obrázek a klepnutím na [Změna obrázku] nahraďte aktuální obrázek jiným.

Otočit Otáčejte objekty o [0°], [90°], [180°] nebo [270°].

Pořadí
Vyberte jeden z objektů a klepněte na [Pořadí]. Poté zvolením [Přenést dopředu], [Přenést 
dozadu], [Přenést blíž] nebo [Přenést dál] nastavte pořadí každého objektu ve vrstvách.

P-touch Editor
Klepněte na [P-touch Editor]. 
Spustí se program P-touch Editor.

4
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2Možnosti

Klepněte na [Možnosti]. 
Nastavte měrné jednotky – zvolte buď [mm], nebo [palce]. 
Vyberte jazyk programu P-touch Editor Lite. Zavedení nově vybraného [Jazyka] dokončíte 
restartováním aplikace. 
Nastavte možnost číslování – vyberte [Po vytištění zobrazit novou hodnotu] nebo [Po vytištění 
obnovit původní hodnotu].

Brother Solutions 
Center

O aplikaci

Konec

Klepnutím na [Brother Solutions Center] přejdete na webovou stránku pro asistenci a informace. 
Klepnutím na volbu [O aplikaci] zobrazíte informace o verzi programu P-touch Editor Lite. 
Klepnutím na [Konec] ukončíte program P-touch Editor Lite.

Nabídka Proveďte
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Níže naleznete konkrétní postup pro váš operační systém. „XX-XXXX“ ve snímcích obrazovky zastupuje 
číslo modelu přístroje P-touch.

Chcete-li si stáhnout aktuální ovladač a programy, navštivte stránku Brother Solutions Center na adrese: 
http://solutions.brother.com 

Používání programu P-touch Editor 3

Spuštění programu P-touch Editor 3

1 Systém Windows Vista® / Windows® 7
Z tlačítka Start klepněte na [Všechny programy] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1].
Až se program P-touch Editor spustí, zvolte, zda chcete vytvořit nové rozvržení nebo otevřít rozvržení stávající.

Systém Windows® 8
Klepněte na ikonu [P-touch Editor 5.1] v okně [Start]/[Aplikace] nebo poklepejte na ikonu 
[P-touch Editor 5.1] na pracovní ploše.
Až se program P-touch Editor spustí, zvolte, zda chcete vytvořit nové rozvržení nebo otevřít rozvržení stávající.

POZNÁMKA
• Program P-touch Editor můžete také spouštět pomocí zástupců (jestliže jste zástupce nechali vytvořit 

během instalace).

• Ikona zástupce na pracovní ploše: program P-touch Editor spustíte poklepáním.

• Ikona zástupce na panelu snadného spuštění: program P-touch Editor spustíte klepnutím.

• Chcete-li změnit, jak program P-touch Editor funguje při spuštění, klepnutím na [Nástroje] - [Možnosti] 
v liště nabídek programu P-touch Editor zobrazte dialogové okno [Možnosti]. Zvolte [Obecné] a v poli 
seznamu [Operace] pod volbou [Nastavení při spuštění] zvolte požadované nastavení. Výchozím 
nastavením je [Zobrazit nový náhled].

Jak používat program P-touch Editor 3

http://solutions.brother.com
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2 Vyberte v okně požadovanou volbu.

1 Chcete-li vytvořit nové rozvržení, klepněte na tlačítko [Nové rozvržení].

2 Chcete-li vytvořit nové rozvržení pomocí předem nastaveného rozvržení, zvolte tlačítko 
požadované kategorie.

3 Chcete-li předem nastavené rozvržení připojit k databázi, zaškrtněte zaškrtávací políčko vedle 
položky [Připojit databázi].

4 Chcete-li otevřít stávající rozvržení, klepněte na [Otevřít].

2

1

4 3
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Provozní režimy 3

Program P-touch Editor nabízí tři různé provozní režimy: režim [Express], režim [Professional] a režim [Snap]. 
Mezi režimy můžete snadno přepínat pomocí tlačítek volby režimů.

 Režim [Express]

1 Panel nabídek

2 Panel příkazů

3 Panel nástrojů pro kreslení a úpravy

4 Panel vlastností

5 Okno rozvržení

6 Okno databáze

7 Tlačítka volby režimu

7

2
1

3

4 5

6
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 Režim [Professional]

1 Panel nabídek

2 Standardní panel nástrojů

3 Paleta vlastností

4 Panel nástrojů pro kreslení a úpravy

5 Okno rozvržení

6 Okno databáze

7 Tlačítka volby režimu

8 Boční panel

7

2
1

3

4

8

6

5
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 Režim [Snap]

Tento režim vám umožňuje zachytit celý obsah obrazovky počítače nebo nějakou její část, vytisknout ji 
jako obrázek a uložit pro budoucí použití.

1 Klepněte na tlačítko volby režimu [Snap]. Zobrazí se dialogové okno [Popis režimu Snap].

2 Klepněte na [OK]. Zobrazí se paleta režimu [Snap].

POZNÁMKA
• Jestliže zvolíte zaškrtávací políčko [Toto dialogové okno příště nezobrazovat] v dialogovém okně 

[Popis režimu Snap], příště přepnete do režimu [Snap] bez zobrazení dialogového okna.

• Systém Windows Vista® / Windows® 7 
Program P-touch Editor lze také v režimu [Snap] rovnou spustit. Klepněte na nabídku Start - 
[Všechny programy] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1 (režim Snap)].

• Systém Windows® 8 
Program P-touch Editor lze také v režimu [Snap] rovnou spustit. Klepněte na [P-touch Editor 5.1 
(režim Snap)] v okně [Start]/[Aplikace].
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Přímý tisk z jiných aplikací 4

Přístroj P-touch lze použít pro přímý tisk z většiny aplikací Windows®. K tomu je zapotřebí nainstalovat 
ovladač tiskárny.

Nastavení ovladače tiskárny 4

Níže naleznete konkrétní postup pro váš operační systém. „XX-XXXX“ ve snímcích obrazovky zastupuje 
číslo modelu přístroje P-touch.

1 Systém Windows Vista®

Klepněte na , [Ovládací panely], přejděte do [Hardware a zvuk] a otevřete [Tiskárny].

Systém Windows® 7

Klepněte na , přejděte do [Zařízení a tiskárny].

Systém Windows® 8
Klepněte na [Ovládací panely] v okně [Aplikace], přejděte do [Hardware a zvuk] a otevřete 
[Zařízení a tiskárny].

POZNÁMKA
Další informace viz nápověda systému Windows®.

2 Systém Windows Vista®

Vyberte „Brother XX-XXXX“ a klepněte na [Vybrat předvolby tisku].
Zobrazí se dialogové okno [Předvolby tisku Brother XX-XXXX].

Systém Windows® 7 / Windows® 8
Zvolte „Brother XX-XXXX“, klepněte pravým tlačítkem a zvolte [Předvolby tisku].
Zobrazí se dialogové okno [Předvolby tisku Brother XX-XXXX].

Jak používat ovladač tiskárny k tisku 
z jiných aplikací 4

Jelikož se však formát papíru pro tento přístroj P-touch liší od běžných tiskáren, může se stát, že tisk nebude 
možné provést ani po nainstalování příslušného ovladače a aplikace (pokud aplikace nedovoluje nastavit 
správnou velikost štítku).
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3 Vyberte jednotlivé položky a klepněte na tlačítko [OK].

 Karta [Základní]

Lze zvolit formát papíru.

Pokud není použitý formát papíru uveden v seznamu [Formát papíru], lze přidat formát nový. 
Poté můžete daný formát papíru ze seznamu [Formát papíru] zvolit.

POZNÁMKA
Dialogové okno, které se zobrazí, se liší podle použitého modelu.

 Karta [Pokročilé]

Pomocí této karty lze zadávat nastavení pro volby [Polotón], [Jas] a [Kontrast].

Používáte-li pevnou velikost s nepřerušovanou délkou pásky, klepnutím na [Nastavení] zobrazte 
dialogové okno a poté zadejte potřebná nastavení.
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POZNÁMKA
Další informace o [Distribuovaném tisku] viz Tisk štítků distribuovaných na více tiskáren na straně 28.

 Karta [Jiné]

Pomocí této karty lze zadávat nastavení pro [Jednotku] a [Zahájení tisku].

4 Zavřete okno [Tiskárny] (Windows Vista®) / [Zařízení a tiskárny] (Windows® 7 / Windows® 8).
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Tisk z jiných aplikací 4

V tomto příkladu použijeme aplikaci Microsoft® Word 2007.

Následující vysvětlení a postupy se týkají systému Windows® 7. Pokud máte jiný operační systém, mohou 
se podle toho lišit. „XX-XXXX“ ve snímcích obrazovky zastupuje číslo modelu přístroje P-touch.

1 Klepněte na  a [Tisk].
Zobrazí se dialogové okno [Tisk].

2 Zvolte „Brother XX-XXXX“.

Pokud si přejete změnit nastavení ovladače tiskárny, klepnutím na [Vlastnosti] otevřete dialogové okno 
[Vlastnosti] tiskárny. Až dokončíte požadované změny, klepnutím na [OK] dialogové okno uzavřete 
a vrátíte se do dialogového okna [Tisk].

3 Dialogové okno [Tisk] uzavřete klepnutím na .

4 Klepnete-li na [Rozvržení stránky], objeví se páska. Poté klepněte na  napravo od Nastavení stránky.
Zobrazí se dialogové okno [Nastavení stránky].
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5 Klepněte na kartu [Papír] a vyberte formát papíru, na který chcete tisknout.

Nastavte také okraje stránky pomocí karty [Okraje].

6 Klepněte na [OK].
Velikost okna Microsoft ® Word se přizpůsobí formátu papíru, který jste právě zvolili. V případě potřeby 
upravte dokument.

7 Klepněte na [OK].
Zadané štítky budou vytištěny.
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Tento program vám umožňuje pomocí počítače spravovat šablonu P-touch a jiná data. 
Pomocí programu P-touch Library lze šablony také tisknout.

Používání programu P-touch Library 5

Spuštění programu P-touch Library 5

Systém Windows Vista® / Windows® 7

Z tlačítka Start klepněte na [Všechny programy] - [Brother P-touch] - [Nástroje P-touch] - [P-touch Library 2.2].

Systém Windows® 8

Klepněte na [P-touch Library 2.2] v okně [Start]/[Aplikace].

Až se spustí program P-touch Library, zobrazí se hlavní okno.

Hlavní okno 5

1 Lišta nabídek
Poskytuje přístup ke všem dostupným příkazům, které jsou seskupeny pod každým názvem nabídky 
([Soubor], [Úpravy], [Zobrazení], [Nástroj] a [Nápověda]) podle svých funkcí.

Jak používat program P-touch Library 5

2

3

1

4

5
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2 Panel nástrojů
Poskytuje přístup k často používaným příkazům.

3 Seznam složek
Zobrazuje seznam složek. Zvolíte-li nějakou složku, v seznamu šablon se zobrazí šablony či jiná data 
ve zvolené složce.

4 Seznam šablon
Zobrazuje seznam šablon či jiných dat ve zvolené složce.

5 Náhled
Zobrazuje náhled šablon či jiných dat zobrazených v seznamu šablon.

Vysvětlení ikon Panelu nástrojů

Ikona Název tlačítka Funkce

Otevřít Otevře zvolenou šablonu.

Tisk

(pouze program P-touch Library)
Vytiskne vybranou šablonu štítku pomocí přístroje P-touch.

Hledat
Umožňuje vám vyhledávat šablony či jiná data, která jsou 
zaregistrovaná pro program P-touch Library.

Styl zobrazení Změní styl zobrazení souboru.
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Otevírání a úprava šablon 5

Zvolte šablonu, kterou chcete otevřít nebo upravit, a poté klepněte na [Otevřít].

Spustí se program, který je s šablonou propojen. Nyní můžete šablonu upravovat.

POZNÁMKA
Jaký program se spustí, to závisí na typu zvoleného souboru. Pokud například zvolíte šablonu P-touch, 
tak se spustí program P-touch Editor.

Tisk šablon 5

Zvolte šablonu, kterou chcete vytisknout, a poté klepněte na [Tisk].

Šablona se vytiskne pomocí připojeného přístroje P-touch.
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Vyhledávání šablon či jiných dat 5

Máte možnost vyhledat šablony či jiná data zaregistrovaná pro program P-touch Library.

1 Klepněte na [Hledat].
Zobrazí se dialogové okno [Hledat].

2 Upřesněte kritéria vyhledávání.
K dispozici jsou následující kritéria vyhledávání:

Nastavení Podrobnosti

Vícečetné parametry Stanovuje, jak bude program vyhledávat při zvolení vícenásobných kritérií. Zvolíte-li [A], 
program vyhledá soubory, které splňují všechna kritéria. 
Zvolíte-li [NEBO], program vyhledá soubory, které splňují alespoň jedno z kritérií.

Název Umožňuje vám vyhledat šablonu či jiná data podle názvu souboru.

Typ Umožňuje vám vyhledat šablonu či jiná data podle typu souboru.

Velikost Umožňuje vám vyhledat šablonu či jiná data podle velikosti souboru.

Datum Umožňuje vám vyhledat šablonu či jiná data podle data souboru.
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3 Klepněte na [Spustit hledání].
Hledání bude zahájeno.

4 Zavřete dialogové okno [Hledat].
Výsledky hledání lze potvrdit klepnutím na [Výsledky hledání] v zobrazení složek.

POZNÁMKA
Šablony a jiná data lze zaregistrovat pro program P-touch Library. Přetáhněte je a upusťte do složky 
[Všechen obsah] nebo do seznamu složek. Můžete také program P-touch Editor nakonfigurovat, aby 
registroval šablony pro program P-touch Library automaticky. Použijte k tomu následující postup:

1 V nabídce P-touch Editor zvolte [Nástroje] - [Možnosti].

2 V dialogovém okně [Možnosti] klepněte na [Nastavení registrace] na kartě [Obecné].

3 Zvolte načasování, kdy budou šablony vytvořené v programu P-touch Editor zaregistrovány, a klepněte 
na [OK].
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Pomocí tohoto nástroje lze program aktualizovat na nejnovější dostupnou verzi.

V následujících krocích uvidíte XX-XXXX. Místo „XX“ si dosaďte název svého přístroje P-touch.

POZNÁMKA
• Před použitím programu P-touch Update Software je potřeba provést jeho instalaci z přiloženého CD. 

Můžete jej také stáhnout ze stránky Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com).

• Abyste mohli spustit program P-touch Update Software, musíte být připojeni k internetu.

• Možná zaznamenáte, že se program a obsah uvedený v této příručce liší.

• Po instalaci programu P-touch Update Software se na pracovní ploše objeví ikona programu.

• Při přenášení dat nebo aktualizaci firmwaru nesmíte vypnout napájení.

Aktualizace programu P-touch Editor 6

1 Systém Windows Vista® / Windows® 7
Poklepejte na ikonu [P-touch Update Software].

POZNÁMKA
Program P-touch Update Software lze také spustit níže uvedeným způsobem.

Klepněte na tlačítko Start a poté zvolte [Všechny programy] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].

Systém Windows® 8
Klepněte na [P-touch Update Software] v okně [Start]/[Aplikace] nebo poklepejte na ikonu 
[P-touch Update Software] na pracovní ploše.

Jak aktualizovat programové vybavení 
P-touch 6

http://solutions.brother.com
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2 Klepněte na ikonu [Aktualizace programového vybavení počítače].

3 Zvolte [Tiskárna] a [Jazyk], poté zvolte zaškrtávací políčko vedle programu P-touch Editor a pak 
klepněte na [Instalovat].

4 Zobrazí se hlášení, které oznamuje dokončení instalace.
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Aktualizace firmwaru / programu P-touch Editor Lite 6

1 Zapněte přístroj P-touch a připojte kabel USB.

2 Systém Windows Vista® / Windows® 7
Poklepejte na ikonu [P-touch Update Software].

POZNÁMKA
Program P-touch Update Software lze také spustit níže uvedeným způsobem. 
Klepněte na tlačítko Start a poté zvolte [Všechny programy] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software].

Systém Windows® 8
Klepněte na [P-touch Update Software] v okně [Start]/[Aplikace] nebo poklepejte na ikonu 
[P-touch Update Software] na pracovní ploše.

3 Klepněte na ikonu [Aktualizace přístroje].

 Při přenášení dat nebo aktualizaci firmwaru nesmíte vypnout napájení.

 Předtím než připojíte k počítači USB kabel, se ujistěte, že nesvítí kontrolka Editor Lite. Pokud kontrolka 
Editor Lite svítí, stiskněte a podržte tlačítko Editor Lite, dokud kontrolka nezhasne.

 Je-li v provozu nějaká jiná aplikace, prosíme ukončete ji.
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4 Vyberte možnost [Tiskárna], zkontrolujte, že je zobrazeno hlášení [Přístroj je správně připojen.], 
a poté klepněte na tlačítko [OK].

5 Vyberte položku [Jazyk], vyberte zaškrtávací políčko u firmwaru, který se má aktualizovat, a poté 
klepněte na tlačítko [Přenos].

6 Zkontrolujte obsah určený k aktualizaci a klepnutím na tlačítko [Start] spusťte aktualizaci. 
Zahájí se stahování programu.

POZNÁMKA
Během aktualizace nevypínejte přístroj P-touch.

Při přenosu dat nesmíte vypnout přístroj P-touch ani odpojit kabel.
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Distribuovaný tisk 7

Při tisku rozsáhlého množství štítků lze tisk distribuovat mezi více tiskáren. 
Jelikož tisk se provádí zároveň, lze snížit celkovou dobu tisku.

POZNÁMKA
• Tisk lze distribuovat na tiskárny připojené pomocí USB připojení.

• Počet tištěných stránek se automaticky rozděluje mezi vybrané tiskárny. Pokud nelze určený počet stránek 
rovnoměrně rozdělit mezi tiskárny, bude rozdělen v pořadí tiskáren uvedeném v dialogovém okně 
[Nastavení distribuovaného tisku], když upřesníte nastavení tisku v kroku 4.

1 Z nabídky [Soubor] v aplikaci P-touch Editor 5.1 klepněte na [Tisk].

2 Klepněte na [Vlastnosti…].

Tisk štítků distribuovaných na více tiskáren7

67 67 66

200
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3 Zvolte kartu [Pokročilé], zaškrtněte políčko [Distribuovaný tisk] a poté klepněte na [Nastavení].

4 V dialogovém okně [Nastavení distribuovaného tisku] zvolte tiskárny, které se mají použít 
k distribuovanému tisku.

1 Zvolte zaškrtávací políčko vedle [Názvu tiskárny], kterou chcete použít k distribuovanému tisku.

1
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5 Určete velikost štítku použitou k tisku.

A. Pokud byla zvolena pouze jedna tiskárna.

V dialogovém okně z kroku 4 vyberte tiskárnu, jejíž nastavení má být určeno, a poté na ni poklepejte nebo 
klepněte pravým tlačítkem a klepněte na [Nastavení]. V rozevíracím seznamu [Papír] vyberte velikost štítku.

POZNÁMKA
Informace, které mají být zobrazeny v dialogovém okně z kroku 4, lze zadat do textového políčka [Poznámky].

B. Pokud bylo zvoleno více tiskáren.

V dialogovém okně z 4 zvolte tiskárny, jejichž nastavení má být upřesněno, klepněte na ně pravým 
tlačítkem a zvolte [Nastavení]. V rozevíracím seznamu [Papír] vyberte velikost štítku. To stejné 
nastavení velikosti štítku bude použito na všechny zvolené tiskárny.

POZNÁMKA
Nastavení pod volbou [Nastavení tiskárny] a [Poznámky] nejsou dostupná.

6 Klepnutím na [OK] zavřete okno nastavení velikosti štítku.

7 Klepnutím na [OK] zavřete okno [Nastavení distribuovaného tisku].
Nastavení je dokončeno.
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8 Klepnutím na [OK] spusťte distribuovaný tisk.

POZNÁMKA
Doporučujeme provést test připojení pro vaše provozní prostředí. Více informací vám poskytne obchodní 
zástupce.
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Program P-touch Editor Lite nevyžaduje instalaci ovladače ani dalších programů.

Program P-touch Editor Lite umožňuje rychlé a snadné vytváření různých jednoduchých rozvržení štítků.

Program P-touch Editor Lite je podporován pouze při připojení pomocí USB kabelu.

Používání programu P-touch Editor Lite 8

Spuštění programu P-touch Editor Lite 8

Poklepejte na [PT-P700] na pracovní ploše a pak na ikonu aplikace [P-touch Editor Lite].

* Přístroj P-touch musí být nastaven na režim P-touch Editor Lite. Další informace viz Příručka uživatele.

Okno rozvržení 8

1 Panel nástrojů Příkazy

Jak používat program P-touch Editor Lite 8

Ikona Funkce

Otevře nové okno pro vytvoření nového štítku.

Otevře uložený soubor pomocí programu P-touch Editor Lite.

Volí objekt.

Vkládá nové textové políčko (hodí se pro vytváření štítků, které obsahují jak jednu, tak více řádek textu).

Vloží rámeček.

1

2
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2 Panel nástrojů Vlastnosti

Vloží do štítku obrázek.

[Ze souboru]: vloží obrázek uložený v počítači.

[Symbol]: vloží některý ze symbolů v počítači.

Vytiskne štítek.

Spustí program P-touch Editor.

Ukončí, minimalizuje nebo maximalizuje program P-touch Editor Lite.

Ikona Funkce

Klepnutím na  změníte font.

Klepnutím na  zvolíte velikost fontu. 

Velikost fontu lze upravovat o jednu úroveň nahoru či dolu klepnutím na  nebo .

Specifikuje styl fontu: 

 Tučně  Kurzíva  Podtržené

Specifikuje zarovnání textu v textovém poli.

Nastaví šířku pásky. Klepnutím na  nastavíte automatické rozpoznání šířky vložené pásky.

Nastaví délku štítku. Klepnutím na  nastavíte automatické přizpůsobení délky štítku 
zadanému textu.

Nastaví směr štítku na svislý nebo vodorovný.

Nastaví směr textu na svislý nebo vodorovný.

Klepnutím na  nastavíte faktor zvětšení/zmenšení pro zobrazení štítku. Faktor zvětšení/zmenšení 
lze také změnit klepnutím na  nebo .

Ikona Funkce
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3 Zobrazení štítku

Zobrazení Funkce

Toto zobrazení štítku se objeví po spuštění programu. Nalevo od obrázku štítku je zobrazena 
aktuálně nastavená šířka pásky. Jestliže je napravo od štítku zobrazen text [Automaticky], 
délka pásky se automaticky přizpůsobí délce textu.

Okraje štítku lze přetáhnout a ručně změnit délku a šířku štítku. Přesuňte ukazatel do okrajů 
oblasti štítku. Jakmile se zobrazí modrá linka, přetáhněte okraj na požadovanou délku nebo šířku.

Velikost okna programu P-touch Editor Lite můžete upravit. Jednoduše přesuňte ukazatel myši 
na okraj okna programu P-touch Editor Lite a v okamžiku, kdy se ukazatel změní v šipku, upravte 
přetažením myši velikost.

Vložená textová pole, obrázky a rámečky jsou považovány za objekty. Objekty jsou obklopeny 
úchyty (mají podobu osmi modrých bodů).

Indikuje, že je daný objekt vybrán.

Při přesunu ukazatele na úchyt se změní jeho tvar v šipku. Přetažením lze změnit velikost objektu.

Změní-li se ukazatel v nitkový kříž, lze objekty přesouvat. U textových objektů se ukazatel změní 
na nitkový kříž pouze na okraji daného objektu.

3
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4 Lišta nabídek

Nabídka Funkce

P-touch Editor Lite O programu P-touch Editor Lite Zobrazuje informace o verzi aplikace.

Předvolby… Konfiguruje nastavení prostředí.

Skrýt program P-touch Editor Lite Skryje aplikaci.

Skrýt ostatní Skryje ostatní aplikace.

Zobrazit vše Zobrazí všechny momentálně otevřené aplikace.

Ukončit program P-touch Editor Lite Ukončí aplikaci.

Soubor Nový Zobrazí nové okno rozvržení (jestliže v zobrazení 
štítku neexistují žádná data, zobrazení bude 
šedivé).

Otevřít… Zobrazí dialogové okno pro otevření souboru.

Zavřít Zavře aktivní soubor.

Uložit Uloží aktivní soubor.

Uložit jako Zobrazí dialogové okno pro uložení souboru pod 
novým jménem.

Tisk… Zobrazí dialogové okno tisku.

Úpravy Zpět Anuluje poslední operaci.

Opakovat Opakuje poslední anulovanou operaci.

Vyjmout Vyjme zvolenou oblast a přesune ji do schránky.

Kopírovat Zkopíruje zvolenou oblast a přesune ji do schránky.

Vložit Vloží položku ze schránky.

Vymazat Vymaže zvolenou oblast.

Vybrat vše Zvolí všechny objekty.

Formát Směr Vodorovný text Nastaví směr textu ve zvoleném objektu 
na vodorovný.

Svislý text Nastaví směr textu ve zvoleném objektu na svislý.

Číslování Nastaví/zruší číslování zvoleného textu.
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Rozvržení Okraje Velké Nakonfiguruje nastavení okrajů.

Malé

Pořadí Přenést do popředí Změní vrstvu zvoleného objektu v rozvržení.

Odeslat zpět

Přenést vpřed

Odeslat vzad

Otočit Otočit o 90° doleva Otočí zvolený objekt.

Otočit o 90° doprava

0 stupňů Vrátí zvolený objekt na jeho původní orientaci.

90 stupňů Otočí zvolený objekt o 90° po směru hodinových 
ručiček.

180 stupňů Otočí zvolený objekt o 180° po směru hodinových 
ručiček.

270 stupňů Otočí zvolený objekt o 270° po směru hodinových 
ručiček.

Okno Minimalizovat Minimalizuje okno.

Zvětšit Zvětší/zmenší velikost okna.

Přenést do popředí Přesune všechna okna do popředí.

(Název okna) Název aktivního okna.

Nabídka Funkce
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Níže naleznete konkrétní postup pro váš operační systém. „XX-XXXX“ ve snímcích obrazovky zastupuje 
číslo modelu přístroje P-touch.

Chcete-li si stáhnout aktuální ovladač a programy, navštivte stránku Brother Solutions Center na adrese: 
http://solutions.brother.com 

Používání programu P-touch Editor 9

Spuštění programu P-touch Editor 9

Poklepejte na ikonu [P-touch Editor] na pracovní ploše.

POZNÁMKA
Ke spuštění programu P-touch Editor lze také použít následující metodu.

Poklepejte na [Macintosh HD] - [Applications] (Aplikace) - [P-touch Editor] a poté na ikonu aplikace 
[P-touch Editor].

Program P-touch Editor se spustí.

Jak používat program P-touch Editor 9

http://solutions.brother.com
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Provozní režimy 9

 Režim Standard

Tento režim umožňuje snadné vytvoření štítku s textem a obrázky.

Okno rozvržení obsahuje následující části:

1 Panel příkazů

2 Panel nástrojů pro kreslení a úpravy

3 Inspektor

4 Okno rozvržení

5 Okno databáze

1

2

5

4

3
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 Režim Snap

Pomocí tohoto režimu lze zachytit obrazovku, vytisknout ji jako obrázek a uložit pro budoucí potřebu. 
Režim Snap spustíte podle následujících kroků.

1 Když klepnete na tlačítko [Snap Mode] (režim Snap), zobrazí se dialogové okno [Description of 
Snap mode] (Popis režimu Snap). Klepněte na [OK].

POZNÁMKA
Jestliže zvolíte zaškrtávací políčko [Do Not Display This Dialog Again] (Toto dialogové okno již znovu 
nezobrazovat) v dialogovém okně [Description of Snap mode] (Popis režimu Snap), příště přepnete do 
režimu [Snap] bez zobrazení dialogového okna.

2 Zobrazí se režim Snap.



41

10

10

Pomocí tohoto nástroje lze program aktualizovat na nejnovější dostupnou verzi.

V následujících krocích uvidíte XX-XXXX. Místo „XX“ si dosaďte název svého přístroje P-touch.

POZNÁMKA
• Chcete-li používat program P-touch Update Software, můžete jej stáhnout z webové stránky 

Brother Solutions Center (http://solutions.brother.com).

• Abyste mohli program P-touch Update Software spustit, musíte být připojeni k internetu.

• Možná zaznamenáte, že se program a obsah uvedený v této příručce liší.

• Po instalaci programu P-touch Update Software se na pracovní ploše objeví ikona programu.

• Při přenášení dat nebo aktualizaci firmwaru nesmíte vypnout napájení.

Aktualizace programu P-touch Editor 10

1 Poklepejte na ikonu [P-touch Update Software].

POZNÁMKA
Program P-touch Update Software lze také spustit níže uvedeným způsobem.

Poklepejte na [Macintosh HD] - [Applications] (Aplikace) - [P-touch Update Software] a poté na ikonu 
aplikace [P-touch Update Software].

2 Klepněte na ikonu [Computer software update] (Aktualizace programového vybavení počítače).

Jak aktualizovat programové vybavení 
P-touch 10

http://solutions.brother.com
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3 Zvolte [Printer] (Tiskárna) a [Language] (Jazyk), poté zvolte zaškrtávací políčko vedle programu P-touch 
Editor a pak klepněte na [Install] (Instalovat).

4 Zobrazí se hlášení, které oznamuje dokončení instalace.
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Aktualizace firmwaru / programu P-touch Editor Lite 10

1 Zapněte přístroj P-touch a připojte kabel USB.

2 Poklepejte na ikonu [P-touch Update Software].

POZNÁMKA
Program P-touch Update Software lze také spustit níže uvedeným způsobem. 
Poklepejte na [Macintosh HD] - [Applications] (Aplikace) - [P-touch Update Software] a poté na ikonu 
aplikace [P-touch Update Software].

3 Klepněte na ikonu [Machine update] (Aktualizace přístroje).

 Při přenášení dat nebo aktualizaci firmwaru nesmíte vypnout napájení.

 Předtím než připojíte k počítači USB kabel, se ujistěte, že nesvítí kontrolka Editor Lite. Pokud kontrolka 
Editor Lite svítí, stiskněte a podržte tlačítko Editor Lite, dokud kontrolka nezhasne.

 Je-li v provozu nějaká jiná aplikace, ukončete ji.
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4 Vyberte možnost [Printer] (Tiskárna), zkontrolujte, že je zobrazeno hlášení [The machine is connected 
correctly.] (Přístroj je správně připojen.) a poté klepněte na tlačítko [OK].

5 Vyberte položku [Language] (Jazyk), vyberte zaškrtávací políčko u firmwaru, který se má aktualizovat, 
a poté klepněte na tlačítko [Transfer] (Přenos).

6 Zkontrolujte obsah určený k aktualizaci a klepnutím na tlačítko [Start] spusťte aktualizaci. 
Zahájí se stahování programu.

POZNÁMKA
Během aktualizace nevypínejte přístroj P-touch.

Při přenosu dat nesmíte vypnout přístroj P-touch ani odpojit kabel.
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