
אמצעי בטיחות

מציין מצב העלול להיות מסוכן, ואם לא יימנע, אזהרה
עלול לגרום למוות או לפציעות חמורות.

פעל בהתאם להנחיות אלה כדי למנוע סכנת שריפה, כוויות, פציעה, 
התחשמלות, שבירה, חימום יתר, ריחות חריגים או עשן.

 )   	AD-24ES( המומלץ )AC( השתמש תמיד במתח הרשום ובמתאם זרם החילופין
במכשיר ה- P-touch כדי למנוע נזק או תקלה.

אל תיגע ב-P-touch	   במהלך סערת ברקים.
אל תשתמש ב-P-touch או במתאם AC	   במקומות ששוררת בהם לחות גבוהה )כמו חדרי אמבט(.

	  הימנע מעומס יתר על כבל החשמל.
	  אל תניח חפצים כבדים על כבל החשמל או על התקע, ואל תגרום להם נזק. אל תכופף ואל תמשוך 

בכוח את כבל החשמל. החזק תמיד את מתאם ה-AC בזהירות כאשר אתה מנתק אותו משקע 
החשמל.

	  הקפד להכניס את התקע עד הסוף לשקע החשמל. אל תשתמש בשקע רופף.
/תקע החשמל/הסוללות, לדוגמה על ידי    	AC-מתאם ה/P-touch -הימנע מהרטבה של מכשיר ה

מגע בידיים רטובות או שפיכת משקה עליהם או לתוכם.
	  נוזל שדולף מסוללות ונכנס לעיניים עלול לגרום לאיבוד הראייה, לכן במקרה זה שטוף מייד את 

העיניים בכמות גדולה של מים נקיים ופנה לקבלת טיפול רפואי.
/בסוללות.   	AC במתאם/P-touch -אל תפרק ואל תבצע שינויים במכשיר ה

	  הימנע ממגע של חפץ מתכתי בקוטבי הפלוס והמינוס של הסוללה.
	  אל תשתמש בחפצים חדים, כמו פינצטה או עט עשוי מתכת, להחלפת הסוללות.

	  אל תשליך את הסוללות לאש ואל תחשוף אותן לחום.
נתק את מתאם ה-AC, הוצא את הסוללות מייד והפסק להשתמש במכשיר ה- P-touch	   אם 
הבחנת בריח חריג, חום, שינוי צבע, עיוות הצורה או כל דבר חריג בזמן השימוש במכשיר או 

אחסונו.
	  אל תשתמש בסוללה פגומה או דולפת מפני שהנוזל עלול לבוא במגע עם ידיך.

	  אל תשתמש בסוללה שצורתה התעוותה או בסוללה דולפת או אם המדבקה פגומה. במקרים אלה 
עלול להיפלט חום.

מציין מצב העלול להיות מסוכן, ואם לא יימנע, זהירות
עלול לגרום לפציעות קלות או בינוניות.

פעל בהתאם להנחיות אלה כדי למנוע פציעה, דליפת נוזל, כוויות או חום.
כאשר ה- P-touch	   אינו בשימוש, אחסן אותו הרחק מהישג ידם של ילדים. בנוסף, אל תרשה 

לילדים להכניס לפה חלקים או מדבקות של P-touch. במקרה של בליעת חפץ, יש לפנות לקבלת 
טיפול רפואי.

	  אל תיגע בחלקי המתכת שבסמוך לראש ההדפסה מייד לאחר ההדפסה.
	  אל תיגע בלהב החיתוך.

	  אם נוזל שדלף מהסוללות נגע בעורך או בבגדיך, שטוף אותם מייד במים נקיים.
.   	P-touch-אם אינך מתכוון להשתמש ב AC-הוצא את הסוללות ונתק את מתאם ה

	  אל תשתמש בסוללה אחרת פרט לזו שצוינה. אל תשתמש בשילובים של סוללות ישנות וחדשות או 
בשילובים של סוגים שונים, רמות טעינה שונות, יצרנים שונים או דגמים שונים. אל תכניס סוללה 

כאשר קוטב הפלוס וקוטב המינוס הפוכים.
.   	AC-או למתאם ה P-touch -אל תפיל ואל תיתן מכה למכשיר ה

.   	LCD-אל תלחץ על תצוגת ה
אל תכניס אצבע לתוך מכשיר ה- P-touch	   כאשר אתה סוגר את מכסה הקסטה. 

, קרא בעיון את ההוראות של הסוללות ומטען הסוללות,    	Ni-MH לפני שימוש בסוללות נטענות מסוג
והקפד לפעול על פי ההנחיות להפעלה נכונה.

, טען את הסוללות באמצעות מטען סוללות ייעודי לפני    	Ni-MH בעת השימוש בסוללות נטענות מסוג
השימוש בסוללות.

אמצעי זהירות כלליים
	  בהתאם למיקום, לחומר, ולתנאי הסביבה, ייתכן שהמדבקה לא תתקלף או שלא ניתן יהיה 

להסירה, שצבע המדבקה ישתנה או שהוא יעבור לחפצים אחרים. לפני הדבקת המדבקה, בדוק 
את תנאי הסביבה ואת החומר.

אל תשתמש במכשיר ה- P-touch	   בשום דרך או לכל מטרה שאינה מתוארת במדריך זה. הדבר 
.P-touch -עלול לגרום תאונות או נזק למכשיר ה

. אל תשתמש בסרטים    	Brother מתוצרת TZe השתמש אך ורק בסרטים מסוג P-touch במכשיר
. שאינם נושאים את הסימן 

; אל תשתמש באלכוהול או    	P-touch -השתמש אך ורק במטלית יבשה ורכה לניקוי מכשיר ה
בחומרים ממסים אורגניים אחרים.

	  השתמש במגבון רך לניקוי ראש ההדפסה; אף פעם אל תיגע בראש ההדפסה ישירות.
.   	P-touch -אל תכניס חפצים זרים לתוך מכשיר ה

אל תחשוף את מכשיר ה- P-touch, הסוללות או מתאם ה-AC	   לאור שמש ישיר או לגשם, אל תניח 
אותם בקרבת תנורים או מכשירי חשמל אחרים, או בכל מקום שחשוף לטמפרטורה גבוהה או 
נמוכה )לדוגמה, על לוח המחוונים ברכב או בתא המטען של הרכב(. הימנע מלחות גבוהה או 

ממקומות עם אבק.
	  אל תפעיל לחץ מוגזם על ידית החיתוך.

	  אל תנסה להדפיס אם הקסטה ריקה; הדבר יגרום נזק לראש ההדפסה.
.   	P-touch אל תמשוך את הסרט בזמן הדפסה או הזנה; הדבר יגרום נזק לסרט ולמכשיר

, או אם    	P-touch -נתונים השמורים בזיכרון יימחקו במקרה של תקלה או תיקון של מכשיר ה
הסוללה מתרוקנת.

P-touch	   אינו מצויד באפשרות טעינה לסוללות נטענות.
	  אורך המדבקה המודפסת עשוי להיות שונה מאורך המדבקה המוצג.

	  במהלך הייצור והמשלוח מודבקת על מסך התצוגה מדבקת פלסטיק שקופה להגנה. יש להסיר 
מדבקה זו לפני השימוש.

	  כאשר המכשיר מנותק מהחשמל למשך יותר משלוש דקות, כל הטקסט, הגדרות העיצוב וקובצי 
טקסט השמורים בזיכרון נמחקים.

תצוגת LCD והמקלדת
גודל 1 .
סמן 2 .

3 .Caps
קו תחתי/שוליים 4 .

רוחב 5 .
סגנון 6 .

מצב טקסט אנגלית 7 .
אורך מדבקה 8 .

אם נבחר אורך מדבקה מסוים, יופיע 
. גם 

כיוון )שמאל, ימין( 9 .
מקש הפעלה 10 .

מקש סמן: ימין  11 .
מקש סמן: שמאל  12 .

13 .Backspace מקש
מקש גודל 14 .

מקש סגנון 15 .
מקשי תווים 16 .
מקש סמלים 17 .
מקש תפריט 18 .
מקש מחיקה 19 .
מקש הדפסה 20 .

21 .Enter מקש
מקש פונקציית עיצובים  22 .

אוטומטיים
מקש שוליים 23 .

. 24 אותיות גדולות/אותיות 
קטנות/מקש עברית

מקש רווח 25 .

שים לב
שתזין יכול  צג ה-LCD מראה שורה אחת של 8 תווים; אולם, אורך הטקסט 	  

להיות עד 80 תווים.
	  בזמן בחירת ההגדרות, לחץ על מקש הרווח כדי לחזור לפריט המוגדר 

כברירת המחדל.
	  תצוגה מוקדמת של ההדפסה היא תמונה של המדבקה שיוצר המכשיר, 

והיא עשויה להיות שונה מהמדבקה שתופק בפועל בעת ההדפסה.
אורך המדבקה המוצג על מסך ה-LCD	   עשוי להיות שונה במקצת מאורך 

המדבקה בפועל בעת ההדפסה.
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הגדרות ראשוניות
. 1 P-touch הפעל את

 כדי לספק חשמל למכשיר השתמש בשש סוללות AAA ולאחר מכן לחץ 
. על 

הגדר את השפה. 2 
 / / ]שפה[      

.  ]English/עברית[

 
שים לב

P-touch	   יכבה אוטומטית אם לא לוחצים על אף מקש במשך חמש דקות.
. לביטול כל פעולה, לחץ על 	  

הודעת שגיאה W 
סיבה/פתרוןהודעה

מתח חלש!
הסוללות חלשות.

אם משתמשים בסוללות אלקליין AAA: החלף את הסוללות 
הישנות בחדשות.

אם משתמשים בסוללות Ni-MH: טען אותן עד לטעינה מלאה.

הסוללות שבמכשיר התרוקנו.החלף סוללה!

לא חוקי!

לא מופיע טקסט מעל הסמן בזמן הבחירה ]מיספור[. 	 
נבחר תו לא חוקי ל- ]מיספור[. 	 

 	 הוזן מספר לא חוקי בהגדרת אורך המדבקה. 
)לא מוצג בעיצובים אוטומטיים.(

אין טקסט!

ניסית להדפיס קובץ טקסט בזמן שאין נתונים שמורים בזיכרון. 	 

 לחצת על  	 ולא הזנת טקסט.

ניסית לבחור תצוגה מוקדמת של טקסט או מדבקה לכבל, אך  	 
לא הזנת טקסט. 

 לחצת על  	 אך לא הזנת טקסט בעת השימוש במצב דקו 

או בעיצובים אוטומטיים.

מגבלת קו!

. ניסית להזין שורה שלישית על ידי לחיצה על  	

ניסית 	 להדפיס או להציג בתצוגה מוקדמת שתי שורות טקסט 
בזמן שבמכשיר מותקן סרט של 3.5 מ"מ או 6 מ"מ. התקן סרט 

במידה גדולה יותר.

סיבה/פתרוןהודעה

ניסית להדפיס מדבקה אך לא הכנסת קסטה.אין קסטה!

השתמשת בידית החיתוך של הסרט תוך כדי תהליך ההדפסה.תק' סכין!

מספר התווים המרבי )80 תווים לטקסט רגיל, 50 תווים לעיצובים טקסט מלא!
אוטומטיים ומצב דקו( כבר הוזן.

מג' טקסט!

בפונקציית מצב דקו:
מספר התווים שהוזן חורג מאורך המדבקה; עליך לקצר את 

הטקסט.
בכל יתר הפונקציות:

מספר התווים שהוזן חורג מאורך המדבקה; עליך לקצר את 
הטקסט או לבחור ]אוטומטי[ בהגדרה של אורך המדבקה.

ללא שוליים?

הדפסת על סרט של 3.5 מ"מ עם הגדרה לא חוקית של השוליים. 

)בחר  כדי להדפיס ללא שוליים,  כדי לבטל.(

הכנסת את הסרט למכשיר לאחר ההדפסה כאשר נבחרה הזנה?
האפשרות ]הד שרשרת[. עיין ב"הגדרת השוליים".

בפונקציית מצב דקו ניתן להדפיס על סרטים של 12 מ"מ בלבד.הכנס 12ממ!

.סרט שגוי! השתמש בקסטה של סרט עם הסימן 

מה לעשות כאשר... W 
פתרוןבעיה

התצוגה נשארת ריקה לאחר 
.P-touch שהדלקת את

בדוק שהסוללות הוכנסו בצורה נכונה. 	 
אם הסוללות חלשות, החלף אותן. 	 

כאשר המדבקה מודפסת, 
השוליים )רווח( גדולים מדי 

משני צדי הטקסט.

ראה "הגדרת השוליים" במדריך למשתמש זה  	 
ובחר ]חצי[ או ]צר[ כדי להקטין את השוליים 

במדבקה.

P-touch לא מדפיס, או 
שצורת התווים המודפסים 

אינה תקינה.

בדוק שקסטה עם סרט הוכנסה בצורה נכונה. 	 
אם הקסטה עם הסרט ריקה, החלף אותה. 	 

בדוק שסגרת את כיסוי הקסטה בצורה נכונה. 	 

ההגדרה נמחקת מעצמה.
אם הסוללות חלשות, החלף אותן. 	 

כאשר המכשיר מנותק מהחשמל למשך יותר  	 
משלוש דקות, כל הטקסט והעיצובים בתצוגה 

נמחקים. הגדרות השפה והיחידות יימחקו.

קו אופקי ריק מופיע לאורך 
המדבקה המודפסת.

ייתכן שיש אבק על ראש ההדפסה. הוצא את  	 
הקסטה של הסרט והשתמש במקל אוזניים יבש 
כדי לנגב בעדינות את ראש ההדפסה בתנועות 

עולות ויורדות.
ניתן לנקות את ראש ההדפסה ביתר קלות בעזרת  	 
קסטת ניקוי לראש הדפסה )TZe-CL3( המוצעת 

כאביזר אופציונלי.

פתרוןבעיה

ה-P-touch "ננעל" )כלומר, 
דבר לא קורה כאשר לוחצים 

על מקש, אף שהמכשיר 
הופעל(.

." 	 P-touch עיין תחת "איפוס

המכשיר כבה כאשר מנסים 
להדפיס.

ייתכן שהסוללות חלשות. החלף אותן. 	 

בדוק שהסוללות הוכנסו בצורה נכונה. 	 
אם הסוללות חלשות, החלף אותן. 	 

הסרט לא נכנס נכונה למקומו 
.P-touch-או נתקע בתוך ה

ודא שקצה הסרט מושחל מתחת לתפסני ההידוק  	 
של הסרט.

השתמשת בידית החיתוך תוך כדי הדפסה. אל  	 
תיגע בידית בזמן ההדפסה.

יש למחוק את כל הגדרות 
הטקסט והעיצוב כדי ליצור 

מדבקה חדשה.

לחץ על  	 ובחר ]טקסט&עצב[.

צג ה-LCD מוגדר לשפה 
ראה "הגדרות ראשוניות".שגויה. 	 

 מפרטים
מידות:

)רוחב x עומק x גובה(
110 )רוחב( x 208 )עומק( x 59 )גובה( מ"מ 

בקירוב
390 ג' בקירובמשקל:

)לא כולל סוללות וקסטה עם סרט(
שש סוללות אלקליין )AAA )LR03מקור כוח:

Ni-MH AAA )HR03(*1 שש סוללות
)AD-24ES( אופציונלי AC מתאם

סרט Brother TZe )רוחב(קסטה עם סרט:
3.5 מ"מ, 6 מ"מ, 9 מ"מ, 12 מ"מ

בקר אותנו באתר /http://solutions.brother.com לקבלת מידע עדכני   *1

על הסוללות המומלצות.

P-touch מדגם H105 משמש ליצירת מדבקות ליישומים שונים. בחר מתוך מגוון 
של מידות שוליים, גודלי תווים וסגנונות כדי לעצב מדבקות יפהפיות המותאמות 

לצרכיך. בנוסף, לרשותך מגוון של קסטות סרטים המאפשר להדפיס מדבקות 
במגוון מידות רוחב ובצבעים ססגוניים.

קרא מדריך זה בעיון לפני ההפעלה, ושמור את המדריך במקום נגיש לשימוש עתידי.

הודפס בסין
LAC023001

H105
מדריך למשתמש

English
עברית

ספק כח וקסטה המכילה סרט 

פתח את מכסה הקסטה על ידי לחיצה על האזור 
.P-touch המסומן למעלה בקצה העליון של

אם קסטה עם סרט כבר הוכנסה למכשיר, הוצא אותה על ידי 
משיכתה כלפי מעלה. כמו כן, אם הסוללות כבר הוכנסו למכשיר, 

הוצא אותן.
	  ודא שהמכשיר כבוי בעת החלפה של סוללות או קסטה 

עם סרט.

הכנס שש סוללות אלקליין )AAA )LR03 או 
סוללות Ni-MH שהוטענו עד לטעינה מלאה 

)HR03(, והקפד להכניס את הקטבים בכיוונים 
 הנכונים. 

 למשתמשי סוללות אלקליין:
החלף תמיד את כל שש הסוללות באותו הזמן 

 בסוללות חדשות מאותו המותג.
:Ni-MH משתמשי סוללות 

החלף תמיד את כל שש הסוללות באותו הזמן 
בסוללות שהוטענו עד לטעינה מלאה.

שים לב
בקר אותנו באתר /http://solutions.brother.com לקבלת מידע 

עדכני על הסוללות המומלצות.

הכנס קסטה עם סרט, ושים לב שהיא נכנסת 
למקומה בנקישה.

מתחת לתפסני ההידוק של  ודא שקצה הסרט מושחל 	  
הסרט.

   	TZe השתמש אך ורק בסרטים מסוג P-touch במכשיר
.Brother מתוצרת

סגור את מכסה הקסטה היטב, ושים לב שהוא נכנס 
למקומו בנקישה.

שים לב
)AD-24ES( האופציונלי AC כאשר משתמשים במתאם

 תקע את מתאם ה-AC. 1 לתוך שקע המתאם שנמצא בתחתית 
.P-touch-ה

. 2 הכנס את התקע לתוך שקע חשמל רגיל הקרוב ביותר. לגיבוי 
הזיכרון, אנו ממליצים להשתמש בסוללות אלקליין 

)LR03( AAA או בסוללות )Ni-MH )HR03 בשילוב עם 
.AC מתאם

ידית לחיתוך 
הסרט

מכסה 
הקסטה  3 ראש הדפסה 2  1 

גלגל משונן

להב 
החיתוך

קצה הסרט

חריץ יציאת 
תפסן ההידוק של הסרטהסרט

 4 AC שקע למתאם

איתור תקלות



מעבר בין אותיות לועזיות גדולות/אותיות לועזיות  W 
קטנות/עברית

 

אותיות לועזיות קטנות  אותיות לועזיות גדולות  עברית   

  

יצירת שתי שורות טקסט W 
כדי ליצור שתי שורות טקסט, פעל באחת הדרכים הבאות:

הזן את הטקסט לשורה הראשונה, ולאחר מכן לחץ על א.  כדי לעבור 
לשורה השנייה.

. הזז את הסמן למקום שבו מתחילה השורה השנייה, ולחץ על ב. 
השתמש בסרט ברוחב 9 מ"מ או 12 מ"מ לטקסט המכיל שתי שורות.

LCD-מראה המדבקהתצוגת ה

שים לב

אל תלחץ על  אחרי השורה השנייה; אחרת תופיע הודעת השגיאה 
"מגבלת קו!".

מחיקה W 
, האותיות יימחקו בזו אחר זו. בלחיצה על 

למחיקת כל הטקסט וההגדרות:

/ ]טקסט&עצב[    

למחיקת טקסט בלבד:

/ ]טקסט[    

שינוי אורך מד' W 
/ ]אורך מד'[      

 ]30-300mm/אוטומטי[ /

שים לב
	  לאחר הדפסת המדבקה, גזור במספריים לאורך הנקודות המודפסות ):( 

.P-touch -כדי שאורך המדבקה יתאים להגדרה שבמכשיר ה
.   	LCD-אם נבחר אורך מדבקה מסוים, יופיע גם  בצג ה

שימוש בתבניות מוכנות
עיצובים אוטומטיים 

ה-P-touch מגיע עם עיצובי מדבקות מותקנים ומוגדרים מראש. השתמש 
בעיצובים אלה כדי ליצור מדבקות בקלות רבה.

דוגמה: 

/ ]חיות[      ]קטגוריה[  

]הזנת תו[ Rusty’s Food    ]הדפס[  

ספורטעסקים

אופנהמזל טוב

פרחאנשים 

חללחיות 

הפתעהמטבח

אם בוחרים ]הפתעה[, המכשיר יבחר שוליים, סגנון וגרפיקה באופן אקראי.

שים לב
על פי הפורמט שבחרת, ייתכן שלא כל תוכן הטקסט שלך	   יודפס. לדוגמה, אם בחרת אורך מדבקה 

קבוע והטקסט ארוך מדי, תופיע הודעה השגיאה "מג' טקסט!". )פונקציית מצב דקו בלבד.(
	  אין אפשרות למחוק את עיצובי התבניות.

	  במצב דקו ניתן להשתמש רק בסמלים המוארים ב"מקש הסמלים".

, ויופיע "ניקוי?". לחץ על 	   למחיקה.  למחיקת כל הטקסט, לחץ על 

לחץ על  לביטול.

	  כאשר נכנסים למצב דקו או לעיצובים אוטומטיים, המכשיר מאחזר את הטקסט ואורך 
המדבקה האחרונים של מצב דקו או עיצובים אוטומטיים.

לחץ על  כדי לחזור לשלב הקודם.	  

מצב דקו
 פונקציה זו מאפשרת לך ליצור מדבקות ייחודיות באמצעות 

תבניות מוגדרות מראש. 

לדוגמה: 

/ ]מצב דקו[       

 ]עיצוב X[ )X:1-12(   ]מצב טקסט[ אבגדהו    

/ ]אוטומטי/30-200mm[   ]הדפס[  ]אורך מד'[  

1 7 

2 8 

 3  9 

 4  10 

 5  11 

 6  12 

	  ליציאה ממצב דקו או מעיצובים אוטומטיים ולחזרה למסך הזנת 
/ כדי לבחור ]ביטול[, ולאחר מכן לחץ על  כאשר יוצג  הטקסט, לחץ על 

]הדפס[.
תכונות מצב דקו זמינות רק כאשר משתמשים בקסטות סרט של 12	   מ"מ.

אורך המדבקה המרבי הוא 200	   מ"מ במצב דקו.
	  כאשר בוחרים ]הפתעה[ בעיצובים אוטומטיים, אורך המדבקה לא מוצג במסך הזנת 

הטקסט.
	  כאשר בוחרים ]אוטומטי[ עבור "אורך מדי", אורך המדבקה משתנה אוטומטית 

בהתאם לטקסט.
לחץ על 	   כדי לחזור את ההגדרה ]אוטומטי[ עבור מצב "אורך מדי".

מקש שוליים 
לחץ על  כדי לבחור את עיצוב השוליים. 

/ בחר שוליים    

2
 4  7 

 5  8 

 3  6  9 

שים לב

לא ניתן להדפיס שוליים על סרט של 3.5 מ"מ.

מדבקות לכבלים
פונקציה זו מאפשרת לך ליצור מדבקות עם 
2 שורות טקסט שניתן לעטוף סביב כבלים. 

השתמש תמיד בסרט מסוג Flexible ID של 
 Brother להדפסת מדבקות מסוג זה.

 Flexible ID עיין בדף ההוראות המגיע עם הסרט
כדי לברר מה הם תנאי השימוש המומלצים.

/ ]כבל[     ]הזנת תו[ אבג  159    

   -  / / ]להדפיס?[    ]עותקים: 1[ 

שים לב
בפונקציית המדבקות לכבלים, ההגדרה ]אוטומטי[ נבחרת אוטומטית עבור 

אורך המדבקה, וההגדרה ]מלא[ נבחרת עבור השוליים.

ABC
159

ABC
159

שימוש בסיסי
הזנת טקסט

הדפסת מדבקות
צפיה W 

באפשרותך לצפות בטקסט בתצוגה מוקדמת לפני ההדפסה.

/ ]צפיה[    

ניתן להציג רק את הטקסט, לא את הגודל, הגופן או מאפיינים אחרים.
הזנה )הזנת הסרט( W 

/ ]הזנה[    

הדפסה W 
   -  / /   ]עותקים:1[ 

אם דרוש לך עותק אחד בלבד של המדבקה, לחץ על 	   מבלי 
לבחור את מספר העותקים.

	  ניתן לציין את מספר העותקים גם בלחיצה על מקש של ספרה.
	  כדי למנוע נזק לסרט, אל תיגע בידית החיתוך בזמן שההודעה 

"מדפיס..." או "מזין..." מוצגת.
	  לחיתוך המדבקה, דחף את ידית החיתוך הנמצאת בפינה הימנית 

.P-touch -העליונה של מכשיר ה
	  קלף את המדבקה המודפסת מהמצע האחורי והדבק.

באפשרותך להדפיס עד 9	   עותקים מכל מדבקה.
שימוש באפשרויות הדפסה W 

]מיספור[
באפשרותך להדפיס עותקים רבים של אותו הטקסט תוך הגדלת מספר 

נבחר ב-1 לאחר ההדפסה של כל מדבקה.
דוגמה: להדפסת עותקים של מדבקה המכילה מספר סידורי )0123, 

0124 ו-0125(

/ ]אפשרויות[       

/ / ]מיספור[    

 

	  בעת הגדרת המספר, בחר במספר הגבוה ביותר שברצונך להדפיס.
]ראי[

/ ]אפשרויות[       

]ראי[   ]הדפס ראי?[  /  

	  השתמש באפשרות ]ראי[ על סרט שקוף, כדי שניתן יהיה לקרוא את 
המדבקות בצורה נכונה מהצד ההפוך כאשר מדביקים אותן על 

זכוכית, חלון או משטח שקוף אחר.
הגדרת השוליים W 

/ ]שוליים[      

/ ]מלא/חצי/צר/הד שרשרת[ 

 ]מלא[/]חצי[/]צר[
להשארת שוליים שווים משני צדי הטקסט.

]הד שרשרת[ 
ליצירת מדבקה המכילה טקסט בסגנונות שונים.

הזן טקסט. 1 .
, ואז יופיע ]עותקים: [. לחץ על . 2

או הזן מספר באמצעות מקשי הספרות כדי  3 . / לחץ על 
לבחור את מספר העותקים.

. ההדפסה תתחיל, ואז תופיע ההודעה "הזנה?". לחץ על . 4

לחץ על . 5 להזנת טקסט נוסף.
מחק את הטקסט, הזן את הטקסט עבור המדבקה הבאה, ולאחר  6 .

. מכן לחץ על 
. 7 כאשר תופיע ההודעה "הזנה?" לאחר הדפסת המדבקה האחרונה, 

. לחץ על 
לאחר שהסרט יוזן במכשיר, לחץ על ידית החיתוך כדי לחתוך את  8 .

שרשרת המדבקות.

שים לב
המרחק מהנקודות  כאשר מוגדר ]חצי[ או ]צר[, אורך המדבקה המוצג הוא 	  

( עד לקצה המדבקה. המודפסות )
LCD-מראה המדבקהתצוגת ה

mm 67מלא

ABC

mm 41חצי

ABC

mm 25צר

ABC

	  להדפסת יותר מעותק אחד של מדבקה עם מינימום שוליים, הגדר את 
השוליים ל-]צר[.

	  כאשר מוגדר ]הד שרשרת[, הזן את הסרט במכשיר לפני שימוש בסכין, 
אחרת חלק מהטקסט עלול להיחתך. כמו כן, גזור במספריים לאורך 

( כדי שהטקסט יהיה במרכז המדבקה. הנקודות המודפסות )
*הזן את הסרט במכשיר לפני שימוש בסכין.

	  אל תמשוך את הסרט מכיוון שהדבר עלול לגרום נזק לקסטה של הסרט.

שמירת קבצים של מדבקות
באפשרותך לשמור עד 9 מדבקות ולאחזר אותן להדפסה במועד מאוחר יותר. 

ניתן לשמור עד 80 תווים בכל קובץ. באפשרותך גם לערוך את המדבקה 
השמורה ולהחליפה באחרת.

הדפסה W 
/ ]הדפס[   / ]קובץ[      

 / /    ]עותקים: [   

   - 

שמירה W 
/ ]שמור[   / ]קובץ[      

  /  

פתיחה W 
/ ]פתח[   / ]קובץ[      

  /  

שים לב
אם תנסה לשמור מדבקה כאשר קיימת כבר מדבקה שמורה במספר זה, 

תופיע ההודעה "כתוב על?". לחץ על  כדי לשמור את המדבקה 

החדשה. לחץ על  לביטול. 

אביזרים
עיין ב"קטלוג הסרטים" המצורף למכשיר.קסטות סרט:
TC-4 )להחלפה ע"י המשתמש(יחידת חיתוך:

אם להב החיתוך נעשה קהה בעקבות שימוש תדיר ואינו חותך את הסרט בצורה 
נקייה, החלף את הלהב הישן בלהב חדש )פריט מס' TC-4(. השתמש בלהב 

.Brother ממשווק מורשה של
החלפת יחידת החיתוך W 

הוצא את שני חלקי יחידת החיתוך )ירוק( בכיוון החצים כמוצג באיור.. 1

התקן את יחידת החיתוך החדשה. דחף אותה למקומה עד שתישמע  2 .
נקישה. 

אל תיגע בלהב החיתוך ישירות באצבעותיך.

P-touch איפוס
באפשרותך לאפס את מכשיר ה- P-touch כשברצונך לאתחל את ההגדרות, 

או במקרה שהמכשיר אינו פועל כהלכה.

ולאחר  כבה את מכשיר ה- P-touch, החזק את  ו-  1

מכן לחץ על  כדי להדליק את P-touch מחדש.

. שחרר את  ואת  2
ה-P-touch יידלק והזיכרון הפנימי יהיה מאופס.

שים לב
כל הטקסט, ההגדרות והקבצים השמורים יימחקו.

25 mm 4 mm4 mm25 mm

ABC ABC

12 mm 12 mm

ABC

מלא חצי צר

+ / / מקשי הטקסט 
+ 1 כדי לבחור את  לחץ על  או  או 

ההגדרות להזנת הטקסט.

/ בחר פריט   או  או  +   

/ 2 כדי לבחור את ההגדרות. לחץ על 
גדולגודל

בינוני

קטן

רגילסגנון

מודגש

קוי חוץ

צל

אלכסון

א'+מודגש

א'+קוחוץ

א'+צל

רוחבי

רוחב

 + 

רגיל

2 ×

1/2 ×

מקשי קיצור
  רוחב

  אורך מדבקה 

  שוליים

  קובץ

  כבל 

  מצב דקו

  אפשרויות

  צפיה

  הזנה

  שפה

מקשי פונקציות שימושיות

מקש סמלים 
לחץ על  כדי לבחור סמלים שונים. 

להזנת סמלים בסיסיים: 

/ בחר סמל  / ]בסיסי[      

1

2

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

 11 

 12 

13

 14 

במצב דקו ניתן להשתמש רק בסמלים המוארים.
להזנת סמלי תמונות:

/ בחר קטגוריה    / ]תמונה[      

בחר סמל  /  

הסמל הנבחר מוצג כ-"A 1" במסך הזנת הטקסט.
לדוגמה, מכונית  מוצגת כך:  על המסך.

12 3  4  5  6  7  8  9 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

להדפסת כל התמונות:

/ ]רשימה[    ]להדפיס?[     

שים לב
לחץ על  כדי לחזור לשלב הקודם.


