VIGYÁZAT

Biztonsági óvintézkedések

WARNING

Esetlegesen veszélyes helyzetre
hívja fel a figyelmet, amelyet ha
nem kerülnek el, akár halálhoz
vagy súlyos sérüléshez is
vezethet.

Tartsa be az óvintézkedéseket a tűzveszély, az égési és más
sérülések, az áramütés, az anyagi kár, a túlmelegedés, a kellemetlen
szagok és a füst megelőzése érdekében.

Használati útmutató
Magyar
Az új Brother P-touch címkenyomtatóval rendkívül sokféle egyedi,
öntapadós címkét készíthet. Ez a címkenyomtató 3,5 mm és
12 mm közötti szélességű Brother „TZe” szalagokkal működik.
A „TZe” szalagkazetta többféle színben és méretben kapható.
A készülékével kompatibilis szalagok megtekintéséhez keresse
fel a www.brother.com oldalt.
A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az
útmutatót, és tartsa könnyen hozzáférhető helyen, utólagos
megtekintés céljából.

• A károsodás és hiba megelőzésének céljából mindig az előírt feszültséget és
a javasolt hálózati adaptert (AD-24ES) használja a P-touch címkenyomtatóhoz.
• Ne érjen a P-touch címkenyomtatóhoz, ha villámlik.
• A P-touch készüléket/hálózati adaptert ne használja magas páratartalmú helyeken,
például fürdőszobában.
• Ne terhelje túl a hálózati kábelt.
• A tápkábelre vagy a csatlakozódugóra ne tegyen nehéz tárgyat, illetve ne okozzon
azokon sérülést. Ne hajlítsa meg vagy húzza erősen a hálózati kábelt. Mindig
óvatosan fogja meg a hálózati adaptert, amikor kihúzza a csatlakozóaljzatból.
• Bizonyosodjon meg arról, hogy a csatlakozódugó szorosan illeszkedik-e a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ne használjon kilazult csatlakozóaljzatot.
• Ne hagyja, hogy nedvesség kerüljön a P-touch címkenyomtatóra/a hálózati
adapterre/a hálózati csatlakozódugóra/az elemekre, ezért például ne fogja meg
őket nedves kézzel, és ügyeljen rá, hogy ne ömöljön rájuk folyadék.
• Ha az elemekből szivárgó folyadék a szemébe jut, akár vakságot is okozhat, ezért
bő vízzel azonnal mossa ki a szemét, majd forduljon orvoshoz.
• Ne szedje szét, és ne változtassa meg a P-touch címkenyomtatót/hálózati
adaptert/elemeket.
• Ügyeljen arra, hogy fémből készült tárgy ne érjen egyszerre az elemek pozitív
és negatív sarkához.
• Az elemek cseréjénél ne használjon éles tárgyat, például csipeszt vagy fémtollat.
• Az elemeket ne dobja tűzbe, és ne tegye ki őket erős hőhatásnak.
• Ha a P-touch címkenyomtató készülék használata vagy tárolása során kellemetlen
szagot, hőt, elszíneződést, deformációt vagy más szokatlan dolgot tapasztal,
azonnal húzza ki a hálózati adaptert, vegye ki az elemeket, és ne használja
tovább a készüléket.
• Ne használjon sérült vagy szivárgó elemet, mert a folyadék a kezére kerülhet.
• Ne használjon deformálódott, szivárgó vagy sérült címkéjű elemet, mert az
túlmelegedést okozhat.
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Esetlegesen veszélyes helyzetre
hívja fel a figyelmet, ami, ha nem
előzik meg, kisebb vagy közepesen
súlyos sérülésekhez is vezethet.

A személyi sérülés, elemfolyás, égés vagy túlmelegedés megelőzése
érdekében kövesse az alábbi útmutatásokat.
• Ha nem használja a P-touch címkenyomtató készüléket, tartsa gyermekektől
elzárva. Ezenkívül ne engedje, hogy a P-touch címkenyomtató készülék részeit
vagy a címkét gyermek a szájába vegye. Bármilyen tárgy lenyelése esetén
forduljon orvoshoz.
• Ne érintse meg a nyomtatófej körüli fém alkatrészeket közvetlenül nyomtatás után.
• Ne érjen a vágóélhez.
• Ha az elemekből szivárgó folyadék a bőrére vagy a ruhájára jut, azonnal mossa
le tiszta vízzel.
• Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a P-touch készüléket, akkor vegye ki az
elemeket és húzza ki a hálózati adaptert.
• Ne használjon az előírttól eltérő típusú elemet. Ne használjon egyszerre régi és új,
valamint különböző típusú, töltöttségi szintű, más gyártótól származó vagy más
modellhez való elemeket. Ne helyezzen be elemet fordított polaritással.
• Ne ejtse le, és ne üsse meg a P-touch készüléket/hálózati adaptert.
• Ne nyomja meg az LCD (folyadékkristályos) kijelzőt.
• Ne dugja be az ujját a P-touch címkenyomtató készülékbe a kazettafedél lezárásakor.
• Mielőtt Ni-MH típusú újratölthető akkumulátorokat használna, alaposan olvassa el az
akkumulátorok és az akkumulátortöltő használati utasítását, hogy megfelelően
használja őket.
• Ha Ni-MH típusú újratölthető akkumulátorokat használ, az akkumulátorokat
használat előtt a hozzájuk tartozó speciális akkumulátortöltővel töltse fel.

• Ne helyezzen idegen tárgyat a szalagkiadó nyílásba, a hálózati adapter
csatlakozójába, az elemtartó rekeszbe stb.
• A P-touch címkenyomtatót/elemeket/hálózati adaptert ne tegye ki közvetlen
napsütésnek vagy esőnek, ne tegye fűtőtestek vagy más forró készülékek közelébe,
bármely különösen magas vagy alacsony hőmérsékletű helyre (például műszerfalra
vagy autója hátsó ablakába), valamint magas páratartalmú vagy poros helyre.
• Ne nyomja túlzott erővel a szalagvágó kallantyút.
• Ne nyomtasson, ha a kazetta kiürült, mert ezzel károsítja a nyomtatófejet.
• Ne húzza a szalagot nyomtatás vagy adagolás közben, mert ezzel károsítja
a szalagot és a P-touch címkenyomtató készüléket.
• Hiba vagy a P-touch címkenyomtató hibája vagy javítása miatt, illetve az elemek
teljes lemerülése esetén elvesznek a memóriában tárolt adatok.
• A P-touch címkenyomtató rendelkezik töltési szolgáltatással az újratölthető
akkumulátorok számára.
• A nyomtatott szöveg eltérhet az LCD-kijelzőn megjelenő szövegtől.
• A kinyomtatott címke hossza eltérhet a megjelenített címkehosszúságtól.
• A gyártás és szállítás során a kijelzőt átlátszó műanyag matrica fedi. A matricát
felhasználás előtt el kell távolítani.
• Ha több mint három percre megszakad az áramellátás, a memóriában tárolt minden
szöveg, formátumbeállítás és szövegfájl törlődik.

Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa/Törökország)
Mi,

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

tanúsítjuk, hogy a termék és a hálózati adapter megfelel minden, az Európai
Közösség területén érvényes vonatkozó irányelv és jogszabály által támasztott
előírásnak.

Általános óvintézkedések

A Megfelelőségi nyilatkozat (DoC) a Brother Solutions Center honlapjáról
tölthető le.
Látogasson el a http://support.brother.com webhelyre, majd:

• Az elhelyezkedéstől, anyagtól és környezeti feltételektől függően a címke leválhat
vagy eltávolíthatatlanná válhat, elszíneződhet vagy elszínezhet más tárgyakat.
A címke felhelyezése előtt ellenőrizze a környezeti feltételeket és a címke anyagát.
• Ne használja a P-touch címkenyomtatót a jelen útmutatóban leírtaktól eltérő módon
és eltérő célra. Ilyen esetben baleset történhet vagy károsodhat a P-touch
címkenyomtató készülék.
• Csak Brother TZe szalagokat használjon a P-touch címkenyomtatóval. Ne használjon
olyan szalagot, amely nem rendelkezik
jelöléssel.
• Csak puha, száraz ruhával tisztítsa a címkenyomtatót. Soha ne használjon alkoholt
vagy más szerves oldószert.
• A nyomtatófej tisztításához puha, szálmentes rongyot használjon. Soha ne érintse
meg puszta kézzel a nyomtatófejet.

•
•
•
•
•
•

válassza ki az „Europe” lehetőséget;
válassza ki az országot;
válassza a „Kézikönyvek” lehetőséget;
válassza ki a modellt;
válassza a „Megfelelőségi nyilatkozat” elemet;
kattintson a „Letöltés” gombra.

A megfelelőségi nyilatkozatot PDF fájlként töltheti le.

1 ELSŐ LÉPÉSEK
Tápegység és szalagkazetta

1

Nyomtatófej
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3
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Szalag vége

Vágóél

Fogaskerék
Kazettafedél

Szalagvágó
kallantyú
Szalagvezető

A készülék felső részén található jelzett
terület benyomásával nyissa ki a kazetta
fedelet.
• Ha már telepítve van a szalagkazetta, felfelé húzva
távolítsa el. Ha már behelyezte az elemeket, azokat
is vegye ki.
• Az elemek vagy a szalagkazetta cseréjekor ki kell
kapcsolni a készüléket.

Helyezzen be hat darab új AAA-méretű
alkáli elemet (LR03) vagy teljesen
feltöltött Ni-MH akkumulátort (HR03),
ügyelve arra, hogy a polaritás megfelelő
legyen.
• Alkáli elemek használata esetén:
Elemcsere alkalmával mind a hat elemet
teljesen újjal kell kicserélni.
• Ni-MH akkumulátorok használata esetén:
Mind a hat akkumulátort egyszerre, teljesen
feltöltött akkumulátorral kell kicserélni.

Hálózati adapter
csatlakozója

Szalagkiadó
nyílás

Helyezzen be egy szalagkazettát,
és bizonyosodjon meg arról,
hogy az bekattan a helyére.
• A szalag végét a szalagvezetők alatt kell
bevezetni.
• A készülékhez csak Brother TZe szalagot
használjon.

Csukja be a kazettafedelet, hogy az
bekattanjon a helyére.
MEGJEGYZÉS
A hálózati adapter (AD-24ES) használata
1. Dugja az adapter vezetékén lévő csatlakozót a
hálózati adapter készülék felső részén található
csatlakozóaljzatába.
2. Dugja be a tápcsatlakozót a legközelebbi
szabványos elektromos csatlakozóaljzatba.
A memória megőrzése érdekében azt javasoljuk,
használjon AAA méretű alkáli elemeket (LR03) vagy
Ni-MH elemeket (HR03) a hálózati adapter
használatakor.

LCD és billentyűzet

Alapbeállítás
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12. Bekapcsológomb
13. Menu (Menü) gomb
14. Címkegomb
15. Betűtípus gomb
16. Karakterbillentyű
17. Nagybetű gomb
18. Shift (Váltás) billentyű
19. Szalagvágó kallantyú
20. Nyomtatás gomb
21. Előnézet gomb
22. Keret gomb
23. Szimbólum gomb
24. Sablonkönyvtár gomb
25. Visszatörlés gomb
26. Bevitel gomb
27. Ékezet gomb
28. Szóköz gomb

A doboz tartalma
P-touch
Kezdő szalagkazetta
Hálózati adapter (a D210 készülék opcionális tartozéka)
Használati útmutató

[Language] (Nyelv)

• Az LCD-kijelző 15 karaktert tud megjeleníteni, de összesen
80 karakter hosszú szöveget lehet bevinni.
• A beállítások kiválasztása során nyomja meg a Szóköz gombot,
ha vissza akar lépni az alapértelmezett elemhez.
• Az Előnézet gomb megnyomásakor megjelenik a címke képe,
mely eltérhet a tényleges kinyomtatott címkétől.
• Az LCD-kijelzőn látható címkehossz kismértékben eltérhet
a ténylegesen kinyomtatott címke hosszától.

.

MEGJEGYZÉS
• A készülék automatikusan kikapcsol, ha öt percen át nem nyom
le egy gombot sem.
• Ha törölni szeretne egy műveletet, nyomja le az
gombot.
• Az
megnyomása után kb. egy másodpercre megjelenik
az „Elfogadva” felirat.

LCD kontraszt módosítása
Ezzel a funkcióval beállíthatja az LCD fényerejét. Öt fényerő közül
választhat.
Az alapértelmezett beállítás a [0].

/

[LCD kontr.]

[-2/-1/0/+1/+2]

• Az alapbeállítás visszaállításához nyomja meg a Szóköz
gombot.
• Az
megnyomása után kb. egy másodpercre
megjelenik az „Elfogadva” felirat.

VIGYÁZAT

Műszaki adatok
Méretek:
(Szé x Mé x Ma)

Kb. 157 (szé) × 150 (mé) × 68 (ma) mm

Súly:

Kb. 490 g
(elemek és szalagkazetta nélkül)

Áramellátás:

Hat AAA méretű alkáli elem (LR03)
Hat AAA Ni-MH akkumulátor (HR03)*1
Hálózati adapter (AD-24ES)*2

Szalagkazetta:

Brother TZe szalag (szélesség)
3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

*1 Keresse fel a Brother Solutions Center oldalait a
http://support.brother.com/ címen az ajánlott elemekkel
kapcsolatos legfrissebb információkért.
2
* A hálózati adapter a D210 opcionális tartozéka.

KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ ELEMEK/AKKUMULÁTOROK
(PÉLDÁUL Ni-MH ÉS ALKÁLIELEMEK) EGYÜTTES
ALKALMAZÁSA ROBBANÁST EREDMÉNYEZHET.
A HASZNÁLT ELEMEKET AZ UTASÍTÁSOK SZERINT
SELEJTEZZE LE.
MEGJEGYZÉS
Elemekkel kapcsolatos javaslatok
• Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a P-touch
címkenyomtatót, vegye ki belőle az elemeket.
• Az elemeket ne dobja az általános hulladékgyűjtőbe,
hanem adja le el egy megfelelő begyűjtési ponton.
Emellett tartson be minden hatályos helyi rendeletet.
• Az elemek tárolásakor vagy kiselejtezésekor tekerje
be azokat (például celofánszalagba) a rövidzárlat
megelőzése érdekében. (Lásd az alábbi illusztrációt.)
(Példa az elemek szigetelésére)

2

1. Celofánszalag
2. Alkáli- vagy Ni-MH típusú elem

1

Probléma

Megoldás
• Ellenőrizze, hogy az elemek helyesen
vannak-e behelyezve.
• Ha az elemek lemerülőben vannak, cserélje
ki őket.
• Ellenőrizze, hogy az AD-24ES hálózati
adapter helyesen van-e csatlakoztatva.

Amikor címkét
nyomtat, túl
• Lásd: „Margók beállítása” ebben az
széles margó
útmutatóban és jelölje ki a [Fél] vagy
(üres hely) van a [Keskeny] beállítást, hogy keskenyebbek
szöveg mindkét legyenek címkéje margói.
oldalán.

[Egység]

[hüvelyk/mm]

/

MEGJEGYZÉS

.

Állítsa be a mértékegységet.
Az alapértelmezett beállítás a [mm].
/

14
15
16

Méret
Kurzor
Aláhúzás/Keret
Széles
Stílus
Nagybetű
Címkehossz
Ha egy adott
címkehosszúságot
választott ki, a jelzés
is megjelenik.
8. OK gomb
9. Kurzorbillentyű: Jobb
(A Shift billentyűvel
együtt lenyomva a
szöveg végére ugrik.)
10. Kurzorbillentyű: Bal
(A Shift billentyűvel
együtt lenyomva a
szöveg tetejére ugrik.)
11. Escape (Kilépés) gomb

/

Válasszon egy nyelvet

 Mi a teendő, ha...?
A kijelző üres
marad a
készülék
bekapcsolása
után.

Állítsa be a nyelvet.
Az alapértelmezett beállítás az [Angol].
/

3

8
9

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kapcsolja be a készüléket.
Helyezzen be hat AAA elemet, vagy csatlakoztassa a hálózati
adaptert (AD-24ES), majd nyomja meg a
gombot.

7

3

Hibaelhárítás

A készülék nem • Ellenőrizze, hogy helyesen van-e behelyezve
nyomtat vagy
a szalagkazetta.
a kinyomtatott • Ha üres a szalagkazetta, akkor cserélje ki.
karakterek nem • Ellenőrizze, hogy a kazetta fedőlapja jól
megfelelők.
van-e becsukva.
A beállítások
maguktól
törlődtek.

• Ha az elemek lemerülőben vannak, cserélje
ki őket.
• Ha több mint három percre megszakad az
áramellátás, a kijelzőn megadott minden
szöveg és formátumbeállítás törlődik.

Fehér
vízszintes vonal
• A nyomtatófej poros lehet. Vegye ki a
jelenik meg
szalagkazettát és puha ronggyal óvatosan
a szövegben
törölje le a nyomtatófejet fentről-lefelé.
a nyomtatott
címkén.
A készülék
„lefagyott”
(semmi sem
történik, amikor
• Lásd: „A P-touch alaphelyzetbe állítása”.
megnyom egy
billentyűt, bár
a készülék be
van kapcsolva).
A készülék
kikapcsol,
amikor
nyomtatni
próbál.
Nem
megfelelően
adagolja a
szalagot, vagy
beragad a
szalag a
készülék
belsejébe.

• Ha az elemek lemerülőben vannak, cserélje
ki őket.
• Ellenőrizze, hogy az elemek helyesen
vannak-e behelyezve.
• Nem megfelelő adaptert használt, a javasolt
hálózati adapter típusa AD-24ES.
• Ellenőrizze, hogy a szalag végének
adagolása a szalagvezetők alatt történik-e.
• Nyomtatás közben megnyomta a szalagvágó
kart. Nyomtatás közben ne érintse meg a
szalagvágó kallantyút.

Egy új címke
• Nyomja le a
+
gombokat, majd
készítéséhez
válassza a [Szöv&Form] lehetőséget.
törölni kell
/
minden szöveg • Nyomja meg a
és formátum
[Törlés]
/
beállítást.
[Szöv&Formt]
.
A nyelvbeállítás
• Lásd: „Alapbeállítás”.
módosítása.

2 ALAPMŰVELETEK
Szövegbevitel

Címkék nyomtatása
 Ékezetes karakterek bevitele

 Kisbetű/nagybetű közötti átkapcsolás

Nagybetű (

BE)

Kisbetű (

Nagybetű

/

KI)

Nagybetű

 Kétsoros címkék készítése
Állítsa oda a kurzort, ahol a következő sort kezdeni szeretné,
majd nyomja meg a

/

 Előnézet
A szöveg a nyomtatás előtt előnézetben tekinthető meg.

• Lásd az ékezetes karakterek táblázatát(B) a mellékelt lapon.
• Egy művelet megszakításához nyomja meg az
gombot.
• Az ékezetes karakterek sorrendje az LCD választott nyelvétől
függően változik.
 Címkehossz módosítása

gombot. A kétsoros nyomtatáshoz

/

9 vagy 12 mm széles szalagot használjon.
1. sor
A címke képe

/

[Címke hossza]

[Auto/30-300 mm]

MEGJEGYZÉS
• A Bevitel megnyomásakor megjelenik a kocsivissza ( )
szimbólum.
 Tabulátorok bevitele
/

[Fül]

• Ha tabulátort helyez a szövegbe, a jelzés jelenik meg.
• Egy címkén legfeljebb 80 tabulátor lehet (szöveg nélkül).
Ha beír egy betűt, akkor 79 tabulátornak marad hely.
 A tabulátor hosszának módosítása
/
/

 Törlés
Az egyes betűk törléséhez nyomja meg a
Minden szöveg és beállítás törlése:
+

/

gombot.

[Szöv&Formt]

Csak szöveg törlése:

[Fül hossza]

+

/

[Csak szöveg]

[Auto/0-100 mm]

• Az alapbeállítás visszaállításához nyomja meg a Szóköz
gombot. Az alapértelmezett beállítás az [Auto].
• Az
megnyomása után kb. egy másodpercre
megjelenik az „Elfogadva” felirat.

MEGJEGYZÉS
• Az összes szöveg és beállítás vagy csak a szöveg törléséhez
nyomja meg:
/
[Törlés]
/

Szimbólum bevitele
Nyomja meg a
gombot szimbólum hozzáadásához
(lásd a szimbólumok táblázatát(A) a mellékelt lapon).
/

[Történelem*/Alap/Piktográf]
/

/

+

• A nyomtatás után egy ollóval vágja le a címkét a nyomtatott
pontoknál (:), így a címkehossz egyezni fog az LCD-n látható
értékkel.
• Ha egy adott címkehosszúságot választott,
is megjelenik
az LCD-n.
• Az [Auto] beállítás használatához nyomja meg a Szóköz
gombot.
• Az alapbeállítás visszaállításához nyomja meg a Szóköz
gombot.
• Az
megnyomása után kb. egy másodpercre
megjelenik az „Elfogadva” felirat.

Válasszon kategóriát

Válasszon szimbólumot

* A Történelem a hét utoljára használt szimbólumot tárolja.

[Szöv&Formt]/[Csak szöveg]

• Az
megnyomása után kb. egy másodpercre
megjelenik az „Elfogadva” felirat.

Keret használata

 Nyomtatás
[Példánysz: ]

/

/

/

Keskeny

ABC
25 mm

ABC
25 mm

12 mm

12 mm

ABC
4 mm 4 mm

[Láncnyomt.]
Több címke nyomtatását teszi lehetővé minimális margókkal.
1. Adja meg a szöveget.

-

2. Nyomja le a
• Ha csak egy példányt szeretne nyomtatni a címkéből, nyomja
meg az
gombot a példányszám beállítása nélkül.
• Egy címkéből legfeljebb kilenc példányt nyomtathat.
• A példányszám beállításához nyomjon meg egy gombot.
• A címke levágásához nyomja le a készülék jobb felső sarkában
található szalagvágó kallantyút, miután a kijelzőn megjelent
a „Kérem, vágjon” felirat.
• A szalag sérülésének megakadályozása érdekében ne érjen
hozzá a szalagvágó kallantyúhoz, amíg a „Kérem, várjon”
üzenet látható.
• A hátlap lehúzásához hosszában, szöveggel befelé hajtsa
össze a címkét, így a hátlap belső élei elválnak a címkétől.
Ezt követően egyenként húzza le a hátlapokat, és ragassza
fel a címkéket.
 Nyomtatási beállítások használata (
+
)
[Számozás]
Az automatikus számozással egyszerre akár kilenc címkét
is kinyomtathat. Az egyszerre kinyomtatható címkék száma
az első számtól függ.
Példa:
Sorozatszámot tartalmazó címkék nyomtatása
(0123, 0124 és 0125)
/

Állítsa a kurzort

a növelni kívánt számra

+

gombot, majd megjelenik a [Példánysz: ]
üzenet.
3. Nyomja le a
/
gombokat, vagy adja meg
a példányszámot a számbillentyűk használatával.
4. Nyomja meg az
gombot. Elindul a nyomtatás,
és megjelenik a „Behúz OK?” üzenet.

5. További szöveg beviteléhez nyomja le az
gombot.
6. Törölje a szöveget, adja meg az új címke szövegét, majd
nyomja meg a

gombot.

7. Ha a „Behúz OK?” üzenet jelenik meg az utolsó címke
kinyomtatása után, nyomja meg az

gombot.

8. A címke adagolása után nyomja le a szalagvágó kallantyút
a címkék levágásához.

MEGJEGYZÉS
• Ha be van állítva a [Láncnyomt.] lehetőség, a vágóeszköz
használata előtt továbbítsa a szalagot előre, ellenkező esetben
a szöveg egy részét is levághatja.
• Ha a [Fél] vagy [Keskeny] beállítást választotta, a kijelzett
címkehossz a nyomtatott pontoktól (:) a címke végéig
számított hossz. Ollóval vágja el a kinyomtatott pontok (:)
mentén.
LCD
A címke képe

Teljes

ABC
67 mm

/

[Számozás]

Fél

/

ABC
41 mm

/

/

-

Válasszon egy keretet

MEGJEGYZÉS
• Egy művelet megszakításához nyomja meg az
gombot.
• Ha az Előzményeket választotta, nem választhat kategóriát.

[Margó]

Fél

Teljes

• Ez a funkció kb. 25 mm üres szalagot adagol a készülékbe.

Írja be a számokat

Nyomja meg a
gombot a keret mintájának kiválasztásához.
Lásd a keretek mintáját tartalmazó táblázatot(F) a mellékelt lapon.
A táblázatban(F) kiemelt számmal jelzett keretek csak 12 mm
széles szalagkazetta esetén használhatók.

/

[Teljes/Fél/Keskeny/Láncnyomt.]
[Teljes]/[Fél]/[Keskeny]
Egyenlő széles margót állít be a szöveg mindkét oldalán.

 Adagolás (szalagtovábbítás)

MEGJEGYZÉS
2. sor

• Nyomja meg az Előnézet gombot a címke képének
megjelenítéséhez (ez eltérhet a tényleges kinyomtatott
címkétől).
• Ha az LCD nem tudja egyszerre megjeleníteni a teljes szöveget,
nyomja meg a
/
gombot a rejtett szöveg
megjelenítéséhez.
• Az előnézeti mód elhagyásához nyomja meg az
/
/
gombot.

• A [Tükörkép] lehetőség kiválasztásakor átlátszó szalagot
használjon, hogy a címkéket mindkét oldalról el lehessen
olvasni, ha üvegre, ablakra vagy más átlátszó felületre
ragasztja fel őket.
 Margók beállítása
(
)

MEGJEGYZÉS
• Egy művelet megszakításához nyomja meg a
gombot.
• Ha a keret kiválasztásakor a kijelző jobb oldalán megjelenik
a
jel, akkor 12 mm széles szalagkazettát kell használni.
• A keret mintájának kiválasztásához nyomja meg a használni
kívánt kerethez tartozó számot (lásd a keretmintákat
tartalmazó táblázatot a mellékelt lapon).
• Az
megnyomása után kb. egy másodpercre
megjelenik az „Elfogadva” felirat.

• A növelni kívánt szám kiválasztásakor mindig a legnagyobb
számot válassza ki.
[Tükörkép]
Példa:
A „J.SMITH” felirat tükrözött nyomtatásához írja
be a „J.SMITH” szöveget, majd kövesse
az utasításokat:
Írja be a szöveget/karaktereket
/

[Tükörkép]

+
[Tükörnyomt.?]

Keskeny

ABC
25 mm

• Ha több mint egy címkét nyomtat minimális margóval,
állítsa a margó értékét a [Keskeny] beállításra.
• Ne húzza meg a szalagot, mert ez megrongálhatja
a szalagkazettát.
• A
megnyomása után kb. egy másodpercre
megjelenik az „Elfogadva” felirat.

4 FORMÁZÓGOMBOK

3 SABLONOK HASZNÁLATA
Címkefájlok mentése
Legfeljebb 30 címke tárolható későbbi nyomtatás céljából.
Fájlonként legfeljebb 80 karakter tárolható, és a készülék teljes
memóriakapacitása összesen 2400 karakter. A tárolt címkéket
szerkesztheti és felülírhatja.
 Ment
Írja be a szöveget

/
/

Ezzel a funkcióval különböző címkéket hozhat létre a beépített
sablonok segítségével. Lásd a szöveges címkék sablonjait
tartalmazó táblázatot(D) a mellékelt lapon.
 1. példa:

[Fájl]

/

[Kategória vál.]

 Nyomtat

[Terv kivál.]
/

[Fájl]

[Nyomtat]

/

/
/

/

 Megnyit
/
[Fájl]
[Megnyit]

[Nyomtat]

 2. példa:
/

[Két betűtípust tartalmazó sablon]

[Terv kivál.]

• Ha az adott számon már eltárolt címke helyére szeretne címkét
menteni, a „Felülír OK?” üzenet jelenik meg. Nyomja le az
gombot az új címke mentéséhez. A művelet megszakításához
nyomja le az
gombot.
• A mentési funkció használata előtt be kell írnia a szöveget.
• Az
megnyomása után kb. egy másodpercre megjelenik
az „Elfogadva” felirat.

A P-touch alaphelyzetbe
állítása
A P-touch címkenyomtatót alaphelyzetbe állíthatja, ha szeretné
visszaállítani a gyári beállításokat, vagy a címkenyomtató nem
működik megfelelően. Törlődik minden szöveg, beállítás és
tárolt fájl.
Kapcsolja ki a P-touch címkenyomtatót, tartsa
meg a

és

gombokat, majd nyomja

gombot a P-touch címkenyomtató

visszakapcsolásához.

2

[Terv kivál.]
[Címkeh.megad.]

szövegét

MEGJEGYZÉS

lenyomva a

2

[Kategória vál.]

/

[Kategória vál.]

1

Példa:

[Szöveg]

• Ha két különböző betűtípust szeretne használni egy címkén,
válasszon egyet a további három szövegescímke-sablon
közül (2-4. példa).

-

/

1

[Nyomtat]

[Beviteli szöv1] Törölje a szöveget, majd írja be saját

[Példánysz: ]

Először engedje fel a bekapcsológombot,
majd a
és
gombot.
A P-touch címkenyomtató törli a belső memóriát
és bekapcsol.

/

[Szöveg]

/

[Beviteli szöv1] Törölje a szöveget, majd írja be
saját szövegét

[Beviteli szöv2]

Törölje a szöveget, majd írja be saját szövegét
[Nyomtat]
 3. példa:
[Két betűtípust és egy keretet tartalmazó sablon]
• Lásd a 2. példánál leírt eljárást.
 4. példa:
[Két sorban két betűtípust tartalmazó sablon]
• Lásd a 2. példánál leírt eljárást.

Betűtípus gomb

Ezzel a funkcióval egyedi címkéket hozhat létre a beépített sablonok
segítségével. Lásd a mintacímkék sablonjait tartalmazó táblázatot(E)
a mellékelt lapon.
A mintacímkék sablonjainak használatakor nem írhat be szöveget.

[Egy ismétlődő ábrát tartalmazó sablon]

[Ment]

/

Mintacímke

Szöveges címke

/

/

[Minták]

Nyomja meg a
módosításához.
/

/

[30-999 mm]

[Példánysz: ]

/

-

MEGJEGYZÉS
 Szöveges címkesablonoknál
• Szöveges címkesablon nyomtatásakor nem használhatja
a Címkeh.megad. funkciót.
• A szöveg törléséhez állítsa a kurzort a törölni kívánt szöveg
jobb oldalára, majd nyomja meg a
gombot.
• Az összes szöveg törléséhez nyomja meg a
és
gombot. Amikor megjelenik a „Mindent töröl” felirat, nyomja
meg az
gombot. A művelet megszakításához nyomja
le az
gombot.
• A címkék előnézetének megtekintéséhez nyomja meg
az Előnézet gombot, amikor az LCD-n megjelenik
a [Nyomtat] felirat.
• A szöveges címkesablonok használatakor a nyomtatás
másolása funkció nem működik.
 Mintás cimkesablonoknál
• Nyomja le a Szóköz gombot, hogy visszatérjen a gyári
beállításhoz a „Címke hossza” módban. A gyári beállítás
a [100 mm].
• A mintacímkék sablonjainak használatakor nem nézheti
meg az előnézetet.
 Szöveges és mintás címkesablonoknál
• Ezek a sablonok csak 12 mm széles szalagkazetta esetén
használhatók.
• A sablonok nem szerkeszthetők.
• A sablonokból történő kilépéshez és a szövegbeviteli
képernyőhöz történő visszatéréshez tegye a következők
egyikét:

a) Nyomja meg az

gombot.

b) A
/
gombok lenyomásával válassza
a [Kilép] lehetőséget, majd nyomja le az
gombot, amikor megjelenik a „Nyomtat” üzenet.
• A sablonnal létrehozott címkéket nem lehet a memóriába
menteni.
• Amikor megnyit egy szöveges vagy mintás címkesablont,
a legutoljára használt címkehossz lesz beállítva.
• Az
megnyomása után két másodpercre megjelenik
a „Kérem, vágjon” felirat az LCD-n.

Válasszon ki egy elemet

Nyomja meg a
/
gombot a beállítás
kiválasztásához, majd nyomja meg az
gombot.

Betűtí.

/

gombot a betűtípus beállításainak

Méret

Helsinki

Brussels

US

Florida

Belgium

San Diego

Los
Angeles

Calgary

Atlanta

Adams

Brunei

Istanbul

Sofia

Germany

Nagy

Közepes

Kicsi
Széles.

Normál

×2

× 1/2
Stílus

Igazít

Normál

Félkövér

Körvonal

Árnyék

Kitölt.

Dőlt

DőltFélköv

DőltKörvon

DőltÁrnyék

Függőleges

Balra

Közép

Jobbra

Sorkiz

MEGJEGYZÉS
• Egy művelet megszakításához nyomja meg az
gombot.
• Lásd a betűtípussablonok táblázatát(C) a mellékelt lapon.
• Amikor a karakterek elérik a minimális méretet, a kiválasztott
betűtípus átvált egyéni betűtípusra, mely a Helsinki stíluson
alapul, hogy lehetővé tegye a legkisebb szövegméret
használatát a keskeny vagy többsoros címkéknél.
• Az
megnyomása után kb. egy másodpercre
megjelenik az „Elfogadva” felirat.

