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(Alleen voor inkjetprinters.)
Met dit pakket kunt u uw eigen stickers maken om af te drukken op uw inkjetprinter.
Breng het laminaatvel aa om de waterbestendigheid te verbeteren.
Wanneer u de sticker bevestigt op kunsthars of plastic, kunt u deze weer lostrekken en hergebruiken.

 WAARSCHUWING
• Zorg ervoor dat u uw handen niet voor de spatel houdt tijdens het verwijderen van de stickers. Om verwondingen te voorkomen bij het 

mogelijk uitschieten van de spatel.
• Gebruik de spatel niet voor andere doeleinden.

● Afhankelijk van het materiaal waarop de printbare sticker is bevestigd, kan de sticker mogelijk niet in zijn geheel worden 
losgemaakt.

● Niet buiten gebruiken.
● Uitvoerige aanwijzingen over het gebruik van de snijmachine vindt u in de bijbehorende Bedieningshandleiding.
● De printbare sticker of het laminaatvel niet buigen.
● Niet opbergen in direct zonlicht, bij hoge temperaturen of hoge vochtigheid.
● Als de stickers worden blootgesteld aan direct zonlicht, kunnen de inktkleuren vervagen en kan het materiaal waarop ze zijn 

bevestigd verkleuren.
● Door een laminaatvel te bevestigen vergroot u de waterbestendigheid. Als de sticker langere tijd ondergedompeld blijft in het 

water, kan er mogelijk vocht vanaf de zijkant binnendringen. Daardoor kan de inkt doorlopen of de sticker loslaten.
● Zorg dat de printbare sticker niet direct in contact komt met levensmiddelen en dergelijke. De inkt kan mogelijk op de 

levensmiddelen worden overgebracht.
● Niet gebruiken in een omgeving met extreem lage of hoge temperatuur.
● De inhoud van dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
● De schermen in deze handleiding zijn alleen bedoeld ter illustratie en kunnen afwijken van de werkelijke schermen.

Startpakket Printbare Stickers

Informatie over het Startpakket Printbare Stickers

Belangrijke veiligheidsinstructies

Voorzorgsmaatregelen

NL

Version 0



2

Controleer de inhoud nadat u dit pakket hebt aangeschaft.

*1 Deze accessoires zijn verbruiksartikelen. Nadat u ze allemaal hebt verbruikt, kunt u ter aanvulling CAPSS1 aanschaffen (set printbare 
stickers en laminaatvellen). Optionele aankopen zijn verkrijgbaar bij uw dealer.

*2 Dit accessoire is bedoeld om stickers los te maken van het beschermvel, niet om te snijden.

Accessoires

A B C

D E F

Naam

A Printbare sticker*1 A4 8,3" × 11,7" (210 mm × 297 mm)

B Laminaatvel*1 A4 8,3" × 11,7" (210 mm × 297 mm)

C Schraper

D Spatel*2

E Activatiekaart voor printbare-stickerfunctie van CanvasWorkspace

F Bijsluiter
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Gebruik CanvasWorkspace om een afdrukafbeelding voor printbare stickers voor te bereiden. CanvasWorkspace biedt allerlei 
sjabloonafbeeldingen die u onmiddellijk kunt afdrukken.

a Meld u aan bij CanvasWorkspace vanaf een computer. 
(http://CanvasWorkspace.Brother.com)
• Als nieuwe gebruiker maakt u een gratis account aan.

b Klik op  in de rechterbovenhoek van de webpagina.

c Klik op <Activering premiumfuncties>.

d Typ de activatiecode (te vinden op de meegeleverde kaart 
voor de activatiecode) en klik op <Activeren>.

• Kras het zilveren gedeelte van de kaart weg om de 
activeringscode zichtbaar te maken.

• Hoofdletters “O” en “I” worden niet gebruikt in de 
activeringscode.

• De activatiecode is slechts geldig voor één login-ID voor 
CanvasWorkspace. U kunt dezelfde activeringscode niet 
nogmaals gebruiken.

e Controleer de inhoud van het bevestigingsscherm voor de 
activering en klik op <Activeren> als er geen problemen 
zijn.

Klik op <OK> en de activering is voltooid.

De printbare-stickerfunctie in CanvasWorkspace activeren

http://CanvasWorkspace.Brother.com
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Nadat u de printbare-stickerfunctie hebt geactiveerd, klikt u op  in de rechterbovenhoek van het scherm en selecteert u Help voor 
printbare-stickerfunctie voor meer bijzonderheden over het gebruik van de printbare-stickerfunctie. Download de 
sjabloonafbeelding (pdf-bestand) vanaf CanvasWorkspace en volg, nadat u de sticker hebt afgedrukt, de instructies hieronder om 
deze uit te snijden met behulp van de modus “Direct snijden” van de snijmachine.

a Download de printbare-stickergegevens vanaf 
CanvasWorkspace.

b Druk af op de printbare sticker met uw inkjetprinter.
• Bij het afdrukken op de printbare sticker houdt u een marge 

van minstens 6 mm (1/4") vanaf de zijkanten van het ontwerp 
aan.

• De witte kant is de afdrukkant.
• Laat de inkt opdrogen na het afdrukken.
• Druk af op papierformaat A4 (8,3 inch × 11,7 inch of 210 mm 

× 297 mm).
• De aanbevolen printerinstellingen zijn hieronder vermeld. Ze 

zijn bedoeld voor een Brother-printer, als voorbeeld.
- Mediatype: Inkjetpapier
- Afdrukkwaliteit: Foto
- Kleurmodus: Levendig

Opmerking

• De instellingen om de afdrukmodus en het papier in te 
stellen zijn afhankelijk van de printerfabrikant en het 
printertype. Raadpleeg dus de handleiding bij uw printer.

• Niet gebruiken op een type printer waarop geen labels en 
stickervellen kunnen worden afgedrukt.

• Voer de printbare stickers één voor één in de printer in 
vanuit de lade voor handmatige invoer, of vanaf de 
achterkant.

• Als de printbare sticker nat wordt voordat het laminaatvel 
is bevestigd, loopt de inkt misschien uit.

c Trek de rand van het beschermlaag (bij de inkeping) van 
het laminaatvel af.

d Lijn het laminaatvel uit met de printbare sticker.
• Plaats het laminaatvel met de losgetrokken rand naar u toe. 

Lijn de hoek uit vanaf de binnenkant en plaats het laminaatvel 
geleidelijk op de printbare sticker. Bevestig ten slotte het 
gedeelte waarvan het beschermvel is losgetrokken. Let op dat 
er geen stof tussen komt.

e Duw met de schraper de bevestigde rand omlaag en trek 
een klein stukje van het beschermvel los.

f Duw de spatel van u af terwijl u het laminaatvel 
zorgvuldig bevestigt. Pas op dat er geen luchtbellen 
ontstaan.
• Voorkom krassen op het laminaatvel door een stuk stof rond 

de schraper te wikkelen.

Opmerking

• Als het laminaatvel uitsteekt buiten de sticker, plakt het 
mogelijk aan de snijmat. Deze kan daardoor beschadigen.

Gebruik van de functie Printbare sticker

6 mm (1/4")
6 mm
(1/4")
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g Met het beschermvel omlaag bevestigt u de gelamineerde 
sticker op een standaard plakkende mat.

h Selecteer een testpatroon (zie de Bedieningshandleiding 
voor de snijmachine), plaats het test-snijpatroon zo dat de 
bedrukte afbeelding niet wordt gesneden en snij de rest 
van het patroon uit.
• Stel op het instellingenscherm Half gesneden in op ON. De 

instellingen zijn geschikt wanneer de gedeelten krullen 
wanneer u rond de sneden drukt. Het gele beschermvel is dan 
zichtbaar. Deze functie is alleen beschikbaar als de houder 
van het automatisch instelbare mes is geïnstalleerd.

Opmerking

• Voer altijd eerst een proefsnede uit, alvorens het 
stickerpatroon uit te snijden.

i Trek de gelamineerde sticker los en controleer of het 
beschermvel niet is ingesneden.
• Als er in de onderlaag van het stickervel wordt gesneden, moet 

u Snijdruk (Half gesneden) naar beneden aanpassen, zodat er 
niet in de onderlaag wordt gesneden.

j Snij met de modus “Direct Snijden” de omtrek van de 
afbeelding uit (zie de Bedieningshandleiding bij de 
snijmachine).

k Trek de uitgesneden sticker los van het stickervel.
• U kunt de gelamineerde sticker gemakkelijk lostrekken als u de 

spatel tussen de sticker en het beschermvel steekt.

l Bevestig de sticker op de gewenste plek.

Opmerking

• Afhankelijk van de omgeving kan de sticker loslaten. Indien 
de sticker is bevestigd op een ruw, oneffen, nat of vet 
(was-achtig of siliconen) oppervlak, kan de sticker op den 
duur loslaten. Zorg dat het oppervlak droog en vetvrij is 
voordat u de sticker bevestigt.
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