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Norsk

Med P-touch 80 kan du lage etiketter til ethvert formål. Du kan velge mellom 
mange ulike rammer, tegnstørrelser og stiler for å lage flotte, 
spesialtilpassede etiketter. I tillegg finnes det et godt utvalg i tapekassetter 
slik at du kan skrive etikettene ut i flere bredder og med spennende farger.
Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner og oppbevar den lett 
tilgjengelig for fremtidig referanse.

• Bruk bare Brother M tape til denne maskinen. Det må ikke benyttes tape som 
ikke har -merket.

• Bruk ikke sprit eller andre organiske løsemidler til rengjøring av maskinen. Bruk kun 
en myk, tørr klut.

• Du må ikke ta på skrivehodemekanismen Bruk en bomullspinne for å rengjøre 
skrivehodet.

• For å unngå personskade bør du ikke berøre tapeklipperens egg.
• For å unngå skade eller brudd på glasset, må du ikke trykke hardt på LCD-displayet.
• Legg aldri fremmedlegemer i eller tunge ting på apparatet.
• La ikke gjenstander av gummi eller vinyl bli liggende på apparatet i lengre tid, da dette 

kan føre til flekkdannelser.
• La ikke maskinen bli våt ved å ta på den med våte hender eller søle drikke på den.
• Utsett aldri apparatet for meget høy temperatur eller luftfuktighet. La den ikke ligge på 

dashbordet eller bak i bilen, nær varmeapparater eller andre varme apparater. Det bør 
holdes unna både direkte sollys og regn.

• Du bør unngå å bruke maskinen på steder der det er veldig mye støv.
• Avhengig av omgivelsene og innstillinger kan noen bokstaver eller tegn være 

vanskelig å lese.
• Du må ikke trekke i tapen som mates fra P-touch da dette kan ødelegge 

tapekassetten.
• Prøv ikke å kutte tapen mens utskriving eller utmating foregår. Det kan ødelegge tapen.
• Ikke forsøk å skrive ut etiketter med en tom tapekassett satt inn i P-touch. Det vil 

ødelegge skrivehodet.
• Ta ut batteriene hvis apparatet skal stå ubrukt over lengre tid. (Merk: Hvis strømmen 

er frakoblet i mer enn to minutter, vil all tekst og format innstillinger bli slettet. 
Innstillinger for språk og klokke vil også bli slettet.)

• Sørg for at maskinen er skrudd av før du bytter ut batteriene eller tapekassetten. 
• Bruk bare det vekselstrømadapteret som er eksklusivt beregnet for denne maskinen, 

for å forebygge skade og feiloperasjon.

INNLEDNING

Konformitetserklæring
(Kun Europa/Tyrkia)

Vi, BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, 
Nagoya, 467-8561, Japan,

erklærer at dette produktet er i samsvar med grunnleggende krav og 
andre relevante bestemmelser i direktiv 2004/108/EF og 2005/32/EF.
Adapteren AD-24ES er i samsvar med grunnleggende krav og andre 
relevante bestemmelser i direktiv 2006/95/EF.
Konformitetserklæringen finnes på vår webside. Gå til 
http://solutions.brother.com -> velg region (f.eks. Europe) -> velg land -> 
velg modell -> velg "Håndbøker" -> velg Konformitetserklæring (*velg om 
nødvendig språk).

GENERELLE FORHOLDSREGLER

Strømkilde og tapekassetter
Åpne bakdekselet ved å trykke inn det 
grove området i toppkant av 
maskinen. 
Hvis det allerede er installert en 
tapekassett, tar du den ut ved å trekke 
den rett opp. Du må dessuten ta ut 
batteriene hvis de allerede er installert.
• Sørg for at maskinen er skrudd av før 

du bytter ut batteriene eller 
tapekassetten. 

Sett inn fire nye størrelse AAA (LR03) 
alkaliske batterier, og sørg for at 
polene peker i riktig retning. Du må 
alltid skifte ut alle fire batterier 
samtidig med helt nye.

Sett inn en tapekassett og sørg for at 
den smekker på plass.

• Sørg for at enden av tapen mates under tapeføringene.
• Bruk bare Brother M tape til denne maskinen.

Fest bakdekselet ved å stikke de to 
hakene på enden inn i sporene på 
maskinen. Trykk deretter dekselet 
bestemt ned til det smekker på plass.
• Etter at du har installert tapen, mater du

tapen ( + ) én gang og

trykker på tapeklipperhendelen for å
klippe tapen.

Ved bruk av AC-transformator (AD-24ES)

Sett pluggen på adapterledningen inn i 
adapterkontakten på maskinen.
Sett kontakten inn i nærmeste veggkon-
takt.

For sikkerhetskopiering av minnet anbefaler 
vi bruk av alkaliske AAA-batterier (LR03) 
samtidig som vekselstrømadapteren 
brukes.

Skrivehode

Tapefører

Tape-ende

Tapeklipperens egg

Tapeutgangsåpning

Tapeklipperhendel

Tastatur og LCD

Utgangsinnstillinger
Start maskinen
Sørg for at det tilføres strøm fra fire AAA-batterier, og trykk deretter på .

Velg språk (Tilgjengelige språk varierer avhengig av hvilket land maskinen er kjøpt.)

Velg et språk med og trykk på .

Stille inn dato (DD/MM/ÅÅ) og tid (tt:mm)
Eksempel:Stille klokken til 20. mars 2006, 15.30

Du kan også bekrefte nåværende innstilling og fortsette til neste innstilling ved å 

trykke høyre markørtast.

• LCD-skjermen viser én rad med 12 tegn. Teksten du skriver inn
kan imidlertid være opptil 80 tegn lang, som vil rulle over displayet.

• Bruk markørtast mens shift-tasten holdes nede for å gå til
begynnelsen/slutten av teksten.

Dato (DD/MM/ÅÅ)

> >
skriv inn ”20” skriv inn ”03” skriv inn ”06”

Time (tt:mm)

>
skriv inn ”15” skriv inn ”30”

• Maskinen slås automatisk av hvis det går 5 minutter uten at det
trykkes på en tast.

• Trykk på  for å avbryte operasjoner.

• For å tilbakestille P-touch til fabrikkinnstilte verdier, skru den av, 

hold nede og , og trykk for å skru maskinen på igjen. 

Slipp til slutt opp og . 

Størrelse

Markør

Store bokstaver

Strømtast

Skift-tast

Store bokstaver-tast

Num Lock

Symboltast

Bredde
Stil

Underst./Ramme
Etikettlengde

Markørtast

Enter-tast

Skift-tast

Aksenttast

Mellomromstast

Num Lock

Utskriftstast

Forhåndsvisningstast Funksjonstast

Tid-/Datotast

Tilbaketast
Tegntaster

Feilretting
Feilmelding

Hva du skal gjøre hvis...

Spesifikasjoner

Melding Årsak/Retting

Batteri Batteriene er svake.
Erstatt dem med nye.

Ugyldig Et ugyldig nummer ble valgt som innstilling for etikettlengde.

Ing.Tkst • Utskrifts- eller forhåndsvisningstasten trykkes ned når 
ingen tekst er skrevet inn.

• En innstilling for kopier (kopiutskrift) ble valgt når ingen 
tekst er skrevet inn.

L-grense Linje begrensning. Du kan ha opptil 2 utskrivbare linjer.

 ble trykket ned for å skrive inn en tredje linje.

Full Maks. antall tegn (80 tegn) er allerede tastet inn.

FrLngTk. Tekst begrensning. Tekstlengden overskrider den valgte 
etikettlengden eller den valgte autoformat-lengden.

Problem Løsning

Displayet blir stående 
tomt etter at du har slått 
på maskinen.

• Kontroller at batteriene er satt korrekt inn.
• Hvis batteriene er svake, må de byttes.

Språkinnstillingen for 
maskinen er feil.

• Slå av maskinen, hold og  nede mens du 

trykker på for å slå maskinen på igjen. Slipp til slutt 

og .

• Bemerk: Tekst og formater i displayet vil bli slettet. Også 
innstillinger for språk og klokke vil bli slettet.

Maskinen skriver ikke 
ut, eller utskriften ser 
ikke ordentlig ut.

• Kontroller at tapekassetten er korrekt innsatt.
• Hvis tapekassetten er tom, må den byttes ut med en ny.
• Forsikre deg om at bakdekselet er ordentlig lukket.

Innstillingen er 
forsvunnet.

• Batteriene kan være svake. Skift dem ut.
• Hvis strømmen er frakoplet i mer enn to minutter, vil all 

tekst og formater i displayet forsvinne. Innstillinger for 
språk og klokke vil også bli slettet.

En linje uten utskrift 
vises på etiketten.

• Det kan være støv på utskriftshodet. Ta ut tapekassetten 
og bruk en tørr bomullspinne, og tørk av utskriftshodet var-
somt med opp- og ned-bevegelser.

Maskinen har låst seg 
(dvs. det skjer ingenting 
når en tast trykkes selv 
om maskinen er slått 
på).

• Slå av maskinen, hold og  nede mens du 

trykker på for å slå maskinen på igjen. Slipp til slutt 

og .

• Bemerk: Tekst og formater i displayet vil bli slettet. Også 
innstillinger for språk og klokke vil bli slettet.

Maskinen skrur seg av 
når du forsøker å skrive 
ut.

• Batteriene kan snart vare oppbrukt. Bytt dem ut.

Tapen mates ikke 
ordentlig, eller tapen 
setter seg fast inni 
maskinen.

• Sørg for at tapen mates under tapeføringene. 
• Tapeklipperen ble brukt under utskriften. Bruk ikke 

tapeklipperen under utskrift.

All tekst og 
formatinnstillinger må 
slettes for å lage en ny 
etikett.

• Trykk mens holdes nede, eller trykk , og 

deretter .

Element Spesifikasjon

Mål 172 mm (W) × 100 mm (D) × 58 mm (H)

Vekt 245 g (uten batterier og tapekassett)

Strømkilde Fire AAA alkaliske batterier (LR03) eller batteriadapter 
(AD-24ES)

Tapekassett Brother M tape (bredde):
9 mm, 12 mm

FORBEREDELSE BRUK REFERANSE

[KOMME I GANG]
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Bytte mellom store og små bokstaver

>

Skrive inn tall
>

Legge inn Symboler
>

• Trykk på for å flytte til neste gruppe.

• Trykk på for å avbryte operasjoner.

Angi Aksentuerte Tegn
> > / >

• Trykk på for å avbryte operasjoner.
• Rekkefølgen på aksentuerte bokstaver varierer med det valgte språket på displayet.

Lage tekst på to linjer
Flytt markøren til der den andre linjen starter og trykk på .

Gruppe Symboler Gruppe Symboler

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6

Aksentuerte tegn Aksentuerte tegn

A a

C c

D d

E e

G g

I i

K k

L l

N n

O o

R r

S s

T t

U u

Y y

Z z

Store bokstaver (  PÅ) Små bokstaver ( AV)

Num Lock PÅ Num Lock AV

Num

Display Etikettbilde

Innstille [Størrlse]
> [Størrlse] > [Stor]

Innstille [Bredde]
> [Bredde] > [×2]

Innstille [Stil] (Vertikalt)

> [Stil] > [Vert.]

Innstille [Undst/Rm]
(Underst./Ramme)

> [Undst/Rm] > [Understr]

Innstille [Lengde]
(Etikettlengde)(Auto / 30 - 300mm)

> [Lengde] >

• Du kan også velge lengden ved å angi lengden med ~ .
• For å gå tilbake til [Auto], trykk på (Mellomromstast).

Innstille [Autoform](Autoformat)
Du kan velge etikettlengde fra fem forskjellige formater, for å lage etiketter for 
ulike bruksområder.

> [Autoform] > [VHS-rygg]

For å Slette
Oppføringer vil slettes bakfra. Ved å trykke vil du slette et tegn. (Fortsett 

å trykke for å slette en hel linje med tekst.)

For å slette all tekst og innstillinger
+

> >

• Dette vil ikke påvirke innstillinger for klokke og språk.

Forhåndsvisning av tekst
Du kan forhåndsvise teksten før den skrives ut.

• LCD-displayet viser hele teksten og etikettlengden (mm) og går deretter tilbake til 
originalteksten.

• Bare teksten kan forhåndsvise, men ikke skriften, stilen, størrelsen, understreking/
ramme eller andre egenskaper.

Mating (Tapemating)

+

• Maskinen vil mate 25 mm med tape, som bør gjøres etter å ha satt inn en ny 
tapekassett.

Skrive ut

• Trykk inn tapeklipperen i det øvre venstre hjørnet av maskinen for å klippe av 
etiketten.

• Du må ikke prøve å klippe mens meldingene "Skriv ut" eller "Mate" vises. Det 
kan skade tapen.

Bruke kopier
Du kan skrive ut opptil 9 eksemplarer av hver etikett.

> [Kopier] >

Du kan også velge antall kopier ved å bruke ~ .

Dra den utskrevede etiketten av fra baksidepapiret og lim fast etiketten.

Fjerne etikettbeskyttelsen
Denne maskinen er utstyrt med en skreller, som gjør det enkelt for deg å 
fjerne beskyttelsen fra etikettene.

Stikk etiketten, med tekstsiden ned, så langt som mulig inn i den 
innebygde skrelleren. 

Brett etiketten bakover til høyre, og trekk etiketten hurtig ut. Enden på 
beskyttelsen skilles fra etiketten.

Tid- og datofunksjon
Du kan sette inn ønsket tid og dato i teksten ved et enkelt trykk på en knapp. 
Tid og dato kan skrives ut i 8 forskjellige formater.
Du kan endre tid/dato ved å endre klokkeinnstillingen.

For å legge til tid og dato i teksten din:

Markøren må stå der hvor du ønsker å sette inn tid og dato.

For å velge format for tid og dato:

For å endre klokkeinnstillingen:
Eksempel:Stille klokken til 20. mars 2006, 15.30

>

Du kan også bekrefte nåværende innstilling og fortsette til neste innstilling 
ved å trykke høyre markørtast.

Funksjonssnarveier
I tillegg til de grunnleggende trinnene som brukes til å lete etter en funksjon, 
gir PT-80 deg funksjonssnarveier slik at du lett kan hoppe til funksjoner som 
brukes ofte ved å trykke på og snarveistasten i tabellen nedenfor. Trykk 
på  for å bekrefte.

[Stor] [Liten]

[Normal] [×2] [×1/2]

[Normal] [Fet] [Kontur]

[Skygge] [Kursiv] [K+Fet] (Fet Kursiv)

[K+Kontur](Kursiv Kontur) [K+Skygge](Kursiv Skygge) [Vert.]

[Av] [Understr] (Understrek) [Avrundet] [Sukkrtøy]

[Bildtkst] [Tre] [Wooden]

LCD-skjerm Bruk Lengde

VHS-rygg Kassettrygg 140mm
Mini DV Kassettrygg 42mm
Audio Kassettetuirygg 89mm
Ark.Etik Arkivmappe 82mm
SkilEtik Skilleark 42mm

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

Format Beskrivelse Eksempel
(20. mars 2006, 15.30)

D/M/Å Dag/Måned/År 20/03/06

D/M/Å tm Dag/Måned/År tid 20/03/06 15:30

D.M.Å Dag.Måned.År 20.03.06

D.M.Å tm Dag.Måned.År tid 20.03.06 15:30

Å-M-D År-Måned-Dag 06-03-20

Å-M-D tm År-Måned-Dag tid 06-03-20 15:30

M/D/Å Måned/Dag/År 03/20/06

M/D/Å tm Måned/Dag/År tid 03/20/06 15:30

Stille inn dag (DD), måned (MM), år (ÅÅ)

> >
skriv inn ”20” skriv inn ”03” skriv inn ”06”

Stille inn timer (tt) og minutter (mm)

>
skriv inn ”15” skriv inn ”30”

Tast Funksjon Tast Funksjon

Størrelse Autoformat

Bredde Kopier

Stil Tid og dato

Underst./Ramme FjernAlt

Etikettlengde

( + )

( + )

[LAGE ETIKETTER]

LAGE TEKST DESIGNE ETIKETTER SKRIVE UT ETIKETTER NYTTIGE FUNKSJONER

FERDIGE ETIKETTER


