
GENERELLE FORHOLDSREGLER

• Bruk bare Brother TZ tape til dette apparatet. Det må ikke benyttes tape som ikke
har  -merket.

• Ta ikke fra hverandre eller modifiser apparatet/adapteren.
• Bruk ikke sprit eller andre organiske løsemidler til rengjøring av apparatet. Bruk kun en

myk, tørr klut.
• Bruk noe mykt (f. eks. en bomullspinne) eller rengjøringskassetten (TZ-CL3) som selges

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

føre til flekkdannelser.
• La ikke apparatet/AC-adapteren/nettpluggen bli våte ved å ta på dem med våte hender

eller søle drikke på dem.
• Utsett aldri apparatet/AC-adapteren for meget høy temperatur eller høy luftfuktighet.

La dem ikke ligge på dashbordet eller bak i bilen, nær varmeapparater eller andre varme
apparater. De bør holdes unna både direkte sollys og regn.

• Du bør unngå å bruke apparatet på steder der det er veldig mye støv.
• Avhengig av miljø og anvendte innstillinger, kan det hende at noen tegn er vanskelig å lese.
• Du må ikke trekke i tapen som mates fra P-touch etikettskriveren da dette kan

ødelegge tapekassetten eller P-touch etikettskriveren.
• 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 i P-touch etikettskriveren.

Det vil ødelegge skrivehodet.
• Ta ut batteriene og kople fra AC-adapteren hvis apparatatet skal stå ubrukt over lengre

tid. (Merk: Hvis strømmen er frakoplet i mer enn tre minutter, vil all tekst, formatsettinger
og eventuelle tekstfiler i minnet forsvinne.)

• Bruk ikke gamle og nye batterier sammen. Bland ikke alkaliske batterier med andre typer
batterier. Sett ikke den positive og negative enden i feil posisjon. Det kan føre til lekkasje
eller brudd på batteriene.

• Bruk ikke metallgjenstander, så som pinsett eller metallpenn, når du skifter ut batteriene.
• Bruk bare foreskrevet spenning og anbefalt AC-adapter (MODEL –G1) for å

forebygge skade eller feiloperasjon.
• For å forebygge brann eller elektrisk støt, sørg for at AC-adapterens plugg er satt helt inn

i strømuttaket. Bruk ikke strømuttak som sitter løst.

STRØMFORSYNING

Batterier
Siden apparatet er kompakt og bærbart, kan det benyttes hvor som helst ved å installere
seks AAA alkaliske batterier (LR03). Ved skifting av batterier, bør du alltid skifte alle seks
samtidig.

1 Trykk inn det ru feltet på apparatets øvre ende og trekk av
bakdekslet.

2 Hvis det allerede er installert batterier i apparatet, fjerner du
tapekassetten (hvis installert) ved å trekke den rett ut, og
deretter tar du ut batteriene.

3 Sett batteriene inn i batterikammeret med den posistive enden
av de tre nederste batteriene pekende opp mot apparatets
oppside, og de tre øverste batteriene i motsatt retning.
Merk: Når du skifter batterier, må det ikke gå mer enn tre

minutter fra du fjerner de gamle batteriene til de nye er på
plass, ellers slettes all tekst som er i displayet og
evenuelle tekstfiler som er lagret i minnet (med mindre du
har koplet en batterieliminator til apparatet).

4 Lukk bakdekslet forsvarlig og kontroller at det smekker på plass med et klikk.

Batterieliminator (Inkludert i PT-1260VP)

Ved hjelp av batterieliminatoren kan du bruke apparatet alle steder det finnes en stikkontakt.

1 Sett pluggen på adapterledningen inn i adapterkontakten på nedre side av apparatet.

2 Stikk støpslet inn i nærmeste stikkontakt.

OVERSIKT

  

ORDSKILLER-TAST

På samme måte som på en skrivemaskin er det bare å trykke på  for å legge til et
mellomrom i teksten.

RETURTAST

Trykk på  når du vil velge en innstilling eller avslutte den første tekstlinjen og starte
den andre.

● For å legge til en andre linje, trykker du på  en gang. Returmerket ( ) , vises i

teksten for å indikere slutten på første linje og begynnelsen på andre linje.
Merk: Det kreves et 9 mm eller 12 mm bredt tape hvis en to-linjers tekst skal skrives.

● For å velge et punkt fra en list, trykker du en gang på  .

SAMMENSATTE BOKSTAVER

Du kan legge inn sammensatte tegn som består av en bokstav og et diakritisk merke ( `,
´, ¨, ˆ, og ˜).

1 Hold nede  og trykk på tasten for det diakritiske merket du vil legge inn.
2 Trykk på  hvis du at tegnet med aksent skal skrives med store bokstover.
3 Trykk på tasten for den bokstaven du vil kombinere med det diakritiske merket.

Bokstaven og det diakritiske merket legges til teksten.

BOKSTAVER MED AKSENT

Du kan også legge tegn til teksten ved å velge tegn med aksent fra en liste.

1 Trykk på  hvis du vil at tegnet med aksent skal skrives med store bokstaver.
Merk: Følgende prosedyre kan avbrytes når som helst å foreta noen endringer ved å

trykke på .
2 Trykk på . Meldingen “A-Y?” vises i displayet.
3 Drei  til markøren er plassert under det tegnet med aksent som du vil ha.

ELLER
Trykk på tasten for bokstaven i tegnet med aksent og trykk deretter på  og 
til markøren befinner seg under ønsket tegn med aksent.

4 Trykk på  (eller ) for å legge det valgte tegnet til teksten.

SYMBOLER

I tillegg til bokstaver, symboler og tall på og over tastene, finnes det 75 tilgjengelige
symboler som kan brukes med Symbol-funksjonen. Disse symbolene er arrangert i 10
grupper tilsvarende A til J på tastaturet.

Merk:
• Bruken av visse symboler kan være underlagt lokalt, nasjonalt eller Europeisk

regelverk. Brukeren må derfor undersøke at eventuelle trykte symboler er i
overensstemmelse med gjeldende regelverk før de tas i bruk.

• Denne prosedyren kan avbrytes når som helst uten å foreta noen endringer ved å

trykke på .

1 Drei  til SYMBOL vises og trykk deretter på  (eller ).  Meldingen “A-J?” vises i
displayet.

2 Drei  til markøren befinner seg under ønsket symbol.

ELLER
Trykk på tasten for bokstaven gruppen som inneholder symbolet du vil bruke og trykk

på  eller  til markøren befinner seg under ønsket symbol.

3 Trykk på  (eller ) for å legge symbolet til teksten.

Gruppe Symboler

A + ± ÷ × = \ [ ]

B < > · ? ¿ ¡

C : ; ” & # § ß

D ª º D μ

E ← → ↑ ↓ $ £ DM Fr

F ij ° % ★

✏

G

H

I

J
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TAPEKASSETTER

Det leveres en TZ tapekassett med dette apparatet. TZ-tapekassetter til dette apparatet
finnes i en rekke farger og i tre tapebredder (6 mm, 9 mm og 12 mm).

1 Trykk inn det ru feltet øverst på apparatet og åpne bakdesklet

2 Hvis det allerede er en kassett i kammeret, fjerner du denne ved
å trekke den rett opp.

3 Hvis tapen inni kassetten er løs, bruker du en finger til å spole
tannhjulet i pilens retning til alt slakk er tatt opp. Samtidig
kontrollerer du at tapeenden mates inn under tapelederne.
Merk: Hvis du bruker en ny tapekassett som er utstyrt med

stopper, må stopperen fjernes først.

4 Sett tapekassetten ordentlig inn i kammeret, og påse at hele
baksiden av kassetten hviler i bunnen av kammeret.
Merk: Når tapekassetten settes inn, må du passe på at den

indre tapen ikke henger seg opp i hjørnet av
metallføringen.

5 Trykk bestemt ned på dekselet inntil det smekker på plass.

6 Mat tapen frem ved å holde nede  og trykke en gang på .
Trykk deretter på tapekutteren for å kutte tapen.

START

Trykk på . Hvis det er installert batterier i apparatet eller hvis apparatet er koplet til
strømnettet via batterieliminatoren, vises den siste teksten du skrev når du slår apparatet
på. Dette gjør det mulig å avbryte arbeidet på en etikett. slå maskinen av og senere slå
maskinen på igje uten å måtte skrive teksten på nytt.
Apparatet slås automatisk av hvis ingen taster trykkes inn på fem minutter. Teksten du
skriver lagres i det interne minnet og vises når apparatet slås på igjen senere.

CODE-TASTEN

Ved å holde -tasten inne mens du trykker på en av de andre tastene med funksjon,
tegn eller aksent som er skrevet i blått over dem, kan du benytte den tilsvarende
funksjonen eller tilføye det tilsvarende tegnet til teksten.

CAPS-TASTEN

Trykk på  -tasten for å stille apparatet i Caps-modus. Nå gir bokstavtastene store
bokstaver (versaler). Når apparatet står i denne modus, vises en Caps-indikator øverst i
venstre hjørne på displayet. For å gå ut av Caps-modus, trykker du på  -tasten slik
at Caps-indikatoren forsvinner.

NUM-TAST

Ved å trykke på  for Num-modus, kan du legge tall inn i teksten ved ganske enkelt å
trykke på korresponderende taster. Når denne modusen er slås på, tennes Num-
indikatoren nederst i venstre hjørne av displayet. For å gå ut av Num-modus, trykker du

 til indikatoren slukker.

DISPLAY

Apparatets LCD-skjerm viser en rekke med 8 tegn; men teksten du legger inn kan være
opptil 55 tegn lang. Displayet på 8 tegn, er som et vindu som ruller forbi teksten.

1234567890123456789012345678901234567890123456789012345

FLYTTING AV MARKØREN

Du kan se og redigere forskjellige deler av teksten ved å flytte markøren bakover og
forover.

● Trykk på  eller  for å flytte markøren ett tegn om gangen.

● Hold nede  og trykk på  for å flytte markøren til begynnelsen av teksten.

● Hold nede  og trykk på  for å flytte markøren til slutten av teksten.

SLETTETAST

Med denne tasten kan du fjern tegn fra teksten, slette hele teksten eller kansellere
funksjoner.

● For å slette tegnet til venstre for markøren eller for å kansellere en funksjon (istedet

for å trykke på ), trykker du på .

● For å slette hele teksten som er skrevet inn i øyeblikket, holder du nede  og

trykker på .

Bokstav Tegn med aksent Bokstav Tegn med aksent

A Ä Á À Â Ã Å Æ a ä á à â ã å æ

C Ç c ç

E Ë É È Ê e ë é è ê

I Ï Í Ì Î i ï í ì î

N Ñ n ñ

O Ö Ó Ò Ô Õ Ø Œ o ö ó ò ô õ ø œ

U Ü Ú Ù Û u ü ú ù û

y ÿ

Diakritisk merke Bokstaver som kan kombineres

` A E I O U a e i o u

´ A E I O U a e i o u

¨ A E I O U a e i o u y

ˆ A E I O U a e i o u

˜ A N O a n o

Bakdeksel

Batterier

Skrivehode

Tapekassett Tapespalte

Med P-touch 1260 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.

Konformitetserklæring

ViBROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 487-8561, Japan

erklærer at etikettsystemet PT-1260 er i henhold til følgende normative dokumenter:
Sikkerhet:EN60950-1:2001 (AC-adapter)
EMC:EN55022:1998/A1: 2000/A2: 2003 Class B

EN55024:1998/A1: 2001/A2: 2003/A2: 2003
EN61000-3-2: 2000
EN61000-3-3: 1995/A1: 2001

og er i overensstemmelse med bestemmelsene i Direktiv for Elektromagnetisk
Kompatibilitet 89/336/EEC (utbedret i 91/263/EEC og 92/31/EEC).
Utgitt av:BROTHER INDUSTRIES, LTD.

Merk: Merkingen er i overensstemmelse med EU-direktiv 2002/96/EC og EN50419.

Dette materiell er merket med resirkuleringssymbolet som vist over. Det betyr at når
materiellet er oppbrukt må det kasseres på et dertil egnet innsamlingspunkt, og ikke
kastes med normalt usortert husholdningsavfall. Dette er av hensyn til miljøet.

STØRRELSE

Tegnene i teksten kan stilles inn på en av fem forskjellige størrelser i tillegg til AUTO som
automatisk justerer teksten til størst mulig størrelse i forhold til bredden på tapekassetten
som er installert i apparatet. Den størrelseinnstillingen som er valgt i øyeblikket vises ved
hjelp av indikatorene øverst på displayet. I tillegg vil alle indikatorene tennes når du
velger AUTO.

SIZE1 (A: standard størrelse) SIZE2 (A: dobbel bredde) SIZE3 (A: dobbel høyde)

SIZE4 (A: dobbel bredde & dobbel høyde) SIZE5 (A: bredde & dobbel høyde)

              

Merk:
• Hvis det er to tekstlinjer, vil de skrives ut med SIZE1, uansett hvilken

størrelseinnstilling du har valgt.
• Følgende prosedyre kan avbrytes når som helst uten å foreta endringer ved å

trykke  på .

1 Drei  til SIZE vises og trykk på  (eller ). Gjeldende innstilling vises i displayet.

2 Drei  (eller trykk på  og ) til ønsket innstilling vises.

3 Trykk på  (eller ) for å bruke den valgte innstillingen på teksten.

STIL

Du kan også velge en av ni forskjellige utskriftstiler. Hvis du velger en annen innstilling
enn NORMAL, vil Style-indikatoren nederst på displayet tennes.

NORMAL OUTLINE BOLD

SHADOW ITALIC I+OUTL (kursiv + kontur)

I+BOLD (kursiv + halvfet) I+SHADOW (kursiv + skygge) VERTICAL

Merk:
• Hvis det er to tekstlinjer, vil de skrives ut i NORMAL stil, uansett hvilken

stilinnstilling du har valgt.
• Følgende prosedyre kan avbrytes når som helst uten å foreta endringer ved å

trykke på .

1 Drei  til STYLE vises og trykk på  (eller ). Gjeldende stil vises i displayet.

2 Drei  (eller trykk på  og ) til ønsket stil vises.

3 Trykk på  (eller ) for å bruke den valgte stilinnstillingen på teksten.

UNDERSTREKING/RAMME

Denne funksjonen gir deg mulighet til å understreke eller dekorere hele teksten ved hjelp
av innramming eller understreking. Hvis du velger en annen innstilling enn OFF, vil
ABC / ABC -indikatoren nederst på displayet tennes.

OFF (ingen understreking eller ramme) ROUND BANNER

WOODEN VINE UNDL (understreking)

Merk:
• Understreking eller ramme skrives ikke ut hvis du bruker VERTICAL-stilen.
• Følgende prosedyre kan avbrytes når som helst uten å foreta endringer ved å

trykke på .

1 Drei  til UNDL/FRM vises og trykk på  (eller ). Gjeldende understreking/
ramme-innstilling vises i displayet.

2 Drei  (eller trykk på  og ) til ønsket understreking/ramme-innstilling vises.

3 Trykk på  (eller ) for å bruke den understreking/ramme- innstillingen du har
valgt på teksten.

SPEILSKRIFT

Når funksjonen for speilskrift benyttes, skrives tegnene slik at de kan leses fra den
klebrige siden av tapen. Tape som er skrevet ut på denne måten, kan heftes på glass
eller annet gjennomsiktig materiale og leses riktig vei fra motstående side.
Merk:

• Med denne funksjonen må det brukes gjennomsiktig tape.
• Folgende prosedyre kan avbrytes når som helst uten å foreta endringer ved å

trykke på .

1 Drei  til MIRROR vises og trykk deretter på  (eller ). Gjeldende
speilskriftinnstilling vises I displayet.

2 Drei  (eller trykk på  og ) til ønsket speilskriftinnstilling vises.

3 Trykk på  (eller ) for å legge den valgte speilskriftinnstillingen til teksten.

TAPEMARGER

Denne funksjonen brukes til å legge til ens marger på 4 mm(#), 12 mm(##) eller 24 mm
(###) på begge sider av teksten. Ved hjelp av –marginnstillingen kan du skrive ut flere
formater på en og samme tekst uten å mate frem tapen.
Merk: Følgende prosedyre kan avbrytes når som helst uten å foreta endringer ved å

trykke på .

1 Drei  til TAPE vises og trykk deretter på  (eller ). Gjeldende marginnstilling
vises i displayet.

2 Drei  (eller trykk på  og )  ønsket tapemarg vises.

3 Trykk på  (eller ) for å legge den valgte tapemargen til teksten.
Merk:

• Etter utskriving med tapemarginnstillingene (-), holder du nede  og trykker

på  en gang for å mate frem tapen før du trykker inn tapeklipperhendelen
for å klippe den, ellers kan det hende at noen av de trykte tegnene også kuttes.

• Etter utskriving med #- og ##-marginnstillingene, trykker du inn tapekutteren
for å kutte over tapen, og deretter bruker du en saks til å klippe langs
prikkelinjen (:) samtidig som du passer på at teksten kommer midt på tapen.

SKRIVING OG KUTTING

Etter at du har skrevet inn tekst og valgt de formatinnstillingene du vil bruke, er du klar til
å skrive ut teksten.

● Etiketten skrives ut ved trykke på . Meldingen “PRINT” vises mens etiketten
skrives ut og deretter kommer etiketten ut av tapespalten øverst på maskinen.

● For å mate ut 25 mm tape (for eksempel etter utskriving med –marginnstillingen),

holder du nede  og trykker en gang på . Meldingen “FEED” vises mens tapen
mates ut.

● For å kutte over etiketten, trykker du inn tapekutteren som er øverst i høyre hjørne
på maskinen.
Merk:

• For å unngå at tapen kommer til skade må du ikke prøve å kutte den over
mens “PRINT” eller “FEED” vises i displayet.

• Etter utskriving med # eller ## marginnstilling, trykker du inn tapekutteren for å
kutte over etiketten og deretter klipper du langs prikkelinjen (:) med en saks
samtidig som du passer på at teksten sentreres.

REPERENDE UTSKRIFT

Med repeteringsfunksjonen kan du skrive ut den samme etiketten opptil ni ganger.
Merk: Følgende prosedyre kan avbrytes når som helst uten å foreta endringer ved å

trykke på .

1 Drei  til REPEAT vises og trykk deretter på  (eller ). Meldingen “1-9?” vises i
displayet.

2 Drei  (eller trykk på  og ) til det antallet etiketter du ønkser å skrive ut
vises i høyre side av displayet.
ELLER
Trykk på den tasten (1-9) som korresponderer til antallet etiketter du ønsker å skrive
ut.

3 Trykk på  (eller  eller ) for å skrive ut etikettene.
Merk:

• Etter utskriving med –marginnstillingen, holder du nede  og trykker på 
en gang for å mate frem tapen før du trykker inn tapen for å kutte etiketten over.

• Etter utskriving med #, ## eller ### marginnstillingene, trykker du inn kutteren
for å kutte over tapen og deretter klipper du langs prikkelinjen (:) med en saks
for å skille etikettene fra hverandre.

NUMMERERING

Denne funksjonen brukes til å skrive ut mange eksemplarer av samme tekst med
fortløpende tall om øker for hver etikett, for eksempel på etiketter som inneholder
serienumre (f.eks. 0123, 0124 og 0125).
Merk: Følgende prosedyre kan avbrytes når som helst uten å foreta endringer ved å

trykke på .
1 Plasser markøren under tallet du vil skal øke.
2 Drei  til NUMBER vises og trykk på  (eller ). Meldingen “1-9?” vises.

3 Drei  (eller trykk på  og ) til det siste tallet som  skal skrives ut vises i
høyre side av displayet.
ELLER
Trykk på tasten (1-9) som korresponderer til det siste tallet du vil skrive ut.
Merk: Det siste tallet som skrives ut må være større enn tallet som er brukt i teksten

ellers vil meldingen “ERROR” vises når du prøver å skrive ut.

4 Trykk på  (eller  eller ) for å skrive etikettene ut.
Merk:

• Etter utskriving med –marginnstillingen, holder du nede  og trykker på 
en gang for å mate frem tapen før du trykker på tapekutteren for å kutte
etiketten over.

• Etter utskriving med #, ## eller ### marginnstillingen, trykker du inn
tapekutteren for å kutte tapen over og deretter klipper du langs prikkelinjen (:)
med en saks for å skille etikettene fra hverandre.

FLAGGING

Denne funksjonen gir deg mulighet til å vikle etiketter rundt en kabel eller tråd med
endene festet sammen slik at de danner et flagg.
Merk: For å avbryte følgende rutine til en hvilken som helst tid uten å gjøre noen forandringer,

trykk .

1 Vri rundt -skiven til REPEAT blir vist, og trykk deretter på skiven (eller trykk  ).
Beskjeden “1-9” blir vist i displayet.

2 Vri rundt -skiven (eller trykk  og ) til tallet “2” vises på høyre side av
displayet.
ELLER
Trykk “2” på tastaturet

3 Trykk -skiven (eller  eller ) for å skrive ut

etikettene.
Merk: Du kan justere flaggets diameter.

• For å gjøre flaggets diameter kortere:
Se “TAPE MARG” i denne Brukerhåndboken
og velg [#] eller [##] for å ha mindre marger.

• For å gjøre flaggets diameter lengre:
Se “TAPE MARG” i denne Brukerhåndboken og velg [###] for å ha større marger.
ELLER
Legg til samme avstand før og etter tegnkjeden.
Jo større avstanden blir, jo lengre blir flaggets diameter.

MINNE

Apparatets minne kan brukes til å lagre dine mest brukte tekster. Tekstfilen lagres i minnet

selv etter at alle tegnene slettes fra displayet ved å holde nede  og trykke på .
Senere kan teksten med letthet brukes igjen ved å hente den frem fra minnet. Apparatets
minne kan lagre opptil 300 tegn som kan deles inn i 9 tekstfiler i alt. Maksimal
minnekapasitet per tekstfil er 55 tegn.

LAGRE TEKSTEN

Merk: Følgende prosedyre kan avbrytes når som helst uten å foreta endringer ved å

trykke på .

1 Drei  til MEMORY vises og trykk deretter på  (eller trykk på ).

2 Drei  (eller trykk på  og ) til STORE vises, og trykk deretter på  (eller
). Meldingen “1-9?” vises i displayet.

3 Drei  (eller trykk på  og ) til filnummeret hvor du vil lagre teksten vises.
ELLER
Trykk på tasten (1-9) som korresponderer til filnummeret hvor du vil lagre teksten.

4 Trykk på  (eller ) for å lagre teksten. Teksten som var i displayet tidligere
kommer tilbake.
Merk:

• Hvis filnummeret du har valgt allerede inneholder tekst, vil meldingen
“ERROR” vises. Trykk på  (eller ) og velg et annet filnummer.

• Hvis det allerede er lagret ni tekstfiler, vil medlingen “ERROR” vises. Trykk på
 (eller ) og slett deretter en av tekstfilene før du prøver å lagre den

aktuelle teksten.
• Hvis det allerede er lagret 300 tegn, vil meldingen “FULL” vises. Trykk på 

(eller ) og slett deretter en av de lagrede tekstfilene før du prøver å lagre
den aktuelle filen.

HENTE FREM TEKST

Merk: Følgende prosedyre kan avbrytes når som helst uten å foreta endringer ved å
trykke på .

1 Drei  til MEMORY vises og trykk deretter på  (eller trykk på ).

2 Drei  (eller trykk på  og ) til RECALL vises, og trykk deretter på  (eller

). Meldingen “1-9?” vises.

3 Drei  (eller trykk på  og ) til tekstfilen du ønsker å hente frem vises.

ELLER
Trykk på tasten (1-9) som korresponderer til filnummeret på teksten du vil hente frem.

4 Trykk på  (eller ) for å slette displayet og hente frem den valgte teksten.

SLETTE EN TEKSTFIL

Merk: Følgende prosedyre kan avbrytes når som helst uten å foreta endringer ved å
trykke på .

1 Drei  til MEMORY vises og trykk deretter på  (eller trykk på ).

2 Drei  (eller trykk på  og ) til DELETE vises og trykk deretter på  (eller

). Meldingen “1-9?” vises i displayet.

3 Drei  (eller trykk på  og ) til tekstfilen du vil slette vises.

ELLER
Trykk på tasten (1-9) som korresponderer til filnummeret for teksten du vil slette.

4 Trykk på  (eller ) for å slette den valgte tekstfilen.

TEKNISKE DATA

Tastatur: 41 taster og 1 skive

Skrivehastighet: 10 mm/sek.

Tegnstørrelse: Standard størrelse
Dobbel bredde
Dobbel høyde
Dobbel bredde og dobbel høyde
4 × bredde og høyde

Tegnstil: HELSINKI

Tape: TZ-Tape Laminert-8m
8 meter langt
Leveres i tre bredder
12 mm
9 mm
6 mm

Display: 7 × 5 punkter 1 linje × 8 tegn

Strømkilde: Seks “AAA” alkaliske batterier (LR03) eller batterieliminator
(tilleggsutstyr, 7V, 1,2 A). AD 300 “G”
Strømmen slås av automatisk

Mål: 154 mm (b) × 129 mm (d) × 64 mm (h)

Vekt: 400 g (uten batterier og tapekassett)

Arbeidsområdets
störrelse: 55 tegn

Fraseminnets
kapasitet: Maksimum 300 tegn, 9 tekstfiler.

MELDINGSLISTE

ERROR Det har oppstått en feil.

BATTERY Batteriene er svake. Skift dem ut med nye.

B A T T E R Y De installerte batteriene er i ferd med å bli brukt opp.

FULL Det maksimale antallet tegn (55) er allerede lagret i minnet, eller så er

minnet fullt.

FEILSØKING

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

Når etikketen blir skrevet
ut, er det for mye marg
(avstand) på begge
sider av teksten.

Apparatet skriver ikke
ut, eller de utskrevne
tegnene er ikke riktig
formet.

Alle innstillimgene og
minnet har slettet seg
selv.

En blank vannrett linje
vises på den utskrevne
etiketten.

Apparatet har “låst” seg
(dvs. det skjer ingenting
når en tast trykkes selv
om apparatet er slått
på).

Strømmen slår seg av
når du prøver å skrive ut.

Tapen mates ikke som
den skal, eller tapen
sitter fast inn i apparatet.

Stripete tape vises

Løsning
• Kontroller at batteriene er satt korrekt inn.
• Hvis batteriene er svake, må de byttes.
• Kontroller at AC-adapteren er korrekt tilkoplet.

• Se “TAPE MARG” i denne Brukerhåndboken og velg [#]
(4mm) for å få mindre marger på etiketten.

• Kontroller at tapekassetten er korrekt innsatt.
• Hvis tapekassetten er tom, må den bytes ut med en ny.
• Kontroller at dekselet på tapekammeret er lukket

skikkelig.

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

tekst og format i displayet og alle tekstfilene som er lagret
i minnet forsvinne.

• Det kan være støv på skrivehodet. Ta ut kassetten og
bruk en tørr bomullspinne, og tørk av skrivehodet
varsomt med opp- og ned-bevegelser.

• Det er lettere å rense skrivehodet med rengjøringskassetten
(TZ-CL3) som selges som ekstrautstyr.

• Slå av apparatet, og mens du holder   og ,

ned, trykk på   for å slå apparatet på igjen.

Slipp til slutt  og .

• Merk: Tekst og formater i displayet og tekst som er blitt
lagret blir slettet.

• Batteriene kan være svake. Skift dem ut.
• Kontroller at batteriene er korrekt innsatt.

• Kontroller at enden på tapen mates under ledeskinnene for tapen.
• Skjærespaken blir brukt mens man skriver ut. Ta ikke på

skjærespaken mens utskriving pågår.

• Tapekassetten er tom. Skift den ut.

Display

Slettetast

Returtast

Num-tast

Funksjonsskive

Tast for store
bokstaver

Tapekutteer

På/av-tast


