1010/1005/GL200

BRUGSANVISNING

1 KLARGØRING

Tastatur og LCD

Åbn låget til taperummet ved
at trykke ind på det ru område
øverst på maskinen.
Hvis der allerede er indsat en
tapekassette, kan du fjerne den
ved at trække den lige op. Fjern
også batterierne, hvis de er sat i
allerede.
• Sørg for at slukke for maskinen,
inden batterierne eller
tapekassetten skiftes ud.

Trykt i Kina

Tapekassettedæksel

Med P-touch 1010/1005/GL200 kan du fremstille labels til ethvert formål.
Vælg mellem de mange rammer, tegnstørrelser og stilarter, og lav helt dine
egne flotte labels. Det store udvalg af tapekassetter gør det desuden muligt
at udskrive labels i forskellige bredder og spændende farver.
Læs denne vejledning omhyggeligt, og opbevar den på et let tilgængeligt
sted, så den kan bruges igen senere.

Tapeafskæringsarm

Ing.Tkst

Tilbage-tast
Funktionstast
L-grænse

Ingen kass.

Accenttast
Mellemrumstast

Afskær.fejl!
Fuld
TkstLang

1 TEKSTFREMSTILLING

Der kan vises én række på 12 tegn i displayet, men du kan dog skrive
tekst på i alt 80 tegn.
Skæreenhedens kant

Tapestyr

Tapeudgangs åbning

• Kontroller, at enden af tapen føres frem under tapestyrene.
• Hvis farvebåndet er løst, drejes tandhjulet med fingeren i samme retning som
pilen på kassetten.
• Benyt kun Brother TZ-tape i denne maskine.

Flyt markøren til det sted, hvor anden linie starter, og tryk på

.

Labelbillede

Sæt stikket i den nærmeste stikkontakt.
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indsæt “21”

Tegn med accent
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• Du kan annullere en handling ved at trykke på

2

(
[Str.]

>

+ )

[Stor]

[Mellem]

>

(

>

>

[Bredde]

+ )

[× 2]

Batterierne kan være svage. Skift dem ud med nye.
Kontroller, at batterierne er sat korrekt i.
Kontroller, at enden af tapen føres frem under tapestyrene.
Knivarmen anvendes under udskrivning. Rør ikke ved kniven
under udskrivning.

• Tryk på

og vælg [Tkst&Frmat].

• Se trin 2 "Vælg sprog" i "Startindstilling".

Specification
107,4 mm (B) × 202,6 mm (D) × 56,6 mm (H)
365 g (uden batterier og tapekassette)
Seks AAA-alkalinebatterier (LR03) eller AC-adapter (AD-24ES)
Brother TZ-tape (bredde):
3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

Tilbehør (Levering kan afhænge af distributøren.)
Tilbehør
AC-adapter
Skæreenhed

Varenr.
AD-24ES
TC-5 (udskiftning)

>

+ )

[Fed]

[Kontur]

[Skygge]

[Kursiv]

[K+Fed](Kursiv Fed)

[K+Kontur](Kursiv Kontur)

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

(

>

[Callout]

[Banner]

+ )

Udskrivning

(

[Tabulator]

+ )

D

Tabulator

(

+ )

[Labellængde](Auto / 30 – 300 mm)
[Længde]

(

Formål
VHS label
Mini DV
Lydkass

140 mm
42 mm
89 mm

ABC

>

(

+

)

>

>

[VHS label]
Formål

CD label
Faneblad
Skil.bla

Eksempel: Sådan udskrives labels med serienumre (0123, 0124 og 0125)

[Nummerer.]

>

[Udskrivning]

>

>

Vælg det største antal, der skal udskrives, når du angiver antallet.
Længde
113 mm
82 mm
42 mm

Du kan også benytte funktionsgenvejene for denne menu. Tryk på
og genvejstasten vist ved siden af menutitlen. For at bekræfte,
.
skal du trykke

[Spejl]

>

[Udskrivning]

>

(

+

)

Markøren skal sættes, hvor du ønsker at indsætte tiden og datoen.
>

Format

[TidDato]

Eksempel

(21. oktober 2009, kl. 15.30)

>

Format

Eksempel

(21. oktober 2009, kl. 15.30)

D/M/Å

21/10/09

Å-M-D

09-10-21

D/M/Å tm

21/10/09 15:30

Å-M-D tm

09-10-21 15:30

D.M.Å

21.10.09

M/D/Å

10/21/09

D.M.Å tm

21.10.09 15:30

M/D/Å tm

10/21/09 15:30

Se trin 4 i "Startindstilling".
Overensstemmelseserklæring
(Kun Europa/Tyrkiet)

Du kan udskrive samme tekst i flere kopier og øge et bestemt tal med 1, hver
gang der udskrives en label.
>

>

For at ændre Indstilling for Ur:
[Antal]

[Nummerer.]
+ )

>

For at tilføje Tid/Dato til din tekst:

(fremfør og skær)

>

>

>

[Udskriv]
[Åbn]

>

Man kan indsætte ønsket tid og dato i teksten med et tryk på en knap.
8 formater er tilgængelige for udskrivningstid og -dato.
Man kan ændre på værdien for tid/dato ved at ændre på indstillingen for ur.

ABC
DEF

Brug af [Udskrivning]

[Udskrivning]

[Fil]

Hvis man prøver at gemme en label, når der allerede er en label gemt
med samme nummer, vil beskeden "Overskriv?" komme frem. Tryk
på
for at gemme den ny label. Tryk på
for at annullere.

Du kan også angive kopiantallet med de numeriske taster.

(

Længde

Til Åbn: >

+ )

• Du kan også angive længden direkte med de numeriske taster.
• Tryk på
for at vende tilbage til [Auto].

[Autoform]

ABC

>

+ )

For at vælge format af Tid/Dato:

<f.eks. 2>

Der kan udskrives op til 9 kopier af hver label.

• Du kan også angive længden direkte med de numeriske taster.
• Tryk på
for at vende tilbage til [Auto].

>

4mm

[Antal]

>

[Tab længde]

: ABC
4mm

12mm

Kædeprint
<f.eks. 1>

ABC

(

Funktion til Tid/Dato

• FREMFØR TAPE FØR BRUG AF KNIVEN, ELLERS VIL EN DEL AF
TEKSTEN MULIGVIS BLIVE SKÅRET BORT.
• Efter udskrivning vil beskeden "Fremfør OK?" komme frem. Tryk på
for fremføring. Tryk
for at annullere.
• Træk ikke i tapen, da dette kan ødelægge tapekassetten.

Labelbillede

>

ABC

12mm

(fremfør og skær)

[Tabulator]

[Tab længde](Auto / 0 - 100 mm)

:
25mm

>

[Gem]

Til Udskriv: >

[Fuld]

[Kædeprint] (Fletning af Udskrift) er for udskrivning af mere end 1 eksemplar
af et label med minimal margen <f.eks. 1>. Du kan også oprette et label med
tekst i forskellige stilarter; indtast tekst i en stil og tryk
. Efter dette skal
fremføring annulleres (se nedenstående note), og den anden tekst skal
indtastet i en anden stil <f.eks. 2>.

ABC

Eksempel: Sådan indsættes en tabulator mellem "ABC" og "D":
Markøren skal stå på det sted, hvor tabuleringen skal indsættes.

ABC

+ )

Til Gem: >

[Fuld]/[Halv]/[Smal] sikrer, at der bliver lige store margener på begge sider
af teksten.

25mm

(

Display

>

[Margen]

ABC

[Candy]

>

NYTTIGE FUNKTIONER
Du kan gemme dine originale labels i maskinen. Op til ni labels kan gemmes
og genkaldes for udskrivning, når det ønskes. Man kan også redigere og
overskrive de gemte labels.

BEMÆRK:Klip langs prikkerne (:) med en saks, så teksten står midt på labelen.
Fuld
Halv
Smal

[Wooden]

>

Træk den udskrevne label af bagstykket, og sæt den på.

Fil (Hukommelsen)

• Tryk på tapeafskæringsarmen øverst til højre på maskinens for at skære labelen af.
• Forsøg ikke at skære, mens meddelelsen "Udskriv" eller "Fremfør" vises, da det kan
beskadige tapen.
• Når Fletning af Udskrift er indstillet, vil beskeden "Fremfør OK?" komme frem efter
udskrift. (Se Noten [Kædeprint] i [Margen] (Tapemargen).)

[Understr]

[Rund]

+ )

[Fremfør]

>

(

[Understr](Understreg)

+ )

>

[Vertikal]

[Undst/Rm]

FÆRDIGE LABELS

[Vis udskr.]

>

(

[Stilart]

(

• LCD'et viser hele teksten og labelens længde (mm) og vender derefter tilbage til den
oprindelige tekst.
• Kun selve teksten kan ses, ikke skrifttype, stilart (typografi), størrelse, understregning/
ramme eller andre funktioner.

[× 1/2]

[Normal]

>

.

•
•
•
•

.

Fremføring (Tapefremføring)

[× 2]

Du kan vælge mellem seks formater til labellængde og lave labels til forskellige formål.

[Kun tekst]

indsæt “30”

Vis udskrift af tekst

[Lille]

[Bredde]

Indtastet tekst slettes bagfra.

Kun tekst vil blive slettet.

• Tryk på
, mens du holder
og
nede, så maskinen
tænder igen. Slip derefter
og
.
• Bemærk: Teksten og formaterne i displayet slettes. Indstillinger
for sprog, enhed, klokkeslæt og dato slettes ligeledes.

Du kan få vist teksten, før du udskriver den.

Sletning

.

• Batterierne kan være ved at være udtjente. Skift dem ud med
nye.
• Når der er slukket for strømmen i mere end to minutter, vil al
tekst og format forsvinde fra displayet. Endvidere vil
indstillinger for sprog, enhed, tid og dato blive slettet.
• Der kan være lidt støv på skrivehovedet. Tag tapekassetten ud
og tør skrivehovedet af med et tør vatpind i en op-og-ned
bevægelse.

Enhed
Mål
Vægt
Strømforsyning
Tapekassette

3 UDSKRIVNING AF LABELS 4

DESIGN AF LABELS

[Autoform]

[Tkst&Frmat]

• Kontroller, at tapekassetten er sat korrekt i.
• Skift tapekassetten ud med en ny, hvis den er tom.
• Kontroller, at tapekassettedækslet er ordentligt lukket.

[OPRETTELSE AF LABELS]

• Bogstaver med accenttegn vises i den rækkefølge, der passer til det sprog, du har
valgt i displayet.

Al tekst og alle indstillinger vil blive slettet.

Kontroller, at batterierne er sat korrekt i.
Skift batterierne ud med nye, hvis de er udtjente.
Kontroller, at adapteren er tilsluttet korrekt.
Se "[Margen] (Tapemargen)" i denne brugermanual og vælg
[Halv] eller [Smal] for mindre margen på dine labels.

Hvis skærekniven bliver sløv og/eller knivstopperen bliver slidt efter gentagen brug, så
tapen ikke skæres rent, skal skæreenheden udskiftes med en ny fra en autoriseret
Brother-forhandler (varenr. TC-5).

Du kan justere teksterne ved at indsætte tabuleringer.

.

Løsning
•
•
•
•

Specifikationer

indsæt “09”

• Aktiver indstillingerne ved først at slukke for maskinen. Tryk på
, mens du holder
og
nede, så maskinen tænder
igen. Slip derefter
og
.

Der kan ikke udskrives rammer på 3,5 mm tape.

c

indsæt “10”

>

[Undst/Rm]

>

d

>

Tid (tt:mm)

.

D

.

>

• Du kan annullere en handling ved at trykke på

[Off]

C

[Indstil.]

[Margen] (Tapemargen)

Indtastning af tegn med accent

A

>

[TidDato]

• Maskinen slukkes automatisk, hvis du ikke trykker på en tast i løbet
af fem minutter.

>

/

.

Man kan også bekræfte tallet og gå til næste indstilling ved at benytte højre markørtast.

7
• Tryk på
for at gå til næste gruppe.
• Du kan annullere en handling ved at trykke på

>

[Enhed]
og tryk

indsæt “10”

>

Symboler

.

>

[Stilart] (Vertikal)

Gruppe

og tryk på

Problem
Displayet forbliver tomt,
når du har tændt for
maskinen.
Når en label udskrives, er
der for megen margen
(mellemrum) på begge
sider af teksten.
Maskinen udskriver ikke,
eller de udskrevne
bogstaver/tal har ikke den
rigtige form.
Indstillingen er slettet af
sig selv.

En blank, vandret streg
vises gennem den
udskrevne label.
Maskinen er “fastlåst”
(dvs. at der ikke sker
noget, når man trykker på
en tast, selv om der er
tændt for maskinen).
Maskinen slukker, når du
forsøger at udskrive.
Tapen fremføres ikke
korrekt eller tapen sætter
sig fast inde i maskinen.
Alle indstillinger til tekst og
format skal slettes for at
oprette et nyt label.
For at ændre indstillinger
til sprog.

Dato (DD/MM/ÅÅ)

Brug AAA-alkalinebatterier (LR03) til
hukommelsessikkerhed, når maskinen ikke
er tilsluttet lysnettet.

>

Symboler

Vælg et sprog med

>

Sæt stikket på adapterledningen ind i
adapterstikket under maskinen.

[Normal]

Indtastning af symboler

>

Indstil dato (DD/MM/ÅÅ) og tid (tt:mm)
Eksempel: Indstil dato og tid til 21. oktober 2009, kl. 10.30.

Når maskinen bruges med AC-adapter (AD-24ES)

Brug enten en 9 mm eller 12 mm bred tape til tekst i to linier.
Display

Sprog]

[

Vælg enhed med

Tekststørrelsen Stor, Mellem og Lille justeres automatisk efter tapebredden.

Opsætning af tekst i to linier

>

>

Når tapen er sat i maskinen, skal den
fremføres en enkelt gang (se Fremføring).
Tryk derefter på tapeafskæringsarmen for at
skære tapen over.

[Stor]

FRA)

Vælg sprog (English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Nedrlnds/
Norsk/Polski/Portug./Romana/Slovenski/Slovensky/Suomi/Svenska/
/Dansk/Deutsch)
Standardindstilling er "English".

Indstil enheden (mm/tomme)
Standardindstilling er "mm".

Sæt dækpladen på plads bag på
maskinen. Der lyder et klik, når den
sidder rigtigt.

>
Små bogstaver (

Startindstilling
Start maskinen
Forsyn med strøm ved hjælp af seks AAA-alkalinebatterier eller AC-adapter, og
tryk dernæst
.

[Str.]

Store bogstaver/små bogstaver
TIL)

Hvad gør du, når…

Tandhjul

• Undlad at bruge P-touch på nogen måde eller til noget formål, som ikke er beskrevet
I denne brugervejledning. Dette kan medføre ulykker eller beskadigelse af maskinen.
• Anvend kun Brother TZ tape med denne maskine. Anvend ikke tape, som ikke har
-mærket.
• Rengør ikke maskinen med alkohol eller andre organiske opløsningsmidler. Anvend
kun en blød, tør klud.
• Berør ikke skrivehovedet med dine fingre. Benyt bløde elementer til at tørre med
(f.eks. en vatpind af bomuld), når skrivehovedet skal rengøres.
• Stik ikke fremmedelementer ind i åbninger, som eksempelvis tapeudgang eller stik til
AC-adapter.
• Undlad at anbringe P-touch i direkte sollys eller regn, i nærheden af radiatorer eller
andre varme apparater eller på et sted med meget høje temperaturer (f.eks. på
instrumentbrættet eller bag i bilen), høj luftfugtighed eller meget støv.
Standarddriftstemperaturområde: 10 °C til 35 °C.
• Forsøg ikke at udskrive labels med brug af en tom tapekassette i P-touch maskinen.
Dette vil bevirke, at skrivehovedet lider skade.
• Lad være med at trække i den tape, som fremføres fra P-touch maskinen, da dette
kan bevirke, at tapekassetten eller P-touch maskinen lider skade.

>

Udskrivningstast
Enter-tast

Markørtast
Tast til Slet
Tast til Nummer

Årsag/afhjælpning
Batterierne skal snart udskiftes. Erstat dem med nye.
Batterierne i maskinen skal udskiftes.
• Der er ingen tekst over markøren på det sted, hvor du angav
Nummerering.
• Der er valgt et ugyldigt tegn til Nummerering.
• Der er valgt et ugyldigt tal til Tabulatorlæng. eller labellængde.
• Du forsøger at udskrive en tekstfil, men hukommelsen er tom.
• Du har trykket på Udskrivningstasten, uden at der er angivet
tekst.
• Du forsøger at angive Antal kopier, Nummerering, Spejl eller
Eksempel på Tekst uden at der er angivet tekst.
• Du forsøger at indtaste en tredje linje ved at trykke på tasten
Enter.
• Du forsøger at udskrive en tekst på to linier, men tapen i
maskinen er kun 3,5 mm eller 6 mm.
Du forsøger at udskrive en label, uden at der er en kassette i
maskinen.
Skærearmen anvendes midt under udskrivningen.
Der er allerede indtastet det maksimale antal tegn (80).
Teksten er længere end længden på den valgte label eller den
valgte Autoformat-indstilling for længde.
Der udskrives på 3,5 mm tape med en ugyldig rammeindstilling
aktiveret. (Vælg
for at udskrive uden ramme eller
for at
annullere).

Bogstavtaster

Tapeende

Almindelige sikkerhedsforanstaltninger

>

Understregning/
ramme
Labellængde

Versaler
Tast til Tid/Dato
Strømtast

Sæt en tapekassette i. Sørg for,
at den går på plads med et klik.

• For at undgå skader må man ikke røre bladet på knivenheden eller andre metaldele
nær skrivehovedet.
• Tryk ikke for hårdt på knivarmen.
• Hvis man i længere perioder ikke regner med at benytte maskinen, bør batterier
fjernes og AC-adapter afbrydes. Bemærk: Når der er slukket for strømmen i mere end
to minutter, vil al tekst og format forsvinde fra displayet. Endvidere vil indstillinger for
sprog, enhed, tid og dato blive slettet.
• For at undgå lækage fra batteri eller skade herpå, skal man sikre, at batterierne
isættes korrekt.
• For at undgå skade eller ødelæggelser må man ikke slå på maskinen eller AC-adapteren,
tabe ting herpå eller trykke på LCD-displayet.
• Afhængigt af opbevaringsstedet, materialet og omgivelserne kan labels gå løs fra
arket eller sidde fast, så de ikke kan fjernes, ligesom farven på labels kan ændre sig
eller smitte af. Inden en label bruges, skal omgivelserne og materialet kontrolleres.
• Alle data, der er gemt i hukommelsen, går tabt, hvis der opstår driftsfejl på P-touch,
hvis den skal repareres, eller hvis batteriet aflades.

>

Meddelelse
Batteri
BATTERI!
Ugyldig

Ej ramme OK?

FORSIGTIG

>

Markør

Skrivehoved

Versaltast
Symboltast

• Anvend altid den specificerede spænding og den foreskrevne AC-adapter (AD-24ES)
til denne maskine for at forhindre skade eller fejl.
• Tag omgående ledningen ud og benyt ikke P-touch i trodenvejr. Der kan være en lille
risiko for elektrisk stød på grund af lynnedslag.
• Benyt ikke AC-adapteren på steder med høj fugtighed, eksempelvis badeværelser.
• Belast ikke ledningen.
• Ledning eller stik må ikke blive beskadiget eller belastes af tunge ting. Ledningen må
ikke bukkes eller trækkes med kraft. Når ledningen tages ud af væggen, skal man altid
holde ved stikket.
• Vær sikker på, at stikket er helt isat stikkontakten for at undgå ildebrand eller elektrisk
stød. Benyt ikke en stikkontakt, der er løs.
• Sørg for, at maskinen/AC-adapteren/netstikket ikke bliver våde, f.eks ved at du
berører dem med våde hænder eller spilder væske på dem.
• Maskine/AC-adapter/batterier må ikke modificeres eller skilles ad.
• Hvis man bemærker enhver unormal lugt, varme, misfarvning, deformation eller andet
usædvanligt under brug eller opbevaring, skal man tage AC-adapteren ud, fjerne
batterierne og stoppe brug.
• Anvend ikke genstande af metal, som for eksempel pincetter eller metalpenne, når du
oplader batterierne.

Gruppe

Fejlmeddelelse

Størrelse
Stilart

ADVARSEL

Store bogstaver (

Fejlfinding

Bredde

Sæt seks nye AAAalkalinebatterier (LR03) i
maskinen. Sørg for, at polerne
vender rigtigt. Udskift altid alle
seks batterier samtidig. Brug
altid nye batterier.

INDLEDNING

3 REFERENCE

2 I BRUG

Strømforsyning og tapekassetter

Dansk
www.brother.com

[KOM I GANG]

[Spejl]

>

[Spejlvendt?]

Brug gennemsigtig tape til funktionen [Spejl], så labelen kan læses rigtigt, når
den klæbes på glas, vinduer eller andre gennemsigtige flader.

Vi,

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan
erklærer, at dette produkt og lysnetadapteren er i overensstemmelse med de
grundlæggende krav i alle relevante direktiver og regler, som gælder i EU.
Overensstemmelseserklæringen kan hentes på vores websted. Gå til
support.brother.com -> vælg ”Europe” -> vælg dit land -> vælg ”Manualer” ->
vælg din model -> vælg ”Overensstemmelseserklæring” -> klik på
”Download”. Din overensstemmelseserklæring downloades som en PDF-fil.
Kontaktoplysninger
Disse oplysninger kan være specifikke for hvert land. Se: (www.brother.com)

