
Tilgængelige vejledninger
Når du downloader installationsprogrammet fra www.brother.com/inst og 
installerer det, oprettes mappen ”Brother Manual” på computerens skrivebord, 
og vejledningerne gemmes i denne mappe. Du kan også downloade separate 
vejledninger, som du har brug for, fra Brother support-websiden.
Besøg Brother support-websiden på support.brother.com, og klik på 
Manualer på siden for din model for at downloade andre vejledninger.

 Produktsikkerhedsguide
Denne vejledning indeholder sikkerhedsoplysninger; læs den, inden du bruger 
maskinen.

 Hurtig installationsvejledning (denne vejledning)
Denne vejledning indeholder grundlæggende information om brug af maskinen 
samt detaljerede tip til fejlfinding.

 Brugsanvisning
Denne vejledning, som ikke følger med maskinen, kan findes på Brother 
support-websiden (support.brother.com).
Denne vejledning indeholder yderligere oplysninger om maskinens indstillinger 
og drift, tip til fejlfinding og vedligeholdelsesanvisninger.

Inden du bruger din maskine, skal du kontrollere, at kassen indeholder følgende:

1. Træk dækslet på tastatur-LCD-enhedens underside udad for at fjerne 
det, og tilslut derefter tastatur-LCD-enhedens kabel.

Sæt dækslet på igen.

Besøg vores websted for at downloade og installere printerdrivere og 
software.

www.brother.com/inst 

Du kan finde flere oplysninger om installation af driver og software under 
Opret en label med en computer.

Udpakning af din P-touch-labelmaskine

P-touch-labelmaskine Tastatur-LCD-enhed Tastatur-LCD-
enhedskabel

Produktsikkerhedsguide Hurtig 
installationsvejledning

Lysnetadapter

Strømforsyningsledning USB-kabel Tapekassette

Møntcellebatteri

Dansk

Tak, fordi du købte P-touch-labelmaskinmodellen D800W.
Din nye D800W er en intuitiv, brugervenlig labelmaskine med mange funktioner, 
der kan lave professionelle labels af høj kvalitet.
Denne vejledning indeholder grundlæggende procedurer for brug af din 
labelmaskine. Læs hele vejledningen, før du bruger produktet, og opbevar den 
til senere brug.

D800W
Hurtig installationsvejledning

D01JFS001A
Generel beskrivelse

Forside

Bagside

1 Håndtag
2 Knap til åbning af dæksel
3 Øverste låg
4 Tapeåbning
5  (Labelindikator)
6  (Batteriindikator)
7  (Tænd/sluk-knap)

8  (Fremførings-/afskæringsknap)

9  (Wi-Fi-knap)
10 Tastatur-LCD-enhed
11 Interfacestik til tastatur-LCD-

enhed
12 Kabelholder (holder til tastatur-

LCD-enhedens kabel)
13 USB-port
14 Lysnetadapterstik

Indvendigt

1 Opbevaringsrum til tilbehør
Brug dette rum til opbevaring af 
TZe-tapekassetter og lysnetadapteren.

2 Holder til møntcellebatteri
3 Tapekassetterum
4 Printhoved
5 Tapeskæreenhed
6 Tapeåbning

Montering af tastatur-LCD-enheden
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2. Tilslut USB-kablet på tastatur-LCD-enheden til stikket på siden af 
maskinen.

Der bruges et møntcellebatteri som ekstra strømforsyning for at bevare 
indstillingerne for det interne ur på tastatur-LCD-enheden. Batteriet bruges 
op, også selvom P-touch-labelmaskinen ikke bruges i lang tid.

1. Sørg for, at maskinen er slukket.

2. Tryk på knappen til åbning af dækslet for at åbne det øverste låg.

3. Brug en mønt eller lignende genstand til langsomt at dreje 
møntcellebatteriets dæksel i pilens retning på batteridækslet, indtil det 
stopper. Fjern derefter møntcellebatteriets dæksel.

4. Isæt batteriet.

5. Sæt møntcellebatteriets dæksel tilbage i den oprindelige position. Når 
du skal installere møntcellebatteriets dæksel, skal du bruge en mønt 
eller lignende genstand til langsomt at dreje møntcellebatteriets dæksel 
i modsat retning af pilen på batteridækslet, indtil det stopper.

Du kan finde flere oplysninger i Brugsanvisning.

Lysnetadapter
Brug AD9100ESA (lysnetadapter) til denne P-touch-labelmaskine. Tilslut 
lysnetadapteren direkte til maskinen.

1. Sæt lysnetadapterledningens stik i det lysnetadapterstik, der er mærket 
DC IN 24 V på maskinen.

2. Sæt strømforsyningsledningens stik i lysnetadapteren.

3. Sæt strømforsyningens stik i en almindelige stikkontakt.

Monter batteribasen (PA-BB-003) på P-touch-labelmaskinen. Du kan finde 
flere oplysninger om montering af batteribasen i dens brugervejledning.

 Sådan isættes det genopladelige Li-ion-batteri

1. Tryk på (tænd/sluk-knappen), og hold den nede for at slukke maskinen.

2. Åbn batteridækslet på bunden af maskinen.

3. Sæt batteriet i batterirummet.

4. Luk batteridækslet.

 Sådan fjernes det genopladelige Li-ion batteri
Tryk på (tænd/sluk-knappen), og hold den nede for at slukke maskinen.
Fjern batteridækslet og batteriet, og sæt derefter batteridækslet på igen.

BEMÆRK!
• Tastatur-LCD-enheden kan installeres på maskinen ved at lade den 

glide ind på det øverste låg.
Når du opbevarer tastatur-LCD-enheden, skal du vende den med 
bagsiden opad og skyde den på det øverste låg med LCD-displayet 
vendende nedad for at forhindre, at den bliver støvet eller snavset.

• Du kan anbringe det overskydende kabel i kabelholderen.

Isætning af møntcellebatteriet

VIGTIGT!
• Aflevér batterierne på et passende indsamlingssted; smid dem ikke 

ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Sørg for at overholde 
alle gældende nationale og lokale regler.

• Ved opbevaring eller bortskaffelse af batteriet kan vi anbefale, at du 
pakker det ind (f.eks. med cellofantape) for at forhindre, at det kortslutter.

(Eksempel på batteriisolering)

1 Cellofantape
2 Møntcellebatteri

• Det anbefales at udskifte batteriet hvert andet år.

VIGTIGT!
Hvis møntcellebatteriets dæksel tvinges forbi stoppositionen, kan det 
blive beskadiget.

VIGTIGT!
Sørg for at sætte det nye batteri i, så +- og –-siderne vender den rigtige 
vej.
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Tilslutning af strømforsyningen

1 Lysnetadapter
2 Strømforsyningsledning

VIGTIGT!
• Sluk for P-touch-labelmaskinen, inden lysnetadapteren frakobles.
• Træk ikke i lysnetadapterledning og strømforsyningsledningen, 

og undgå at bøje dem.
• Når strømforsyningens stik er sat i en stikkontakt, kan det tage 

et par sekunder, før knappen (tænd/sluk-knap) aktiveres.

BEMÆRK!
For at beskytte og sikre P-touch-labelmaskinens hukommelse, når 
strømforsyningen frakobles, anbefales det at lade de genopladelige 
Li-ion-batterier (PA-BT-4000LI) være installeret i maskinen.

Brug af det genopladelige Li-ion-batteri 
(ekstraudstyr)
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 Opladning af det genopladelige Li-ion-batteri

1. Sørg for, at batteriet er sat i maskinen.

2. Brug lysnetadapteren og strømforsyningsledningen til at tilslutte 
maskinen til en stikkontakt.

Tryk på (tænd/sluk-knappen) for at tænde maskinen, hvis den ikke 
allerede er tændt.

(batteriindikatoren) lyser orange under opladning, og den slukkes, 
når batteriet er helt opladet.

 Sådan standses opladning af det genopladelige Li-ion-
batteri

Hvis du vil standse opladningen af batteriet, skal du frakoble lysnetadapteren.

TZe-tape-, FLe-label- og Krympeflex-kassetter kan bruges i din P-touch-
labelmaskine.

1. Kontroller, at tapeenden ikke er bøjet, og at den kommer gennem 
tapestyret. Ellers skal den føres gennem tapestyret som vist i 
illustrationen.

2. Tryk på knappen til åbning af dækslet for at åbne det øverste låg.

3. Læg tapekassetten i tapekassetterummet (med tapeenden mod 
maskinens tapeåbning), og tryk, indtil tapekassetten er installeret korrekt.

4. Luk det øverste låg.

BEMÆRK!
• Inden brug skal du oplade batteriet helt.
• Det tager op mod tre timer at oplade batteriet helt.

1 Lysnetadapter
2 Strømforsyningsledning

BEMÆRK!
Selvom opladningen stopper, hvis maskinen bruges til at udskrive, 
fremføre eller foretage en anden handling, starter opladningen igen 
automatisk, når handlingen er afsluttet, hvis opladningen ikke er færdig.

Bemærkninger til brugen af det genopladelige 
Li-ion-batteri
 Inden brug skal du oplade batteriet helt. Undlad at bruge det, inden det 

er helt opladet.
 Opladning af batteriet skal foregå ved en temperatur på mellem 0 og 40 °C, 

ellers bliver batteriet ikke opladet, og (batteriindikatoren) bliver 
ved med at lyse. Hvis opladningen standser, fordi temperaturen er for 
lav eller for høj, skal du anbringe maskinen ved en temperatur på mellem 
0 og 40 °C og prøve at oplade igen.

 Hvis maskinen bruges til at udskrive, fremføre eller foretage en anden 
handling, når batteriet er installeret, og lysnetadapteren er tilsluttet, 
slukkes (batteriindikatoren) muligvis, og opladningen kan stoppe, 
selvom batteriet ikke er helt opladet.

Karakteristika for genopladeligt Li-ion-batteri
Sådan sikrer du den bedst mulige ydelse og den længste levetid for 
batteriet:
 Undgå at bruge eller opbevare batteriet på steder, hvor temperaturen 

er meget høj eller lav, da batteriet kan blive afladet hurtigere. Dette kan 
ske, hvis du bruger et genopladeligt Li-ion-batteri, der er næsten helt 
opladet (opladet 90 % eller mere), et sted, hvor det er udsat for høje 
temperaturer.

 Fjern batteriet, hvis maskinen ikke skal bruges i en længere periode.
 Opbevar et batteri, der er under halvt opladet, på et køligt og tørt sted 

uden for direkte sollys.
 Oplad batteriet hver sjette måned, hvis det ikke bruges i lang tid.
 Hvis du rører ved en del af maskinen, mens Li-ion-batteriet oplades, kan 

den del af maskinen muligvis føles varm. Dette er normalt, og maskinen 
kan bruges uden problemer. Stop brugen af maskinen, hvis den bliver 
meget varm.
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Isætning af en tapekassette

VIGTIGT!
Hvis den nye tapekassette har en papstopper, 
skal den fjernes, inden kassetten isættes.

1 Tapeende
2 Tapestyr (den faktiske form kan variere afhængigt af tapebredden)

1 Tapeåbning

VIGTIGT!
• Ved isætning af tapekassetten skal du kontrollere, at tapen 

og farvebåndet ikke hænger fast i printhovedet.
• Kontrollér, at tapen er stram, 

og sæt derefter tapekassetten 
forsigtigt i. Hvis tapen ikke er 
stram, får den fat i fremspringet (2), 
når kassetten sættes i, og bøjes 
eller krølles, så tapen sætter sig 
fast.
Vind spolen som vist i illustrationen 
i trin 1 for at stramme tapen.

• Når du fjerner tapekassetten, skal du sørge for, at tapen ikke rammer 
fremspringet (2).

VIGTIGT!
• Undgå at trække i labelen, når maskinen skubber den ud fra 

tapeåbningen. Hvis du gør det, trækkes farvebåndet fri sammen 
med tapen. Tapen virker muligvis ikke længere, når farvebåndet er 
trukket fri.

• Opbevar tapekassetter på et køligt og mørkt sted uden direkte sollys, 
høje temperaturer, høj luftfugtighed og støv. Efter åbning af den 
forseglede emballage skal tapekassetten bruges så hurtigt som 
muligt.

BEMÆRK!
Ekstra kraftigt klæbende tape:
• Til ru og teksturerede flader anbefaler vi at bruge ekstra kraftigt 

klæbende tape.
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Tænd: Tryk på (tænd/sluk-knappen) for at tænde P-touch-labelmaskinen. 
(tænd/sluk-knappen) lyser grønt.

Sluk: Tryk på (tænd/sluk-knappen) igen, og hold den nede for at slukke 
maskinen. (tænd/sluk-knappen) lyser orange.

Tasternes navne og funktioner

1 Hjem
Vender tilbage til startskærmbilledet for at vælge en menu.

2 Format
Angiver tegn og attributter.

3 Program
Åbner et registreret program.

4 Klar
Rydder al indtastet tekst eller al tekst og de aktuelle indstillinger.

5 Gem
Gemmer de oprettede data i filhukommelsen.

6 Vis udskr.
Viser et billede af labelen, som bliver udskrevet i det angivne layout.

7 Annuller
Sletter udskriftsjobbet.

8 Udskriv/Udskr.indst. 
• Udskriver de aktuelle data på tapen.
• Udskriver flere kopier eller ændrer udskriftsindstillingerne ved brug i 

kombination med tasten Shift.
9 Tilbage

Sletter tegnene til venstre for markøren.
10 Næste

Opretter den næste side.
11 Enter

Tilføjer en ny linje ved indtastning af tekst.
Vælger den viste indstilling.

12 Shift
Indtaster store bogstaver eller symboler ved brug i kombination med 
bogstavtasterne eller taltasterne.

13 OK
Vælger den viste indstilling.

14 Markør ( )
Flytter markøren i pilens retning.

15 Esc (Escape)
Annullerer den aktuelle kommando, og displayet viser 
dataindtastningsskærmen eller det forrige trin.

16 Mellemrum 
• Indsætter et blankt ordmellemrum.
• Nulstiller en indstilling til standardværdien.

17 Accent
Vælger og indsætter et tegn med accent.

18 Symbol
Vælger og indsætter et symbol fra en liste med tilgængelige symboler.

19 Serialiser
Indstiller serialiserede tal.

20 Indsæt
Indsætter et tids-stempel, en stregkode, en database eller et overført 
symbol.

21 Store bogstaver
Slår skrivning af store bogstaver til og fra.

22 Tabulator
Indsætter en tabulator.

23 Bogstav 
• Indtaster bogstaver eller tal.
• Indtaster store bogstaver eller symboler ved brug i kombination med 

Bogstavtasterne eller tasten Shift.

LCD-display
 Startskærmbillede

1 Autoformat (Skabeloner)
Angiver labelformatet fra 35 skabeloner.

2 Opret label
Viser skærmbilledet til oprettelse af labels.

3 Autoformat (Bloklayout)
Angiver labelformatet fra 32 bloklayout.

4 Fil
Henter data, der er gemt i filhukommelsen.

5 Kabellabel
Angiver labeltypen fra følgende syv typer: Frontplade/Kabelmærkning/ 
Kabelflag/Patchpanel/Klemrække/Udstanset flag/Inverteret label.

6 Overført skabelon
Henter data, der blev overført fra en computer.

7 Indstillinger
Angiver forskellige indstillinger for maskinen.

8 Registrer programmerbar funktion
Registrerer, sletter og omdøber programmer.

9 Trådløs tilslutning
Det venstre ikon angiver status for Wi-Fi®-tilslutningen, og det højre ikon 
angiver status for Wireless Direct-tilslutningen.

10 Batteriniveau
Angiver det resterende batteriniveau. Ikonet vises kun, når der bruges et 
Li-ion-batteri.

Sådan tændes og slukkes P-touch

BEMÆRK!
Første gang maskinen tændes, vises skærmbilledet til valg af sprog. Vælg 
det ønskede sprog ved hjælp af tasten  eller . Sprogindstillingen kan 
også ændres senere. (Se Angivelse af sprog og enhed).

VIGTIGT!
Når maskinen slukkes, skal du IKKE fjerne batteriet eller frakoble 
lysnetadapteren, før (tænd/sluk-knappen) slukkes.

Beskrivelse af tastatur-LCD-enheden
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Tilsluttet i Wi-Fi-tilstand

Ikke tilsluttet i Wi-Fi-tilstand

Tilsluttet/ikke tilsluttet i Direct-tilstand

(Blinker)
Opretter forbindelse med installationsguide

(Slukket) Trådløs tilslutning slukket

 - Fuldt opladet  - Lavt niveau  - Oplader

 - Halvt opladet  - Tomt
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 Skærmbillede til oprettelse af labels

1 Store bogstaver
Angiver, at der skrives med store bogstaver.

2-8 Oplysninger om stilart
Angiver den aktuelle skrifttype (2), tegnstørrelse (3), tegnbredde (4), 
typografi for tegn (5), linje (6), ramme (7) og indstillinger for justering (8).

9 Oplysninger om layout
Angiver retning, layout, separator, omvendt og indstillinger for gentagen 
tekst. De viste elementer varierer afhængigt af den valgte labeltype.

10 Bloknummer
Angiver bloknummeret.

11 Linjenummer
Angiver linjenummer i labellayoutet.

12 Sideseparatorlinje
Angiver slutningen på en side og begyndelsen på den næste side.

13 Blokseparatorlinje
Angiver slutningen på en blok.

14 Enter-/retursymbol
Angiver slutningen på en tekstlinje.

15 Markør
Angiver den aktuelle position for dataindtastning. Tegnene indtastes til 
venstre for markøren.

16 Trådløs tilslutning
Angiver den aktuelle status for trådløs tilslutning. Se Trådløs tilslutning i 
afsnittet om startskærmbilledet.

17 Tab.længdeindstilling
Angiver den indstillede tabulatorlængde.

18 Tapestørrelse
Angiver tapestørrelsen som følger for den indtastede tekst: 
Tapebredde × Labellængde. Hvis labellængden er angivet, 
vises også til højre for tapestørrelsen.

19 Batteriniveau
Angiver det resterende batteriniveau. Ikonet vises kun, når der bruges et 
Li-ion-batteri. Se Batteriniveau i afsnittet om startskærmbilledet.

Fremfør og klip
Funktionen til fremføring og afskæring fremfører ca. 22,3 mm tom tape og 
afskærer derefter tapen.

1. Tryk på (fremførings-/afskæringsknappen).

[Fremfør & klip?] vises på displayet.

2. Vælg [Fremfør & klip?] med tasten  eller , og tryk derefter på 
tasten OK eller Enter. Meddelelsen [Fremfører tape... Vent] 
vises, mens tapen fremføres, og derefter skæres tapen af.

Kun fremføring
Denne funktion fører tapen ca. 22,3 mm frem, så der stikker en tom label 
ud af tapekassetten. Denne handling anbefales, når der bruges stoftape til 
påstrygning, som bør klippes over med en saks.

1. Tryk på (fremførings-/afskæringsknappen).

[Fremfør & klip?] vises på displayet.

2. Vælg [Kun fremføring] med tasten  eller , og tryk derefter på 
tasten OK eller Enter. Meddelelsen [Fremfører tape... Vent] 
vise, mens tapen fremføres.

Sprog

1. Vælg [Settings] (Indstill.) på startskærmen med tasten , , 
eller , og tryk derefter på tasten OK eller Enter.

2. Vælg [  Language] (Sprog) med tasten  eller , og tryk derefter 
på tasten OK eller Enter.

3. Vælg et sprog for menukommandoer og meddelelser, som vises på 
LCD-displayet, med tasten  eller .

Følgende sprog er tilgængelige: [Čeština], [Dansk], [Deutsch], 
[English], [Español], [Français], [Hrvatski], [Italiano], 
[Magyar], [Nederlands], [Norsk], [Polski], [Português], 
[Português(Brasil)], [Română], [Slovenski], [Slovenský], 
[Suomi], [Svenska] og [Türkçe].

4. Tryk på tasten OK eller Enter.

Enhed

1. Vælg [Indstill.] på startskærmen med tasten , ,  eller , 
og tryk derefter på tasten OK eller Enter.

2. Vælg [Enhed] med tasten  eller , og tryk derefter på tasten 
OK eller Enter.

3. Vælg en enhed for dimensioner, der vises på LCD-displayet, ved hjælp 
af tasten eller . Der kan vælges [tommer] eller [mm].

4. Tryk på tasten OK eller Enter.

LCD-kontrast
Du kan ændre LCD-displayets kontrastindstilling til et af fem niveauer 
(+2, +1, 0, -1 eller -2) for at gøre det nemmere at læse skærmbilledet. 
Standardindstillingen er ”0”.

1. Vælg [Indstill.] på startskærmen med tasten , ,  eller , 
og tryk derefter på tasten OK eller Enter.

2. Vælg [LCD-kontrast] med tasten  eller , og tryk derefter på 
tasten OK eller Enter.

3. Angiv værdien med tasten  eller , og tryk derefter på tasten 
OK eller Enter.

Baggrundsbelysning
Du kan sætte indstillingen for baggrundsbelysning til enten ”Til” eller ”Fra”.
Displayet er nemmere at læse, når baggrundslyset er aktiveret. 
Standardindstillingen er ”Til”.

1. Vælg [Indstill.] på startskærmen med tasten , ,  eller , 
og tryk derefter på tasten OK eller Enter.

2. Vælg [Baggrundsbelysning] med tasten  eller , og tryk derefter 
på tasten OK eller Enter.

3. Vælg [Til] eller [Fra] med tasten  eller , og tryk derefter på tasten 
OK eller Enter.

Under udskrivning slås baggrundsbelysningen fra. Baggrundsbelysningen 
aktiveres under dataoverførsler.

Fremføring af tape

VIGTIGT!
• Sørg for at fremføre tapen, så et eventuelt slør i tapen og farvebåndet 

fjernes, efter at du har sat tapekassetten i.
• Undgå at trække i labelen, når maskinen skubber den ud fra 

tapeåbningen. Hvis du gør det, trækkes farvebåndet fri sammen 
med tapen. Tapen virker muligvis ikke længere, når farvebåndet er 
trukket fri.

• Undgå at blokere tapeåbningen under udskrivning eller ved fremføring 
af tapen. Det vil få tapen til at krølle og sidde fast.

BEMÆRK!
Hvis du vil afslutte eller annullere denne funktion, skal du trykke på Esc.

BEMÆRK!
Hvis du vil afslutte eller annullere denne funktion, skal du trykke på Esc.
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Angivelse af sprog og enhed

BEMÆRK!
For at vende tilbage til det forrige trin skal du trykke på tasten Esc.

BEMÆRK!
Standardindstillingen er [mm].
For at vende tilbage til det forrige trin skal du trykke på tasten Esc.

Justering af LCD-indstillingerne

BEMÆRK!
• For at vende tilbage til det forrige trin skal du trykke på tasten Esc.
• Hvis du trykker på tasten Mellemrum på skærmbilledet til indstilling 

af kontrasten, indstilles kontrasten til standardværdien ”0”.

BEMÆRK!
• Der kan spares strøm, når baggrundsbelysningen er slået fra.
• Baggrundsbelysningen slukkes automatisk. Tryk på en vilkårlig tast 

for at tænde baggrundsbelysningen igen.



Indikatorerne lyser og blinker for at angive maskinens status. De symboler, 
der anvendes i dette afsnit, forklarer betydningen af   de forskellige 
indikatorfarver og mønstre:

Eksempel: G  = Indikatoren blinker grønt

 Label, strømindikator

 Batteriindikator

 Wi-Fi-indikator

Brothers supportwebsted
Besøg vores supportwebsted på support.brother.com.
Du kan finde følgende oplysninger:
• Software-downloads
• Vejledninger/dokumenter
• Ofte stillede spørgsmål (Fejlfinding, Nyttige tips om brug af printer)
• Information om forbrugsstoffer
• Seneste OS-kompatibilitetsoplysninger
Indholdet på dette websted kan ændres uden varsel.

LED-indikatorer

= Indikatoren lyser

G = Grøn
O = Orange
R = Rød

= Indikatoren blinker

= Indikatoren kan være slukket, eller den 
lyser eller blinker i en af de angivne farver

(Slukket) = Indikatoren er slukket

 (Label)  (Tænd/sluk-knap) Status

(Slukket) O
Er ved at slukke
Øverste låg åbent

(Slukket) G  

(1 gang i sekundet)
Overfører data

O Afkøler nu

R R
Systemfejl 1
Systemfejl 2
Systemfejl 3

G O
Nulstillingstilstand (når 
tilstanden starter)

G O
Nulstillingstilstand (når knappen 
trykkes ned 2/4/6 gange)

O O

Når de blinker på skift: 
Afskæringsfejl

Når de blinker samtidig:
Fejl grundet høj temperatur

R  

(1 gang i 
sekundet)

O Fejl grundet forkert medie

R  

(2 gange 
på 1,8 sekunder)

G

Ingen kassette-fejl
Fejl grundet forkert type eller 
inkompatibel erstatningstape
Fejl grundet medieende

O G
Fejl, fordi det øverste låg er 
åbent under udskrivning

 (Batteri)  (Tænd/sluk-knap) Status

(Slukket)
Genopladeligt batteri: fuldt 
opladet

O Oplader

O  

(1 gang 
på 4 sekunder)

Genopladeligt batteri: halvt 
opladet

O  

(2 gange 
på 4 sekunder)

Genopladeligt batteri: lavt 
niveau

R R
Fejl grundet det genopladelige 
batteri

R G
Genopladeligt batteri: helt 
afladet

 (Wi-Fi)  (Tænd/sluk-knap) Status

R O
Der blev ikke fundet 
tilgængelige WPS-accesspoints

R O
WPS-accesspointforbindelses-
fejl

R  

(2 gange 
på 1,8 sekunder)

O Forkerte sikkerhedsindstillinger

O  

(2 gange 
på 1,8 sekunder)

O
Fejl under søgning efter 
WPS-accesspoint

G
Wi-Fi aktiveret, forbindelse 
ikke oprettet

G
Wi-Fi aktiveret, forbindelse 
oprettet

(Slukket) Wi-Fi deaktiveret

Produktspecifikationer

Modelnavn D800W

Størrelse
Mål Ca. 338 mm (B) × 188 mm (D) × 173 mm (H) 

(inkl. tastatur-LCD-enhed)

Vægt Ca. 3,3 kg (inkl. tastatur-LCD-enhed)

Udskrivning
Metode Termooverførsel

Tapekassette • Brother TZe-tapekassette (bredde på 3,5 mm, 
6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm)

• Brother FLe-labelkassette (21 mm × 45 mm)
• Brother Krympeflex-kassette (bredde på 5,8 mm, 

8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm, 23,6 mm)

Interface
USB Version 2.0 Full-speed (ydre enhed)

Wi-Fi • Wireless Direct: IEEE 802.11n
• Ad-hoc-tilstand: IEEE 802.11b
• Infrastrukturtilstand: IEEE 802.11b/g/n
• WPS 2.0

Omgivelser
Driftstemperatur/
driftsluftfugtighed

Under kørsel: mellem 10 og 35 °C /
mellem 20 og 80 %
maks. vådtemperatur: 27 °C

http://support.brother.com/


Du kan bruge P-touch-labelmaskinens tastatur-LCD-enhed til at oprette og 
udskrive data til labels. Fordi maskinen er bærbar, kan den bruges som 
separat enhed, uden at du skal bekymre dig om det trådløse signals styrke 
eller om at oprette forbindelse til andre enheder, og den kan bruges når som 
helst og hvor som helst.

Din P-touch-labelmaskine kan bruges som en separat maskine, eller den 
kan tilsluttes til en mobil enhed og bruges med Brother-programmerne til 
at oprette labels og udskrive direkte fra din mobile enhed.
Hvis du vil udskrive labels fra din mobile enhed, skal du installere Brother-
programmerne på din mobile enhed og derefter tilslutte din maskine til din 
mobile enhed. 

 Tilslutning af din maskine til en mobil enhed

1. Tænd maskinen, og tryk derefter på (Wi-Fi-knappen), og hold den 
nede, indtil (Wi-Fi-indikatoren) lyser grønt.

2. Slå Wi-Fi-funktionen på din Apple iPhone/iPad/iPod touch eller 
Android™-enhed til.

3. Start programmet på din Apple iPhone/iPad/iPod touch eller Android™-
enhed, og vælg derefter din maskine som printeren i programmet.

Vælg ”PT-D800W” eller ”DIRECT-*****_PT-D800W”.

”*****” er de sidste fem cifre i produktets serienummer.

Du kan finde serienummeret på bunden af maskinen.

Når du bliver bedt om adgangskoden (netværksnøglen), skal du 
indtaste ”00000000”.

Din maskine kan nu tilsluttes til en computer og bruges med P-touch Editor 
eller Cable Label Tool-software til at oprette mere komplekse labels.
Du kan finde flere oplysninger i Brugsanvisning.

Installation af softwaren og printerdriveren på en 
computer
Hvis du vil udskrive fra din Windows-computer eller Mac, skal du installere 
printerdriveren, P-touch Editor og andre programmer på din computer.

1. Gå til vores websted (www.brother.com/inst), og download 
installationsprogrammet for softwaren og vejledningerne.

2. Dobbeltklik på den downloadede .exe-fil, og følg vejledningen på 
skærmen for at fortsætte med installationen.

3. Luk dialogboksen, når installationen er fuldført.

Tilslutning af maskinen til en computer
Du kan tilslutte maskinen til en Windows-computer eller Mac ved hjælp af et 
USB-kabel eller trådløst LAN. Du kan finde flere oplysninger i Brugsanvisning.

 Tilslutning med USB

1. Tilslut maskinens ende af USB-kablet til USB-porten på maskinens 
bagside.

2. Tilslut den anden ende af USB-kablet til USB-porten på computeren.

3. Tænd maskinen.

 Tilslutning med Wi-Fi

1. Tænd maskinen.

2. Tryk på (Wi-Fi-knappen) på din maskine, og hold den nede i ét 
sekund for at slå Wi-Fi-funktionen til.  (Wi-Fi-indikatoren) begynder 
at blinke grønt, én gang hvert tredje sekund.

• Ad-hoc-tilstand
Efter installation af printerdriveren og andre programmer 
på din computer skal du indstille Ad-hoc-tilstand ved hjælp 
af Printerindstillingsværktøj, som er installeret på computeren. 
(Se Brugsanvisning).

Opret en label

1. KOM GODT I GANG Reference

Klargøring af maskinen. Hurtig installationsvejledning (denne vejledning)

2. OPRETTELSE AF EN 
LABEL Reference

Labelerne oprettes med labeloprettelsesskærmen. Du åbner 
labeloprettelsesskærmen ved at vælge [Opret label] på startskærmbilledet.

Valg af autoformat.
Valg af labeltype.

Brugsanvisning

Bemærk:
Ud over indtastning af tekst har maskinen 
et stort udvalg af formateringsindstillinger.

Redigering af labels:
• Indtastning og 

redigering af tekst.
• Indtastning af symboler, 

tegn med accent, 
tids-stempler og 
serialiseret tekst.

• Oprettelse af en 
stregkodelabel.

3. LABELUDSKRIVNING Reference

Valg af 
afskæringsindstillinger.

Brugsanvisning

Bemærk:
Før udskrivning kan du kontrollere labelens 
layout ved hjælp af eksempelsvisningsfunktion.

Justering af labellængden.

Udskrivning af labelen.

Opret en label med en mobil enhed

Du kan få flere oplysninger om de mobile apps, 
der er tilgængelige til din printer, på 
support.brother.com/g/d/f5f9.

Opret en label med en computer

BEMÆRK!
Du skal installere P-touch-software og printerdriveren for at kunne bruge 
maskinen sammen med din computer.
Download installationsprogrammet fra www.brother.com/inst.

Tilgængelige 
programmer Egenskaber Computer Forbindelse

P-touch Editor Design og udskriv 
brugerdefinerede labels med 
integrerede tegneværktøjer, 
tekst med forskellige 
skrifttyper og stilarter, 
importerede grafikbilleder 
og stregkoder.

Windows / 
Mac

Wi-Fi / USB

Cable Label 
Tool

Opret og udskriv labels 
til kabler, patchpaneler, 
frontplader, elektrisk udstyr 
og meget mere.

Windows

BEMÆRK!
Sådan tilsluttes maskinen til en computer med en trådløs forbindelse:
• Vi anbefaler konfiguration af de trådløse netværksindstillinger under 

installation af softwaren. Du kan ændre indstillingerne senere ved hjælp 
af [Indstill.] på startskærmbilledet eller i Printerindstillingsværktøj. 
Du kan finde flere oplysninger i Brugsanvisning.

• Vi anbefaler, at du installerer softwaren på en computer med en trådløs 
forbindelse til dit netværk og konfigurerer maskinen ved hjælp af et 
USB-kabel.

• Vi anbefaler, at du sørger for at få fat på SSID’et (netværksnavnet) 
og adgangskoden (netværksnøglen) til det trådløse netværk på 
forhånd.

• Hvis dit trådløse accesspoint/din router understøtter WPS, kan du 
bruge ettryks WPS (Wi-Fi Protected Setup) til hurtigt at konfigurere 
de trådløse netværksindstillinger.

http://www.brother.com/inst/
http://www.brother.com/inst/
https://support.brother.com/g/d/f5f9


LCD-problemer

Udskrivningsproblemer

Versionsoplysninger
Fejlfinding

Problem Løsning

Skærmen ”fryser”, eller 
maskinen reagerer ikke 
korrekt.

Nulstil den interne hukommelse til 
fabriksindstillingerne. Du kan finde flere 
oplysninger i Brugsanvisning. Hvis nulstilling 
af maskinen ikke løser problemet, skal 
lysnetadapteren frakobles, og batteriet skal 
tages ud i mere end 10 minutter.

Displayet forbliver tomt, 
efter at maskinen er tændt.

Tænd/sluk-knappen lyser 
ikke.

Maskinen modtager ikke strøm.
Hvis maskinen er tilsluttet netstrøm, skal 
du kontrollere, at lysnetadapteren er korrekt 
tilsluttet til maskinen og en stikkontakt.
Hvis du bruger et genopladeligt Li-ion-batteri, 
skal du kontrollere, at det genopladelige 
Li-ion-batteri er sat korrekt i maskinen og er helt 
opladet.

Der vises LCD-meddelelser 
på et fremmed sprog.

Se Angivelse af sprog og enhed i denne 
vejledning for at vælge det ønskede sprog.

Problem Løsning

Labelen udskrives ikke. • Kontrollér, at teksten er blevet indtastet, 
og at tapekassetten er installeret korrekt 
med tilstrækkelig tape.

• Hvis tapen er bøjet, skal du skære den bøjede 
del af og føre tapen gennem åbningen.

• Hvis du udskriver fra en computer eller 
en mobil enhed, skal du kontrollere, 
at computeren eller den mobile enhed 
er korrekt tilsluttet til maskinen.

Labelen udskrives ikke 
korrekt.

• Tag tapekassetten ud, og sæt den tilbage 
på plads ved at trykke, indtil den klikker på 
plads.

• Hvis printhovedet ikke er rent, skal det 
rengøres med en vatpind eller en 
rengøringskassette til printhoved (TZe-CL6, 
ekstraudstyr).

Tapen sidder fast. Hvis tapen sidder fast, skal tapekassetten tages 
ud, og derefter skal den fastsiddende tape 
trækkes ud og afklippes med en saks. 
Kontrollér, at enden af tapen passerer gennem 
styret, og indsæt tapekassetten igen.

Farvebåndet er gået løs fra 
farverullen.

Udskift tapekassetten, hvis farvebåndet er gået 
i stykker. Hvis ikke, skal du lade tapen være 
uafskåret og tage tapekassetten ud og derefter 
vikle det løse farvebånd op på spolen, som vist 
på figuren.

Maskinen stopper, mens 
den udskriver en label.

• Udskift tapekassetten, hvis der er synlig 
stribet tape, da det angiver slutningen på 
tapen.

• Tilslut lysnetadapteren direkte til maskinen, 
eller oplad det genopladelige Li-ion-batteri.

Labelen klippes ikke 
automatisk.

Kontrollér indstillingen Afskæringsindstillinger. 
Du kan finde flere oplysninger i Brugsanvisning.
Hvis du vil afskære labels manuelt, skal du trykke 
på (fremførings-/afskæringsknappen) for at 
fremføre og afskære tapen.

Tapen sidder fast, og fejlen 
kan ikke afhjælpes ved at 
følge fejlfindingstrinene.

Kontakt Brother Support.

Jeg vil gerne foretage 
små justeringer af 
udskrivningsresultatet.

Længden og margenerne kan justeres i 
[Printerindstillingsværktøj]. Du kan finde 
flere oplysninger i Brugsanvisning.

1

1 Spol

Problem Løsning

Jeg kender ikke 
versionsnummeret på min 
maskines firmware.

Versionsnummeret og andre oplysninger om 
firmwaren kan bekræftes på følgende måde:
1 Vælg [Indstill.] på startskærmen med 

tasten , ,  eller , og tryk derefter 
på tasten OK eller Enter.

2 Vælg [Versionsoplysninger] med 
tasten  eller , og tryk derefter på tasten 
OK eller Enter.

Du kan også bruge følgende fremgangsmåde. 
1 Tænd maskinen.
2 Tryk på (fremførings-/ 

afskæringsknappen), og hold den nede i 
mere end 10 sekunder for at udskrive 
rapporten.

Du kan finde flere oplysninger i Brugsanvisning.

Jeg vil gerne bekræfte, 
at jeg bruger den nyeste 
version af softwaren.

Brug P-touch Update Software til at bekræfte, 
at du har den nyeste version.
Yderligere oplysninger om P-touch Update 
Software kan findes i Brugsanvisning.


