
 PRVI KORAKI

Napajanje in kaseta s trakom

Odprite pokrov kasete, tako da pritisnete označeno 
območje na vrhu naprave.
• Ko menjate baterije ali kasete s trakom, poskrbite, da je 

napajanje izključeno.

Vstavite kaseto s trakom in poskrbite, da se 
zaskoči na svoje mesto.
• Poskrbite, da je konec traku napeljan pod vodili za trak.
• S to napravo uporabljajte samo originalne trakove 

Brother P-touch TZe.
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Z novo napravo za nalepke Brother P-touch lahko ustvarite najrazličnejše samolepilne nalepke po 
meri. Ta naprava uporablja trakove Brother »TZe« širine od 3,5 do 12 mm. Kasete s trakom »TZe« 
so na voljo v številnih barvah in velikostih. Obiščite www.brother.com za popoln seznam trakov, 
ki so združljivi z vašo napravo.
Pred uporabo pozorno preberite ta priročnik in ga shranite na priročno mesto, da ga boste lahko uporabili 
v prihodnje.

Slovensko
 Navodila za uporaboH110

Razl. 0

http://www.brother.com


Vstavite šest novih alkalnih baterij AAA (LR03) 
ali popolnoma polnih baterij Ni-MH (HR03), 
pri tem pa pazite, da so njihovi pozitivni in 
negativni konci pravilno usmerjeni. 
Uporabniki alkalnih baterij:
Vedno zamenjajte vseh šest baterij hkrati z 
novimi baterijami.
Uporabniki baterij Ni-MH:
Vedno zamenjajte vseh šest baterij hkrati s 
popolnoma polnimi baterijami.

1 Dva kavlja na dnu pokrova kasete vstavite 
v reže na napravi.

2 Trdno zaprite pokrov kasete in poskrbite, 
da se zaskoči na svoje mesto.

OPOMBA

Pri uporabi dodatnega izmeničnega napajalnika (AD-24ES)
1. Kabel izmeničnega napajalnika priključite v vtičnico za izmenični napajalnik na dnu naprave.
2. Vtič vstavite v najbližjo standardno električno vtičnico.

Za ohranjanje vsebine pomnilnika priporočamo uporabo alkalnih baterij AAA (LR03) ali baterij Ni-MH 
(HR03) skupaj z izmeničnim napajalnikom.
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Vtičnica za izmenični 
napajalnik
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OPOMBA

• Na LCD-prikazovalniku se prikaže ena vrstica s 15 znaki, vendar pa lahko vnesete do 80 znakov besedila.

• Dolžina nalepke, prikazana na LCD-prikazovalniku, se lahko rahlo razlikuje od dejanske dolžine natisnjene 
nalepke.

LCD-prikazovalnik

1. Velikost

2. Pisava

3. Kazalec

4. Dvigalka

5. Velike črke

6. Podčrtaj/Okvir

7. Stil

8. Dolž.nalepk

Če ste izbrali določeno dolžino 

nalepke, se prikaže tudi .

9. Kabel
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1 Vklopite napravo.

Za napajanje vstavite šest baterij AAA ali priključite izmenični napajalnik (AD-24ES), ki je na voljo kot 

dodatna oprema, in pritisnite , da napravo vklopite.

2 Nastavite jezik.

Privzeta nastavitev je [English].

3 Nastavite merilne enote.

Privzeta nastavitev je [mm].

OPOMBA

• Naprava se samodejno izklopi, če v petih minutah ne pritisnete nobene tipke.

• Za preklic poljubnega postopka pritisnite .

• Po pritisku na  naprava prikaže »Sprejeto«, da potrdi vaše nastavitve.

Začetne nastavitve

  /  [Jezik]   /  [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/

Magyar/Melayu/Nederlands/Norsk/Polski/Português/Portug. (BR)/Română/Slovenski/Slovenský/

Suomi/Svenska/Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch] .

  /  [Enota]   /  [palec/mm] .



OPOMBA

• Med izbiranjem nastavitev pritisnite preslednico, da se vrnete na privzeto možnost.

• S pritiskom tipke za predogled tiskanja prikažete ustvarjeno sliko nalepke, ki se lahko razlikuje od dejanske 
natisnjene nalepke.

Tipkovnica

1. Tipka Menu (Meni)

2. Tipka za vklop

3. Tipka za premikanje: Levo 

(z dvigalko vas premakne 

na vrh besedila)

4. Tipka Esc (Ubežnica)

5. Tipka OK (V redu)

6. Tipka za velikost

7. Tipka za pisavo

8. Tipka za znake

9. Dvigalka

10. Tipka za velike črke

11. Tipka za naglase

12. Ročica rezalnika za trak

13. Tipka za brisanje

14. Tipka za tiskanje

15. Tipka za predogled

16. Tipka za premikanje: Desno 

(z dvigalko vas premakne 

na konec besedila)

17. Tipka za stil

18. Tipka za okvir

19. Tipka za kabel

20. Vračalka 

21. Vnosna tipka

22. Tipka za simbol

23. Preslednica
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 PRVI KORAKI (nadaljevanje)

Ta funkcija omogoča nastavitev svetlosti 
LCD-prikazovalnika. Izbirate lahko med petimi 
ravnmi svetlosti.
Privzeta nastavitev je [0].

• Če želite nastavitev preklopiti nazaj na privzeto 
možnost, pritisnite preslednico.

 OSNOVNA UPORABA

 Preklop med velikimi in malimi črkami

Pritisnite , da preklopite med velikimi in malimi 

črkami.

Velike črke Male črke 

(vključeno ) (izključeno )

 Ustvarjanje dvovrstičnih nalepk
Kazalec premaknite na želeni začetek naslednje 

vrstice in pritisnite . Za dvovrstično tiskanje 

uporabite trak širine 9 ali 12 mm.

OPOMBA

• Simbol za novo vrstico ( ) se prikaže, če 
pritisnete tipko za vnos, kar označuje, da ste se 
odločili vnesti drugo vrstico besedila.

 Vnašanje naglašenih znakov

Pritisnite , da dodate naglašeni znak.

• Oglejte si tabelo naglašenih znakov v tem 
vodniku.

• Za preklic postopka pritisnite .

• Zaporedje naglašenih znakov se razlikuje glede 
na izbrani jezik LCD-prikazovalnika.

Kontrast

  /  [Osvetl. LCD]   

/  [-2/-1/0/+1/+2] 

1

Vnašanje besedila

1. vrstica Slika nalepke

2. vrstica

–     /   

2

Velike črke Velike črke



 Spreminjanje širine nalepke

 Spreminjanje dolžine nalepke

OPOMBA

• Ko je nalepka natisnjena, jo prerežite vzdolž 
natisnjenih pik (:) s škarjami, da se dolžina 
nalepke ujema s prikazom na 
LCD-prikazovalniku.

• Če ste izbrali določeno dolžino nalepke, 

se na LCD-prikazovalniku prikaže tudi .
• Če pritisnete preslednico, se prikaže 

[Samodejno].
• Če želite nastavitev preklopiti nazaj na privzeto 

možnost, pritisnite preslednico.

 Brisanje besedila

OPOMBA

 Predogled
Pred tiskanjem lahko pregledate besedilo.

• S pritiskom tipke za predogled tiskanja 
prikažete ustvarjeno sliko nalepke, ki se lahko 
razlikuje od dejanske natisnjene nalepke.

• Če LCD-prikazovalnik ne more prikazati 
celotnega besedila naenkrat, pritisnite 

/ , da prikažete skrito besedilo.

• Pritisnite / / , da zapustite način 

predogleda.

 Podajanje (podajanje traku)

• Ta funkcija poda približno 25 mm praznega traku.

 Tiskanje

• Če potrebujete samo po 1 kopijo nalepke, 

pritisnite  brez izbiranja števila kopij.

• Natisnete lahko do devet kopij vsake nalepke.

• Število kopij lahko določite tudi s pritiskom 
številske tipke.

• Če želite odrezati nalepko, pritisnite ročico 
rezalnika traku v zgornjem desnem kotu 
naprave, ko je prikazano obvestilo »Odrežite«. 
Obvestilo »Odrežite« se na zaslonu prikaže za 
dve sekundi.

• Da preprečite škodo na traku, se ne dotikajte 
ročice rezalnika, ko je prikazano obvestilo 
»Počakajte«.

• Zaščitno folijo odstranite, tako da prepognete 
nalepko po dolžini z besedilom navznoter, 
s čimer razkrijete notranja robova zaščitne 
folije. Odlepite posamezne kose zaščite folije 
in prilepite nalepko.

Vnašanje besedila (nadaljevanje)

  /  [Širina]   

/  [Normalno/x 2/x 1/2] 

Širina Normalno

x 2

x 1/2

  /  [Dolž.nalepk]   

/  [Samodejno/30–300 mm] 

Pritisnite .

• Vse besedilo in nastavitve ali samo 
besedilo lahko izbrišete s pritiskom na 

  /  [Besed&oblika]/

[Samo besed.] 

Tiskanje nalepk

 

 + 

  [Kopij: ] / / –   



 OSNOVNA UPORABA (nadaljevanje)

 Uporaba možnosti tiskanja 
[Številčenje]

S pomočjo samodejnega številčenja lahko hkrati 
natisnete niz največ devetih nalepk. S to funkcijo 
lahko izbrano številko samodejno povečate po 
vsakem tiskanju nalepke. Število nalepk, ki jih 
lahko natisnete naenkrat, je odvisno od 
začetnega števila.

Primer: Tiskanje kopij nalepke, ki vsebuje 
zaporedno številko (0123, 0124 in 0125)

• Ko nastavljate številko, izberite najvišjo številko, 
ki jo želite natisniti.

[Zrcaljenje]

Primer: Sledite spodnjim navodilom, če želite po 
vnosu »J.SMITH« besedilo »J.SMITH« 
natisniti zrcalno.

• S funkcijo [Zrcaljenje] uporabljajte prozoren 
trak, tako da lahko nalepke pravilno berete z 
nasprotne strani, kadar so prilepljene na steklo, 
okna ali druge prozorne površine.

 Nastavljanje roba ( )

[Celotno]/[Polovica]/[Ozko]

Če želite pustiti enake robove na obeh straneh 
besedila.

[Verižni tisk] 

To nastavitev uporabite, če želite natisniti več 
nalepk z minimalnimi robovi.

1. Vnesite besedilo.

2. Pritisnite , prikaže se [Kopij: ].

3. Pritisnite /  ali vnesite številko s 

številskimi tipkami, da izberete število kopij.

4. Pritisnite . Tiskanje se začne in prikaže 

se obvestilo »Podajanje OK?«.

5. Pritisnite , da vnesete več besedila.

6. Izbrišite besedilo, vnesite besedilo za 

naslednjo nalepko in pritisnite .

7. Ko se po tiskanju zadnje nalepke prikaže 

obvestilo »Podajanje OK?«, pritisnite .

8. Ko je trak podan, pritisnite ročico rezalnika, da 
odrežete verigo nalepk.

Tiskanje nalepk (nadaljevanje)
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Vnesite številke  /  Kazalec 

premaknite na številko, ki jo želite povečati 

   +   

/  [Številčenje]   

/   

Vnesite besedilo/znake   +   

/  [Zrcaljenje]   [Zrcalni tisk?] 

  /  [Rob]   

/  [Celotno/Polovica/Ozko/

Verižni tisk] 

4 mm4 mm

ABC ABC

12 mm 12 mm

ABC

25 mm 25 mm

Celotno Polovica Ozko



OPOMBA

• Ko je nastavljena možnost [Verižni tisk], podajte 
trak pred uporabo rezalnika, sicer lahko 
odrežete del besedila. 

• Če je nastavljena možnost [Polovica] ali [Ozko], 
je prikazana dolžina nalepke od natisnjenih 
pik ( ) do konca nalepke. S škarjami odrežite 
po natisnjenih pikah (:).

• Če želite z ozkim robom natisniti več kot eno 
kopijo nalepke, nastavite rob na [Ozko].

• Ne vlecite traku, saj lahko tako poškodujete 
kaseto s trakom.

Shranite lahko do 15 nalepk in jih pozneje 
prikličete ter natisnete. Za vsako datoteko lahko 
shranite največ 80 znakov, v pomnilnik naprave 
lahko shranite največ 1200 znakov. Shranjene 
nalepke lahko tudi urejate in prepisujete.

 Shrani

 Natisni

Odpri

OPOMBA

• V meni za datoteke lahko vstopite tudi s 

pritiskom na   .

• Če poskusite shraniti nalepko, ko je za to 
številko že shranjena nalepka, se prikaže 

obvestilo »Prepisovan.OK?«. Pritisnite , da 

shranite svojo novo nalepko. Pritisnite  

za preklic.
• Preden uporabite funkcijo shranjevanja, morate 

vnesti besedilo.

Tiskanje nalepk (nadaljevanje)

LCD-prikazovalnik Slika nalepke

Celotno

Polovica

Ozko

ABC
67 mm

ABC
41 mm

ABC
25 mm

Shranjevanje datotek z nalepkami

Vnesite besedilo   

/  [Datoteka]   

/  [Shrani]   

/   

  /  [Datoteka]   

/  [Natisni]   

/     

[Kopij: ] / / –   

  /  [Datoteka]   

/  [Odpri]   

/   



 UPORABA PREDLOG

Ta funkcija omogoča ustvarjanje dveh vrst nalepk 
za kable.

Primer: Nalepka za kable 1

OPOMBA
• Dolžina nalepk je lahko samo samodejna. 

Dolžine nalepke ne morete nastaviti.
• Če želite izbrisati vse besedilo in nastavitve ali 

samo besedilo, pritisnite  /  

[Besed&oblika]/[Samo besed.] .

• Med vnašanjem besedil lahko nastavite pisavo, 
velikost, stil in okvir.

• Za izhod iz predlog in vrnitev na zaslon za vnos 
besedila naredite nekaj izmed naslednjega:

a) Pritisnite .

b) Pritisnite / , da izberete [Izhod], nato 

pa pritisnite , ko se prikaže »Natisni«.

• Za predogled nalepk pritisnite tipko za predogled, 
ko se na LCD-prikazovalniku prikaže [Natisni].

• Nalepk, ki so ustvarjene iz predlog, ni mogoče 
shraniti v pomnilnik.

S to funkcijo lahko ustvarite različne nalepke na 
podlagi vgrajenih predlog. Oglejte si tabelo 
predlog nalepk, ki je del tega vodnika.

Primer: 

[Predloga, ki vsebuje eno 
ponavljajočo se grafiko]

OPOMBA
• Pritisnite preslednico, da se vrnete na začetno 

nastavitev za način »Dolž.nalepk«. Začetna 
nastavitev je [Samodejno].

• Za brisanje premaknite kazalec na desno stran 

besedila, ki ga želite izbrisati, nato pa pritisnite .

• Če želite počistiti vse besedilo, pritisnite , 

prikaže se »Vse čisto«. Pritisnite  za 

brisanje. Pritisnite  za preklic.

• Med vnašanjem besedila ne morete nastaviti 
pisave, velikosti, stila in okvira.

• Če nastavite dolžino nalepke, ki je večja od 
privzete ([Samodejno]), se besedilna nalepka 
ponavlja znotraj nastavljene dolžine. Besedilna 
nalepka se morda ne bo natisnila do konca, 
odvisno od nastavljene dolžine.

• Razpoložljiva nastavitev dolžine nalepke se 
spremeni glede na število vnesenih besedil.

• Te predloge so na voljo samo pri uporabi 
kaset s trakom širine 12 mm.

• Predlog ne morete urejati.
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Nalepka za kable

Predloga nalepke 
za kable 1: 

Predloga nalepke 
za kable 2: 

  [Izberite postav.] /  

   [Vnesi besedilo] 

Vnesite besedilo     

[Natisni]   [Kopij: ] / /

–   

Nalepka z besedilom

  /  [Okras]   

[Izberi kateg.] /  [Besedilo]   

[Izberi obliko] /     

[Vnesite besedilo]    

[Nast.dol.nalepke]  /  

[Samodejno/30–999 mm]   [Natisni]  

 [Kopij: ] / / –   



• Za izhod iz predlog in vrnitev na zaslon za vnos 
besedila naredite nekaj izmed naslednjega:

a) Pritisnite .

b) Pritisnite / , da izberete [Izhod], nato 

pa pritisnite , ko se prikaže »Natisni«.

• Za predogled nalepk pritisnite tipko za 
predogled, ko se na LCD-prikazovalniku 
prikaže [Natisni].

• Nalepk, ki so ustvarjene iz predlog, ni mogoče 
shraniti v pomnilnik.

• Ob dostopu do predlog nalepk z besedilom 
ali nalepk z vzorcem bo priklicana dolžina 
nazadnje natisnjene predloge nalepke z 
besedilom ali nalepke z vzorcem.

Ta funkcija omogoča ustvarjanje unikatnih nalepk 
z vgrajenimi predlogami. Oglejte si tabelo predlog 
nalepk z vzorcem, ki je vključena v ta vodnik.

Pri uporabi predlog nalepk z vzorcem ne morete 
vnašati besedila.

Primer: 

OPOMBA
• Pritisnite preslednico, da se vrnete na začetno 

nastavitev za način »Dolž.nalepk«. Začetna 
nastavitev je [100 mm].

• Te predloge so na voljo samo pri uporabi kaset 
s trakom širine 12 mm.

• Predlog ne morete urejati. 
• Za izhod iz predlog in vrnitev na zaslon za vnos 

besedila naredite nekaj izmed naslednjega:

a) Pritisnite .

b) Pritisnite / , da izberete [Izhod], nato 

pa pritisnite , ko se prikaže »Natisni«.

• Za predogled nalepk pritisnite tipko za 
predogled, ko se na LCD-prikazovalniku 
prikaže [Natisni].

• Nalepk, ki so ustvarjene iz predlog, ni mogoče 
shraniti v pomnilnik.

• Ob dostopu do predlog nalepk z besedilom 
ali nalepk z vzorcem bo priklicana dolžina 
nazadnje natisnjene predloge nalepke z 
besedilom ali nalepke z vzorcem.

Nalepka z besedilom (nadaljevanje) Nalepka z vzorcem

  /  [Okras]   

[Izberi kateg.] /  [Vzorec]   

[Izberi obliko] /     

[Nast.dol.nalepke]  /  [30–999 mm] 

  [Natisni]   [Kopij: ] / /

–   
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 TIPKE ZA OBLIKOVANJE

Pritisnite , da spremenite nastavitve pisave.

Pritisnite , da spremenite nastavitve velikosti.

Pritisnite , da spremenite nastavitve stila.

Pritisnite , da izberete obliko okvirja. Glejte 

tabelo z oblikami okvirjev, ki je vključena v ta 
vodnik.

OPOMBA

• Za preklic postopka pritisnite .

• Glejte tabelo z vzorci pisav, ki je vključena v ta 
vodnik.

• Dejanska velikost natisnjene pisave je odvisna 
od širine traku, števila znakov in števila 
vnesenih vrstic. Ko enkrat znaki dosežejo 
najmanjšo velikost, se izbrana pisava privzeto 
preklopi na pisavo po meri, ki temelji na stilu 
Helsinki. To omogoča tiskanje nalepk z 
najmanjšim možnim besedilom na ozkih ali 
večvrstičnih nalepkah.

4

Tipka za pisavo 

  /  Izberite nastavitve 

Pisava Helsinki

Brussels

Florida

Tipka za velikost 

  /  Izberite nastavitve 

Velikost Veliko

Srednje

Majhno

Tipka za stil 

  /  Izberite nastavitve 

Stil Normalno

Krepko

Obroba

Senčeno

Ležeče

L+krepko

L+obroba

L+senčeno

Navpično

V+Krepko

Tipka za okvir 

  /  Izberite okvir 



 Vnašanje simbolov

• Glejte tabelo simbolov v tem vodniku.

• Za preklic postopka pritisnite .

• *1 Ko izberete simbole, se v zgodovino doda do 
sedem nazadnje uporabljenih simbolov.

• Če izberete zgodovino, ne morete izbrati 
kategorije.

• Med osnovnimi kategorijami in kategorijami 
piktogramov lahko izbirate s pritiskom na tipke 
z bližnjicami, ki so vključene v ta vodnik.

Osnovni

 Piktograf

 DRUGO

*1 Obiščite spletno mesto support.brother.com 
za najnovejše informacije o priporočenih 
baterijah.

Če nož rezalnika po ponavljajoči se uporabi otopi in 
traku ne morete gladko odrezati, obrnite ploščo 
rezalnika, kot kaže ilustracija 1.
Če težave s tem ne odpravite, enoto rezalnika 
zamenjajte z novo (št. za naročanje TC-4), ki ga 
lahko dobite pri pooblaščenem prodajalcu Brother.

 Zamenjava enote rezalnika
1. Izvlecite dva dela enote rezalnika (zelena) v 

smeri puščice, kot kaže ilustracija 2.
2. Vgradite novo enoto rezalnika. Pritisnite jo 

navznoter, da se zaskoči.

Tipka za simbol

  /  [Zgodovina *1/Osnovni/

Piktograf]   /  Izberite kategorijo 

  /  Izberite simbol  

Ločila Preslednica Enota

Matematika Grška črka

Oklepaji Število

Puščice Oblika

Pisarna Preslednica Šport

Znaki Žival

Pod.kom./AV Počitnice

Elektrika Hrana/pijača

Zabava Kuhinja

Smeško Vrt

Oblačila Naredi sam

Vozilo Šola

Tehnični podatki

Mere:
(Š x G x V)

Približno 109 (Š) x 202 (G) x 55 (V) mm

Teža: Približno 400 g
(brez baterij in kasete s trakom)

Napajanje: Šest alkalnih baterij (LR03)
Šest baterij AAA Ni-MH (HR03) *1

Dodatni izmenični napajalnik (AD-24ES)

Kaseta s trakom: Širine trakov Brother P-touch TZe:
3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

Pripomočki

Kasete s 
trakom:

Obiščite Brother Solutions Center 
na naslovu support.brother.com za 
najnovejše informacije o potrošnem 
materialu

Izmenični 
napajalnik:

AD-24ES

Enota 
rezalnika:

TC-4 (nadomestna)

 OPOZORILO

Rezila rezalnika se ne dotikajte neposredno s prsti.

5

Plošča
 rezalnika

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/


 PRIROČNI NASVETI

Obvestilo o napaki  Kaj storiti, kadar ...

Reševanje težav

6

Obvestilo Vzrok/Rešitev

Sk.praz.bat.! Baterije so skoraj prazne.
Če uporabljate alkalne baterije AAA: Zamenjajte 
jih s šestimi novimi alkalnimi baterijami AAA. 
Starih in novih baterij ne uporabljajte skupaj in ne 
mešajte alkalnih baterij z drugimi vrstami baterij.
Če uporabljate baterije Ni-MH: Napolnite jih do 
konca.

Prazna bat.! Vstavljene baterije bodo kmalu prazne in jih 
morate za nadaljevanje uporabe zamenjati.

Neveljavno! • Ni bilo besedila nad kazalcem, ko ste izbrali 
[Številčenje].

• Izbrali ste neveljaven znak za [Številčenje].
• Izbrali ste neveljavno številko za [Dolž.nalepk].
• Za dolžino nalepke ste med uporabo predlog 

vnesli neveljavno vrednost.

Ni podatkov! • Poskusili ste natisniti besedilno datoteko, ko v 
pomnilniku ni bilo shranjenih podatkov.

• Pritisnili ste , ko ni bilo vnesenega 

besedila.

•  +  ste pritisnili, ko ni bilo 

vnesenega besedila.

• Pritisnili ste , ko ni bilo vnesenega 

besedila.

• Ne pritisnite  ali , kadar ni 

vnesenega besedila med uporabo predlog.

Omejit. 2 vr.!/
Omejit. 1 vr.!

• Poskrbite, da ne presežete največjega 
dovoljenega števila vrstic (dve).

• Poskusili ste natisniti ali prikazati predogled 
za dve vrstici besedila, ko je nameščen trak 
širine 3,5 mm ali 6 mm. Vstavite večji trak.

Ni kasete! Poskusili ste natisniti, podajati ali prikazati 
predogled nalepke, ko ni bila vstavljena kaseta.

Rezal.pritis. Med tiskanjem ste pritisnili ročico rezalnika traku.

Besed. polno Poskrbite, da ne presežete največjega 
dovoljenega števila znakov (80 znakov besedila, 
50 znakov za predloge. Če vaše besedilo 
vključuje simbole, je lahko največje število 
znakov manjše.). 

Meja besedila!
Sprem. dolžino

Ker število vnesenih znakov presega dolžino 
nalepke, skrajšajte besedilo ali izberite 
[Samodejno] za dolžino nalepke.

Ni okvi. OK? • Tiskate na trak širine 3,5 mm z vključeno 
neveljavno nastavitvijo za okvir. 

(Izberite  za tiskanje brez okvirja ali 

 za preklic.)

Podajanje OK? • Podajanje traku po tiskanju, kadar je izbrana 
nastavitev [Verižni tisk]. Glejte »Nastavitev 
roba«.

Vstavi 12mm! • Za predloge je na voljo samo kaseta s trakom 
širine 12 mm.

Napačen trak!
Upor. trak TZe • Uporabite kaseto s trakom z oznako .

Težava Rešitev

Prikazovalnik 
ostane prazen 
po vklopu 
naprave.

• Poskrbite, da ste baterije vgradili s pozitivnimi 
in negativnimi poli na pravem mestu.

• Če so baterije skoraj prazne, jih zamenjajte s 
šest novimi alkalnimi baterijami AAA. Starih in 
novih baterij ne uporabljajte skupaj in ne 
mešajte alkalnih baterij z drugimi vrstami 
baterij.

• Preverite, ali je napajalnik AD-24ES pravilno 
priključen.

Ko se nalepka 
natisne, je na 
obeh straneh 
besedila 
prevelik rob 
(prostor).

Glejte »Nastavitev roba« v teh navodilih 
za uporabo in izberite [Polovica] ali [Ozko], 
da nastavite ožje robove nalepke.

Naprava ne 
tiska ali pa 
natisnjeni znaki 
niso pravilno 
oblikovani.

• Preverite, ali je kaseta s trakom pravilno 
vstavljena.

• Če je kaseta s trakom prazna, jo zamenjajte.
• Preverite, ali ste pravilno zaprli pokrov kasete.

Nastavitve 
naprave so se 
ponastavile.

• Baterije so morda prazne. Zamenjajte jih 
s šestimi novimi alkalnimi baterijami AAA. 
Starih in novih baterij ne uporabljajte skupaj in 
ne mešajte alkalnih baterij z drugimi vrstami 
baterij.

• Če napajanje odklopite za več kot tri minute, 
se izgubi celotno besedilo in oblikovanje na 
prikazovalniku.

Preko 
natisnjene 
nalepke je 
vidna prazna 
vodoravna črta.

Na tiskalni glavi se je lahko nabral prah. 
Odstranite kaseto s trakom in s suho bombažno 
vato previdno obrišite tiskalno glavo v navpični 
smeri. Kot dodatna oprema je na voljo kaseta 
za čiščenje tiskalne glave (TZe-CL3).

Naprava je 
»zmrznila« 
(tj. ko pritisnete 
tipko, se nič ne 
zgodi, čeprav 
je naprava 
vključena).

Glejte »Ponastavitev naprave«.

Naprava se 
izključi, ko 
poskusite 
tiskati.

• Baterije so morda prazne. Zamenjajte jih 
s šestimi novimi alkalnimi baterijami AAA. 
Starih in novih baterij ne uporabljajte skupaj in 
ne mešajte alkalnih baterij z drugimi vrstami 
baterij.

• Preverite, ali so baterije pravilno vstavljene.
• Uporabljate napačen napajalnik, priporočamo 

napajalnik AD-24ES.

Trak se ne 
podaja pravilno 
ali se zatakne 
v napravi.

• Preverite, ali je konec traku napeljan pod 
vodili za trak.

• Med tiskanjem ste pritisnili ročico rezalnika. 
Med tiskanjem se ne dotikajte ročice rezila.

Za spreminjanje 
nastavitve za 
jezik:

Glejte »Začetne nastavitve«.



 PRIROČNI NASVETI (nadaljevanje)

Napravo lahko ponastavite, če želite povrniti 
tovarniške nastavitve ali če ne deluje pravilno. 
Celotno besedilo, nastavitve in shranjene datoteke 
se izbrišejo.

1 Napravo izklopite, pritisnite in držite tipki 

 ter , nato pa pridržite gumb , 

da znova vklopite napravo.

2 Najprej sprostite gumb za vklop/izklop, nato 

pa sprostite tipki  in .

Naprava se vklopi s ponastavljenim notranjim 
pomnilnikom.

OPOMBA
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Bližnjice

Jezik   Preslednica

Širina   

Dolž.nalepk   

Rob   

Datoteka   

Okras   

Enota   

Osvetl. LCD   

Ponastavitev naprave

 POZOR

UPORABA KOMBINACIJE RAZLIČNIH 
BATERIJ, NA PRIMER Ni-MH IN ALKALNIH, 
LAHKO POVZROČI EKSPLOZIJO. RABLJENE 
BATERIJE ZAVRZITE SKLADNO Z NAVODILI.

Priporočila za baterije

• Če naprave dalj časa ne nameravate 
uporabljati, odstranite baterije.

• Baterije morate ob koncu življenjske dobe 
zavreči na primernem zbirnem mestu. 
Ne smete jih zavreči skupaj z običajnimi 
gospodinjskimi odpadki. Poleg tega 
obvezno upoštevajte vse zadevne zvezne, 
državne in krajevne predpise.

• Ko baterije shranite ali zavržete, vsako 
posebej ovijte (na primer s celofanskim 
trakom), da preprečite kratek stik. (Glejte sliko 
spodaj desno.)

(Primer izolacije baterije)

1. Celofanski trak

2. Alkalna ali Ni-MH-
baterija

2

1



Smeško

Počitnice

Hrana/pijača

Ločila

Matematika

Oklepaji

Puščice

Enota

Grška črka

Število

Oblika

Pisarna

Znaki

Pod.kom./AV

Elektrika

Zabava

Oblačila

Vozilo

Šport

Žival

Kuhinja

Vrt

Naredi sam

Šola

Kategorija Simbol (Osnovni)

Kategorija Simbol (Piktograf)



* Slike so samo za ilustracijo.

Izklop (ni okvirja)

Helsinki

Brussels

Florida

Naglašeni znaki

Vzorci pisav

Predloge nalepk z besedilom

Predloge nalepk z vzorcem

Oblike okvirjev
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