
Sledite tem smernicam, da se izognete tveganju požara, 
opeklin, telesnih poškodb, električnega udara, pretrganja, 
pregrevanja, neobičajnih vonjev ali dima.
• Naprave P-touch se ne dotikajte med nevihto s strelami.
• Naprave P-touch ne uporabljajte na mestih z visoko vlažnostjo 

(na primer v kopalnicah).
• Ne pustite, da bi se naprava P-touch zmočila, na primer zaradi 

prijemanja z mokrimi rokami ali polivanja s pijačo.
• Če iz baterij pušča tekočina in vam vdre v oči, lahko izgubite vid, zato 

v tem primeru takoj sperite oči z veliko čiste vode in poiščite zdravniško 
pomoč.

• Baterij naprave P-touch ne razstavljajte ali predelujte.
• Ne pustite, da bi se kovinski predmeti hkrati dotaknili pozitivnega in 

negativnega konca baterije.
• Za menjavo baterij ne uporabljajte ostrih predmetov, kot so pincete ali 

kovinska pisala.
• Baterij ne vrzite v ogenj in jih ne izpostavljajte vročini.
• Takoj odstranite baterije in napravo P-touch prenehajte uporabljati, 

če opazite neobičajen vonj, vročino, razbarvanje, deformacije ali kar 
koli drugega neobičajnega, ko jo uporabljate ali skladiščite.

• Ne uporabljajte poškodovane ali puščajoče baterije, saj vam lahko 
tekočina pride na roke.

• Ne uporabljajte deformiranih ali puščajočih baterij ali baterij 
s poškodovano nalepko. Obstaja možnost nastajanja toplote.

Sledite tem smernicam, da se izognete telesnim 
poškodbam, puščanju tekočine, opeklinam ali vročini.
• Kadar naprave P-touch ne uporabljate, jo shranite zunaj dosega otrok. 

Otrokom poleg tega ne dovolite, da bi dele naprave P-touch ali 
nalepke dajali v usta. Če kdorkoli pogoltne katerikoli predmet, poiščite 
zdravniško pomoč.

• Takoj po tiskanju se ne dotikajte kovinskih delov v neposredni bližini 
tiskalne glave.

• Ne dotikajte se rezila rezalnika.
• Če vam tekočina, ki je puščala iz baterij, pride na kožo ali oblačila, 

jo takoj sperite s čisto vodo.
• Če naprave P-touch ne nameravate uporabljati, odstranite baterije.
• Nikoli ne uporabljajte baterij, ki so drugačne od predpisanih. 

Ne uporabljajte kombinacij starih in novih baterij ali kombinacij 
različnih vrst, napolnjenosti, proizvajalcev ali modelov baterij. 
Baterije ne vstavite z obrnjenima poloma (plus in minus).

• Naprave P-touch ne izpostavljajte padcem ali udarcem.
• Ne pritiskajte na LCD-prikazovalnik.
• Ko zapirate pokrov kasete, ne dajte prsta v napravo P-touch. 
• Pred uporabo polnilnih baterij Ni-MH pazljivo preberite navodila 

za baterije in polnilnik ter poskrbite, da jih uporabljate pravilno.
• Pri uporabi polnilnih baterij Ni-MH pred uporabo baterije napolnite 

s posebnim polnilnikom za baterije.

• Odvisno od položaja, materiala in pogojev v okolju se lahko nalepka 
odlepi ali postane neodstranljiva, barva nalepke se lahko spremeni ali 
prenese na druge predmete. Pred pritrditvijo nalepk preverite stanje 
okolja in material.

• Naprave P-touch ne uporabljajte za namene ali na načine, ki niso 
opisani v tem priročniku. Zaradi tega lahko pride do nesreče ali škode 
na napravi P-touch.

• Za napravo P-touch uporabljajte samo trakove Brother TZe. 

Ne uporabljajte trakov brez oznake .
• Za čiščenje naprave P-touch uporabljajte samo mehko suho krpo. 

Nikoli ne uporabljajte alkohola ali drugih organskih topil.

• Za čiščenje tiskalne glave uporabite mehko krpo; nikoli se neposredno 
ne dotikajte tiskalne glave.

• V noben del naprave P-touch ne vtikajte tujkov.
• Naprave P-touch in baterij ne postavljajte na neposredno sončno 

svetlobo ali dež, v bližino grelnikov ali drugih vročih naprav ali na kateri 
koli položaj, ki je izpostavljen izredno visokim ali nizkim temperaturam 
(npr. na polico pod zadnjim oknom ali na armaturo v avtomobilu). 
Izogibajte se položajem z visoko vlažnostjo ali prahom.

• Na ročico rezila ne pritiskajte premočno.
• Če je kaseta prazna, ne poskušajte tiskati. S tem boste poškodovali 

tiskalno glavo.
• Med tiskanjem ali podajanjem ne vlecite za trak. S tem boste 

poškodovali trak in napravo P-touch.
• Morebitni podatki, shranjeni v pomnilniku, bodo izgubljeni ob odpovedi 

ali popravilu naprave P-touch ali če se baterija izprazni.
• Naprava P-touch ni opremljena s funkcijo za polnjenje polnilnih baterij.
• Dolžina natisnjene nalepke se lahko razlikuje od prikazane dolžine 

nalepke.
• Med proizvodnjo in dobavo je čez prikazovalnik nalepljena zaščitna 

prozorna nalepka iz umetne mase. Pred uporabo nalepko odstranite.
• Če napajanje izklopite za več kot tri minute, se izbrišejo vsa besedila, 

nastavitve oblikovanja in besedilne datoteke v pomnilniku.

Varnostni ukrepi
Označuje potencialno 
nevarno situacijo, ki bi lahko, 
če se ji ne izognete, 
povzročila smrt ali hude 
telesne poškodbe.

OPOZORILO

Označuje potencialno nevarno situacijo, 
ki bi lahko, če se ji ne izognete, 
povzročila manjše ali srednje telesne 
poškodbe.

Splošni varnostni ukrepi

POZOR

Izjava o skladnosti 
(samo za Evropo/Turčijo)

Podjetje Brother Industries, Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, 
Nagoya 467-8561, Japan

izjavlja, da je ta izdelek skladen z osnovnimi zahtevami vseh ustreznih direktiv ter 
uredb, ki veljajo v Evropski uniji.
Izjavo o skladnosti lahko prenesete s spletne strani Brother support. 
Obiščite spletno mesto support.brother.com in:
• izberite »Manuals« (Priročniki)
• izberite svoj model
• izberite »Declaration of Conformity« (Izjava o skladnosti)
• kliknite »Download« (Prenesi)
Izjava se prenese kot PDF-datoteka.

Napajalnik in kaseta s trakom

Odprite pokrov kasete, tako da pritisnete 
zgoraj prikazano območje na vrhu 
naprave P-touch.
Če je kaseta s trakom že vstavljena, jo odstranite, 
tako da jo potegnete naravnost navzgor. Prav tako 
odstranite baterije, če so že vstavljene.
• Ko menjate baterije ali kasete s trakom, 

poskrbite, da je napajanje izključeno.

Vstavite šest novih alkalnih baterij 
AAA (LR03) ali popolnoma polnih 
baterij Ni-MH (HR03), pri tem pa pazite, 
da so njihovi poli 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.

OPOMBA
Obiščite nas na naslovu support.brother.com 
za najnovejše informacije o priporočenih baterijah.

Vstavite kaseto s trakom in poskrbite, 
da se zatakne na svoje mesto.
• Poskrbite, da je konec traku napeljan 

pod vodili za trak.
• Za napravo P-touch uporabljajte samo 

trakove Brother TZe.

Trdno zaprite pokrov kasete, pri tem pa 
poskrbite, da se zaskoči na svoje mesto.

1

Ročica 
rezalnika traku

Pokrov 
kasete 2 Tiskalna glava 3

Zobato 
kolo

Nož
rezalnika

Konec traku

Izhodna 
reža za trak

Vodilo traku
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OPOMBA
• Na LCD-prikazovalniku se prikaže ena vrstica z 12 znaki, 

vendar pa lahko vnesete do 80 znakov besedila.
• Med izbiranjem nastavitev pritisnite preslednico, da se vrnete 

na privzeto možnost.

LCD-prikazovalnik in tipkovnica
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1. Velikost
2. Kazalec
3. Velike črke
4. Podčrtaj/Okvir
5. Širina
6. Slog
7. Dolžina nalepke

Če ste izbrali določeno dolžino 
nalepke, se prikaže tudi .

8. Vodenje (levo, desno)
9. Tipka za vklop
10. Tipka za premikanje: Desno 
11. Tipka za premikanje: Levo 
12. Vračalka

13. Tipka za velikost
14. Tipka za slog
15. Tipke za znake
16. Tipka za velike črke
17. Tipka za simbol
18. Tipka Menu (Meni)
19. Tipka za brisanje
20. Tipka za tiskanje
21. Vnosna tipka
22. Funkcijska tipka za 

samodejne oblike
23. Tipka za okvir
24. Tipka za naglase
25. Preslednica

• Predogled tiskanja je ustvarjena slika nalepke, ki se lahko 
razlikuje od dejanske natisnjene nalepke.

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

1 Zaženite napravo P-touch.
Priskrbite ji napajanje s šestimi baterijami AAA 

in pritisnite .

2 Nastavite jezik.

3 Nastavite merilne enote.
Privzeta nastavitev je [mm].

OPOMBA
• Naprava P-touch se samodejno izklopi, če v petih minutah 

ne pritisnete nobene tipke.
• Za preklic poljubnega postopka pritisnite .

Začetne nastavitve

  /  [Jezik]   /  

[English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/
Nederlands/Norsk/Polski/Português/Portug. (BR)/
Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/

Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch] 

  /  [Enota]  

 /  [palec/mm] 

Reševanje težav
Obvestilo o napaki  Kaj storiti, kadar ...

Obvestilo Vzrok/Rešitev

Bater nizka!

Baterije so skoraj prazne.
Če uporabljate alkalne baterije AAA: Zamenjajte jih z 
novimi.
Če uporabljate baterije Ni-MH: Napolnite jih do 
konca.

Bat. prazna Vstavljene baterije so prazne.

Neveljavno! Za dolžino nalepke ste vnesli neveljavno številko. 
(To ni prikazano v samodejnih oblikah.)

Ni besedila!

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

•  ste pritisnili, ko ni bilo vnesenega besedila.

• Poskusili ste izbrati Predogled besedila ali Nalepka 
za kabel, ko ni vnesenega besedila.

•  ste pritisnili, ko ni bilo vneseno besedilo, ko 

ste uporabljali dekorativni način ali samodejne 
oblike.

Konec vrste!

• Želeli ste vnesti tretjo vrstico, tako da ste 

pritisnili .

• Poskusili ste natisniti ali predogledati dve vrstici 
besedila, ko ste imeli nameščen trak širine 3,5 mm 
ali 6 mm. Vstavite širši trak.

Ni kasete! Poskusili ste natisniti nalepko, ko ni bila vstavljena 
kaseta.

Napaka rez.! Med tiskanjem ste uporabili ročico rezalnika traku.

Besed. polno
Največje število znakov (80 znakov običajnega 
besedila ali 50 v načinu samodejnih oblik ali 
dekorativnem načinu) je že vneseno.

Meja besed.!

S funkcijo dekorativnega načina:
Ker število vnesenih znakov presega dolžino 
nalepke, skrajšajte besedilo.
Vse druge funkcije:
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.)

Napel. trak?
Izbrano je podajanje traku po tiskanju, kadar je 
izbrana nastavitev [Verižni tisk]. Glejte 
»Nastavitev roba«.

Vstavi 12mm! Za uporabo v dekorativnem načinu so na voljo samo 
trakovi širine 12 mm.

Nap. kaseta! Uporabite kaseto s trakom z oznako .

Obvestilo Vzrok/Rešitev
Težava Rešitev

Prikazovalnik ostane 
prazen po vklopu 
naprave P-touch.

• Preverite, ali so baterije pravilno 
vstavljene.

• Če so baterije prazne, jih zamenjajte.

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

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

Naprava P-touch ne 
tiska ali pa natisnjeni 
znaki niso pravilno 
oblikovani.

• Preverite, ali je pravilno vstavljena 
kaseta s trakom.

• Če je kaseta s trakom prazna, 
jo zamenjajte.

• Preverite, ali je pokrov kasete pravilno 
zaprt.

Nastavitev se je 
izbrisala sama od sebe.

• Če so baterije prazne, jih zamenjajte.
• Če napajanje odklopite za več kot tri 

minute, se izgubijo vsa besedila in 
oblike na prikazovalniku. Izbrišeta 
se tudi nastavitvi Jezik in Enota.

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.

• Čiščenje tiskalne glave si boste olajšali 
z dodatno kaseto za čiščenje tiskalne 
glave (TZe-CL3).

Naprava je »zmrznila« 
(tj. ničesar se ne zgodi, 
ko pritisnete tipko, 
čeprav je naprava 
P-touch vključena).

• Glejte »Ponastavitev naprave P-touch«.

Naprava se izključi, 
ko poskusite tiskati.

• Baterije so morda prazne. Zamenjajte jih.
• Preverite, ali so baterije pravilno 

vstavljene.
• Če so baterije prazne, jih zamenjajte.

Trak se ne podaja 
pravilno ali se zatakne 
v napravi P-touch.

• Poskrbite, da je konec traku napeljan 
pod vodili za trak.

• Med tiskanjem ste uporabili ročico za 
rezanje. Med tiskanjem se ne dotikajte 
ročice rezila.

Za ustvarjanje nove 
nalepke morate izbrisati 
vse nastavitve za 
besedilo in obliko.

• Pritisnite  in izberite [Besed&oblika].

LCD-prikazovalnik je 
nastavljen na napačen 
jezik.

• Glejte »Začetne nastavitve«.

Informacije o stiku
Informacije za stik se lahko razlikujejo po državah.
Glejte spletno mesto www.brother.eu 

Težava Rešitev

Z napravo P-touch H107/H108 lahko ustvarjate nalepke za 
različne načine uporabe. Izbirate lahko med številnimi okvirji in 
velikostmi ter slogi znakov, da lahko ustvarite čudovite nalepke 
po meri. Na voljo je veliko kaset s trakom, s katerimi lahko 
natisnete nalepke različnih širin in razburljivih barv.
Pred začetkom uporabe pozorno preberite ta priročnik in ga 
shranite na priročno mesto, da ga boste lahko uporabili v 
prihodnje.

Razl. 01

Slovensko
Navodila za uporabo

*1 Obiščite nas na naslovu support.brother.com za najnovejše 
informacije o priporočenih baterijah.

Tehnični podatki

Mere:
(Š x G x V)

Približno 110 (Š) x 208 (G) x 59 (V) mm

Teža: Približno 390 g
(brez baterij in kasete s trakom)

Napajanje: Šest alkalnih baterij (LR03)

Šest baterij AAA Ni-MH (HR03) *1

Kaseta s trakom: Trak Brother TZe (širina)
3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

http://www.brother.eu
http://support.brother.com
http://support.brother.com
http://support.brother.com


OSNOVNA UPORABA

 Preklop med velikimi in malimi črkami

Velike črke Male črke 
(vključeno ) (izključeno )

 Pisanje dveh vrstic besedila
Če želite napisati dve vrstici besedila, naredite nekaj od 
naslednjega:

a) Vnesite besedilo za prvo vrstico in nato pritisnite  
za drugo vrstico.

b) Kazalec premaknite na začetek druge vrstice in 

pritisnite .
Za dvovrstično besedilo uporabite trak širine 9 mm ali 12 mm.

OPOMBA
Po drugi vrstici besedila ne pritisnite , saj se sicer prikaže 

obvestilo o napaki »Konec vrste!«.

 Brisanje
Če pritisnete , se izbrišejo posamezni znaki.

Če želite izbrisati vse besedilo in nastavitve:

Če želite izbrisati samo besedilo:

 Vnašanje naglašenih znakov

• Za preklic trenutnega postopka pritisnite .
• Zaporedje naglašenih znakov se razlikuje glede na izbrani 

jezik LCD-prikazovalnika.

 Spreminjanje dolžine nalepke

OPOMBA
• Ko je nalepka natisnjena, jo prerežite vzdolž natisnjenih 

pik (:) s škarjami, da se dolžina nalepke ujema z nastavitvijo 
naprave P-touch.

• Če ste izbrali določeno dolžino nalepke, se na 
LCD-prikazovalniku prikaže tudi .

 Predogled
Pred tiskanjem lahko pregledate besedilo.

Predogled je na voljo samo za besedilo, ne pa tudi za 
velikost, pisavo ali dodatne funkcije.

 Podajanje (podajanje traku)

 Tiskanje

• Če potrebujete samo po 1 kopijo nalepke, pritisnite  
brez izbiranja števila kopij.

• Število kopij lahko določite tudi s pritiskom številske tipke.
• Da preprečite poškodbe traku, se ne dotikajte ročice 

rezalnika, ko je prikazano obvestilo »Tiskanje...« ali 
»Napeljujem...«.

• Če želite nalepko odrezati, pritisnite ročico rezalnika traku 
v zgornjem desnem vogalu naprave P-touch.

• Natisnjeno nalepko odlepite s podlage in prilepite.
• Natisnete lahko do 9 kopij vsake nalepke.

 Nastavitev roba

[Celotno]/[Polovica]/[Ozko]
Če želite pustiti enake robove na obeh straneh besedila.

[Verižni tisk] 
Za ustvarjanje nalepk, ki vsebujejo besedilo z različnimi slogi.

1. Vnesite besedilo.

2. Pritisnite , prikaže se [Kopij: ].

3. Pritisnite /  ali vnesite številko s številskimi 
tipkami, da izberete število kopij.

4. Pritisnite . Začne se tiskanje in prikaže se 
vprašanje »Napel. trak?«.

5. Pritisnite , da vnesete več besedila.

6. Izbrišite besedilo, vnesite besedilo za naslednjo 

nalepko in pritisnite .

7. Ko se po tiskanju zadnje nalepke prikaže vprašanje 

»Napel. trak?«, pritisnite .

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

OPOMBA
• Če je nastavljen rob [Polovica] ali [Ozko], je prikazana dolžina 

nalepke dolžina od natisnjenih pik ( ) do konca nalepke.

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

• Ko je nastavljena možnost [Verižni tisk], podajte trak pred 
uporabo rezalnika, sicer lahko odrežete del besedila. 
S škarjami prerežite trak po natisnjenih pikah ( ), 
da bo besedilo na sredini nalepke.
* Pred uporabo rezalnika podajte trak.

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

Shranite lahko do 9 nalepk in jih pozneje prikličete ter 
natisnete. V posamezno datoteko lahko shranite največ 80 
znakov. Shranjene nalepke lahko tudi urejate in prepisujete.

 Natisni

 Shrani

Odpri

OPOMBA
Če poskusite shraniti nalepko, ko je za to številko že shranjena 

nalepka, se prikaže obvestilo »Prepiši?«. Pritisnite , 

da shranite svojo novo nalepko. Pritisnite  za preklic. 

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.

Napravo P-touch lahko ponastavite, kadar želite inicializirati 
nastavitve ali kadar naprava P-touch ne deluje pravilno.

1 Izklopite napravo P-touch, pridržite  in  

ter pritisnite , da znova vklopite napravo 

P-touch.

2 Sprostite  in .
Naprava P-touch se vklopi s ponastavljenim notranjim 
pomnilnikom.

OPOMBA
Celotno besedilo, nastavitve in shranjene datoteke se izbrišejo.

Vnašanje besedila

LCD-prikazovalnik Slika nalepke

  /  [Besed&oblika] 

  /  [Samo besed.] 

–      / /   

A a

C D c d

E e

G I g i

K L k l

N R n r

O o

S T s t

U u

Y Z y z

  /  [Dolž. nalepk]   

/  [Samodejno/30–300mm] 

Tiskanje nalepk

  /  [Predogled] 

  /  [Napelji] 

  [Kopij: 1] / / –   

  /  [Rob]   

/  [Celotno/Polovica/Ozko/Verižni tisk] 

LCD-prikazovalnik Slika nalepke

Celotno

Polovica

Ozko

25 mm 4 mm4 mm25 mm

ABC ABC

12 mm 12 mm

ABC

Celotno Polovica Ozko

67 mm

ABC

41 mm

ABC

25 mm

ABC

Shranjevanje datotek 
z nalepkami

  /  [Datoteka]   /  

[Natisni]   /     

[Kopij: ] /  –   

  /  [Datoteka]   /  

[Shrani]   /   

  /  [Datoteka]   /  [Odpri] 

  /   

Dodatna oprema
Kasete s trakom: Obiščite spletno stran Brother support 

na naslovu support.brother.com za 
najnovejše informacije o potrošnem 
materialu

Enota rezalnika: TC-4 (nadomestna)

Rezila rezalnika se ne dotikajte neposredno s prsti.

Ponastavitev naprave P-touch

Plošča rezalnika

UPORABA PREDLOG

Naprava P-touch ima nameščene prednastavljene oblike 
nalepk. S temi oblikami zlahka ustvarite nalepke.

Primer:  

Če izberete [Presenečenje], se naključno izberejo okvir, slog in 
grafika.

Ta funkcija omogoča ustvarjanje enkratnih nalepk z 
vgrajenimi predlogami. 

Primer: 

OPOMBA
• Morda ne boste mogli natisniti celotne vsebine besedila, kar je odvisno 

od izbranega zapisa. Če ste na primer izbrali fiksno dolžino nalepke in 
je besedilo predolgo, se prikaže obvestilo o napaki »Meja besed.!«. 
(Samo za funkcijo dekorativnega načina.) 

• Oblik predloge ni mogoče urejati.
• V dekorativnem načinu lahko uporabite samo označene simbole na 

tipki za simbole.

• Če želite izbrisati vse besedilo, pritisnite  in prikaže se »Počisti?«. 

Pritisnite  za brisanje. Pritisnite  za preklic.
• Ko odprete dekorativni način ali samodejne oblike, se prikličejo 

nazadnje natisnjena besedila in dolžine nalepk za dekorativni način ali 
samodejne oblike.

• Pritisnite , da se vrnete na prejšnji korak.
• Za izhod iz dekorativnega načina ali samodejnih oblik in vrnitev na 

zaslon za vnos besedila pritisnite / , da izberete [Prekliči], 

in nato pritisnite , ko se prikaže [Natisni].
• Funkcije dekorativnega načina so na voljo samo pri uporabi kaset 

s trakom širine 12 mm.
• Največja dolžina nalepke je 200 mm za dekorativni način.
• Če v samodejnih oblikah izberete [Presenečenje], se dolžina nalepke 

ne prikaže na zaslonu za vnos besedila.
• Če izberete možnost [Samodejno] za nastavitev »Dolž. nalepk«, 

se nalepka samodejno nastavi za pravilno dolžino besedila.

• Pritisnite , da se vrnete na možnost [Samodejno] za način 
»Dolž. nalepk«.

Pritisnite , da izberete obliko okvirja. 

OPOMBA
Okvirjev ni mogoče natisniti na trak širine 3,5 mm.

OPOMBA
S funkcijo za nalepke za kabel se samodejno izbere 
[Samodejno] za dolžino nalepke in [Celotno] za robove.

UPORABNE FUNKCIJSKE TIPKE

1 Pritisnite  ali  ali  + , 

da izberete nastavitve za vnos besedila.

2 Pritisnite / , da izberete nastavitve.

Pritisnite , da izberete različne simbole. 

Za vnos osnovnih simbolov:

V dekorativnem načinu lahko uporabite samo označene simbole.
Vnos simbolov piktografov:

Izbrani simbol se prikaže kot »A1« na zaslonu za vnos besedila.

Avtomobil  se na primer na zaslonu prikaže kot .

Tiskanje vseh piktografov:

OPOMBA

Pritisnite , da se vrnete na prejšnji korak.

Samodejne oblike 

  [★Kategorija★]  /  [Ljubljenčki]   

[★Vnos besed★] Rusty's Food    [Natisni]  

Čestitke Šport

Ljudje Moda

Ljubljenčki Roža

Kuhinja Vesolje

Poslovno Presenečenje

Dekorativni način

  /  [Deco način]    

[Dizajn X] (X:1–12)   [Vstavi bes.] ABCDEF   
 [Dolž. nalepk]  /  [Samodejno/30–200mm] 

  [Natisni] 

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6 12

Tipka za okvir 

  /  Izberite okvir 

2
4 7

5 8

3 6 9

Nalepka kabla
S to funkcijo lahko ustvarite nalepke z 
2 vrsticama besedila, ki jih je mogoče oviti 
okoli kablov. Za tiskanje teh nalepk vedno 
uporabite prilagodljivi ID-trak Brother.
Za priporočene pogoje uporabe glejte list, 
priložen prilagodljivemu ID-traku.

[Vstavi bes.] ABC  159    /  [Kabel] 

   [Tisk OK?]    [Kopij: 1] / /

–   

ABC
159

ABC
159

Besedilne tipke / /  +

 ali  ali  +   /  Izberite element 

Velikost Veliko

Srednje

Majhno

Stil Normalno

Krepko

Obroba

Senčeno

Ležeče

L+krepko

L+obroba

L+senčeno

Navpično

Širina

 + 
Normalno

× 2

× 1/2

Bližnjične tipke

Širina
  

Dolž. nalepk
  

Rob
  

Datoteka
  

Kabel
  

Deco način
  

Predogled
  

Napelji
  

Enota
  

Jezik
  

Tipka za simbol 

  /  [Osnovni]   

/  Izberite simbol 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

  /  [Piktograf]   /  Izberite 

kategorijo   /  Izberite simbol 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

  /  [Sez. tiska]    [Tisk OK?]  

http://support.brother.com

