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GREITOSIOS PARENGTIES 
VADOVAS  
 

Perskaitykite šį naudotojo vadovą prieš pradėdami naudoti 
savo P-touch prietaisą. Šį naudotojo vadovą laikykite lengvai pasiekiamoje vietoje. 
Aplankykite mus adresu http://solutions.brother.com/, kur rasite atsakymus į dažnai 
užduodamus klausimus (DUK).
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 Bendras aprašymas 
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6                      7 
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8                 9 

 
1. Dangtelio fiksatorius 
2. Juostos išvesties anga 
3. LCD ekranas 
4. Mini-USB jungtis 
5. Klaviatūra 

6. Juostos pjoviklis 
7. Juostos kasetės skyrius 
8. Atleidimo svirtis 
9. Spausdinimo galvutė 

Iš gamyklos išsiunčiamo prietaiso LCD ekranas yra uždengtas apsauginiu lapu, siekiant 
ekraną apsaugoti. Prieš naudodami P-touch, nuimkite šį lapą. 

 
 

1 
 
 
 
 
 

2 
 
 

3                                              5 
4 

 
1. Juostos peržiūra 
2. Galinis dangtelis 
3. Kintamosios srovės adapterio  

jungtis 

4. LED lemputė 
5. Baterijų skyrius 
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Bendras aprašymas 

 

 

 

 

 

 Prisijungta WLAN režimu 
 

 
Atsijungta nuo WLAN režimo 

 
  

Prisijungta/atsijungta nuo 
tiesioginio režimo 

 
 
 
 (Mirksi) 

Kuriamas ryšys per sąrankos 
vedlį 
Kuriamas ryšys per Ad-Hoc 
režimą 

(Off) Belaidys ryšys išjungtas 

 
 

LCD ekranas 
 

11      12      13   14 15 16  17 
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1.   Eilutės numeris 

 
2    6             8 

 
18    10 

 
11. Didžiųjų raidžių režimas 

Nurodo etiketės maketo eilutės 
numerį. 

2.   Antrojo lygio režimas 
Nurodo, kad antrojo lygio režimas įjungtas. 

3.   Pradinė eilutė / 4. Paskutinė eilutė 
Bus spausdinamas plotas tarp 
pradinės eilutės ir paskutinės eilutės. 
Trumpi brūkšniai, besitęsiantys nuo 
pradinės/paskutinės linijos, rodo etiketės 
maketo pabaigą. 

5.   Bloko atskyrimo linija 
Nurodo bloko pabaigą. 

6.   Žymeklis 
Nurodo esamą įvedamų duomenų 
poziciją. Simboliai įvedami kairėje 
žymeklio pusėje. 

7.   Taikomo ženklinimo tipas  
Nurodo esamą taikomo ženklinimo 
tipą. 

8.   Juostos dydis 
Nurodo juostos dydį etiketės ilgiui: 
Juostos plotis yra etiketės ilgis 
Jei nurodytas etiketės ilgis, pasirodys 

 piktograma dešinėje juostos dydžio 
pusėje. 

9.   Įvedimo/grįžimo simbolis 
Nurodo teksto eilutės pabaigą. 

10. Baterijų įkrovos lygis 
Nurodo likusį baterijų įkrovos lygį. 
Rodomas tik tuomet, kai naudojamos 
ličio jonų baterijos. 

Nurodo, kad įjungtas didžiųjų raidžių režimas. 
12.-16. Stilių valdymas 

Nurodo esamo šrifto (12), 
simbolio dydžio (13), simbolio stiliaus (14), 
rėmelio (15) ir lygiavimo (16) nustatymus. 
Lygiavimo paaiškinimai gali būti nerodomi, 
priklausomai nuo pasirinkto ženklinimo tipo. 

17. Išdėstymo paaiškinimai 
Nurodo padėties, išdėstymo, atskyrimo, 
atvirkščio ir kartojamo teksto nustatymus. 
Rodomi elementai skiriasi, priklausomai 
nuo pasirinkto ženklinimo tipo. 

18. Belaidis ryšys 
Nurodo belaidžio ryšio būseną. 

- Pilna 
- Pusė 

- Mažai 
- Tuščia 
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22 
 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. Pasirinktys žymekliu 
Naudokite     ir     ,  norėdami pasirinkti 
meniu elementus bei     ir     mygtukus, 
norėdami pakeisti nustatymus. 

20. Specialios eilutės ženklas 
Nurodo, kad kiekvienai eilutei 
taikomi skirtingi nustatymai. 

21. Užrakinimo ženklas 
Rodo, kad kai kurių elementų negalima 
pakeisti. 

22. Skaitiklis 
Nurodo pasirinktą numerį/pasirenkamą 
numerį. 

23. Bloko numeris 
Nurodo bloko numerį. 
Dėl informacijos, kaip pakeisti LCD ekrano 
kontrastą ir foninį apšvietimą, žr. „LCD 
ekranas“ 31 puslapyje. 
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Bendras aprašymas 

 

 

 
 

Mygtukų pavadinimai ir funkcijos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.   Maitinimas 

Numatytoji kalba yra anglų. 
 

9.   Laido vėliavėlė 
Įjungia ir išjungia P-touch. 

2.   Stilius 
Nustato simbolių ir etikečių požymius. 

3.   Peržiūra 
Rodo etiketės peržiūrą. 

4.   Tiekimas ir pjovimas 
Tiekia 24,5 mm tuščią juostą ir ją 
nupjauna. 

5.   Spausdinimas 
• Atspausdina esamą etiketės dizainą 

ant juostos. 
• Atspausdina kelias kopijas, naudojant 

Shift mygtuką. 
6.   Bendra 

Sukuria bendros paskirties etiketes. 
7.   Plokštelė 

Kuria etiketes plokštelėms, vardo 
lentelėms ir pavienėms jungtims. 

8.   Laido apgaubimas 
Sukuria etiketes, kuriomis apgaubiamas 
kabelis, medžiaga ar laidas. 

Sukuria laido vėliavėles. 
10. Panelė 

Sukuria vienos ar kelių eilučių etiketes, 
skirtas grupei jungčių, esančių ant 
panelės. 

11. Komutacinė panelė 
Sukuria iki 3 eilučių etiketes, 
skirtas komutacinėms panelėms. 

12. Meniu 
Nustato P-touch veikimą 
(kalba, reguliavimas ir t.t.) 

13. Esc (Išėjimas) 
Atšaukia dabartinę komandą ir grąžina į 
duomenų įvedimo ekraną ar ankstesnį 
žingsnį. 

14. Valymas 
Išvalo visa įvestą tekstą arba visą 
tekstą bei esamus etiketės nustatymus. 

15. OK (gerai) 
Parenka rodomą funkciją. 

16. Žymeklis (             ) 
Perkelia žymeklį rodyklės kryptimi. 
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17. Raidė 
• Naudokite šiuos mygtukus, norėdami 

įvesti raides ar skaičius. 
• Didžiąsias raides ir simbolius galima 

Įvesti naudojant šiuos mygtukus kartu 
su Caps ar Shift mygtuku. 

18. Atgal 
Ištrina kairėje žymeklio pusėje esantį 
simbolį. 

19. Shift 
Naudokite šį mygtuką kartu su raide ar 
skaičiumi, norėdami įvesti didžiąsias 
raides ar simbolius, vaizduojamus ant 
skaičių mygtukų. 

20. Didžiosios raidės 
Įjungia arba išjungia didžiųjų raidžių 
režimą. 

21. Įvedimas 
• Įvesdami tekstą, įterpkite naują eilutę. 
• Tik „GENERAL“ etiketės pritaikymo 

tipui įvedamas naujas blokas, kai 
mygtukas naudojamas kartu su 
Shift mygtuku. 

22. Kirtis 
Pasirinkite šį mygtuką ir įveskite simbolį. 

23. Tarpas 
• Įveda tuščią tarpą. 
• Grąžina nustatymą į numatytąjį. 

24. Byla 
Leidžia spausdinti, atidaryti, išsaugoti ar 
ištrinti dažniausiai naudojamas bylos 
atmintyje saugomas etiketes. 

25. Simbolis 
Naudokite šį mygtuką, norėdami pasirinkti 
ir įvesti simbolį iš galimų simbolių sąrašo. 

26. Brūkšninis kodas 
Atidaro brūkšninio kodo sąrankos ekraną. 

27. Nuoseklinimas 
• Nuosekliai atspausdina etiketes. 
• Nuoseklina ir iš eilės atspausdina bet  
  kokius 2 skaitmenis ant etiketės, kai  
  funkcija naudojama kartu su Shift mygtuku. 

28. Duomenų bazė 
Etiketės kūrimo metu naudoja pasirinktus 
įrašus iš atsisiųstos duomenų bazės. 

29. WiFi 
Pradeda WLAN/Wireless Direct ryšį. 
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Maitinimas 

 

 

 
 

 Maitinimas 
 

Kintamosios srovės adapteris 
Šiai ženklinimo sistemai naudokite AD-E001 (kintamosios srovės adapterį). Kintamosios srovės 
adapterį prijunkite tiesiai prie P-touch. 

 
 

AD-18 ar AD-24ES modelių naudoti negalima. 
 

1 Prijunkite kintamosios srovės adapterio laidą prie P-touch jungties, pažymėtos  
„DC IN 12 V“. 

 

2   Prijunkite kintamosios srovės adapterio laidą prie standartinės elektros rozetės. 
 

• Prieš atjungdami kintamosios srovės adapterį, išjunkite P-touch. 
• Netraukite ir nesulenkite kintamosios srovės adapterio laido. 
• Kai maitinimas atjungtas ilgiau nei dvi minutes, bus išvalytas visas tekstas ir formato 

nustatymai. 
• Atsisiųsti simboliai, šablonai ir duomenų bazės bus išsaugomi, net jei nebus maitinimo. 
• Kai kintamosios srovės adapterio kištukas įjungiamas į rozetę, gali praeiti kelios sekundės, 

kol    (maitinimo) mygtukas bus įgalintas. 
 

Norėdami apsaugoti ženklinimo sistemos atmintį ir sukurti atsarginę jos kopiją, kai kintamosios 
srovės adapterio laidas yra atjungtas, rekomenduojama ženklinimo sistemoje naudoti ličio jonų 
baterijas (BA-E001), AA dydžio šarmines baterijas (LR6) ar Ni-MH įkraunamas baterijas (HR6). 

 

Įkraunama ličio jonų baterija 
 

 Įkraunamos ličio jonų baterijos įdėjimas 
 

1   Atidarykite galinį dangtelį, paspausdami dangtelio fiksatorių. 
1. Galinis dangtelis 
2. Dangtelio fiksatorius 
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2   Įdėkite įkraunamą ličio jonų bateriją į baterijos skyrių. 
 

 
 
 
 
 

3   Įsitikinkite, kad galinio dangtelio krašte esantys kabliukai įdėti tinkamai ir tuomet 
uždėkite dangtelį. 

Jei negalite uždėti galinio dangtelio, patikrinkite, ar balta svirtis yra pakelta. Jei ne, pakelkite 
svirtį ir uždėkite dangtelį. 

 
 Išimkite įkraunamą ličio jonų bateriją 
 Nuimkite baterijos dangtelį ir išimkite įkraunamą ličio jonų bateriją, tuomet vėl uždėkite 
dangtelį. 

 
 Ličio jonų baterijos įkrovimas 
Ličio jonų bateriją galima įkrauti, kuomet baterija įdėta į ženklinimo sistemą. Atlikite šią 
procedūrą, norėdami įkrauti ličio jonų bateriją. 

• Prieš naudodami įkraunamą ličio jonų baterija, atlikite toliau aprašytą įkrovimo procedūrą. 
• Pilno ličio jonų baterijos įkrovimo trukmė gali būti 6 valandos. 

 

1   Įsitikinkite, kad ženklinimo sistema yra išjungta. Jei ženklinimo sistema įjungta, 
paspauskite ir palaikykite    (maitinimo) mygtuką, norėdami sistemą išjungti. 

 
2   Įsitikinkite, kad sistemoje yra įdėta įkraunama ličio jonų baterija. 

 
3   Naudokite kintamosios srovės adapterį, norėdami prijungti 

ženklinimo sistemą prie kintamosios srovės rozetės. 
 Šalia adapterio jungties esanti LED lemputė įkrovimo metu 
įsijungia, o išsijungia tuomet, kai ličio jonų baterija būna pilnai 
įkrauta. Baterijos lygio indikatorius ekrane rodo 3 juosteles      . 

 


 Ličio jonų baterijos įkrovimo sustabdymas 
 Norėdami sustabdyti ličio jonų baterijos įkrovimą, atjunkite kintamosios srovės adapterio laidą. 

 
 Ličio jonų baterijos naudojimo patarimai 
• Prieš naudodami ličio jonų bateriją, ją įkraukite. Nenaudokite baterijos, kol ji nebus įkrauta. 
• Ličio jonų bateriją įkrauti galima esant 5-35 °C temperatūrai. Įkraukite ličio jonų bateriją esant 

šiai aplinkos temperatūrai. Jei aplinkos temperatūra yra kitokia, baterija nebus įkraunama, o 
indikatorius švies toliau. 

• Jei ženklinimo sistema yra naudojama, kai įdėta ličio jonų baterija ir prijungtas kintamosios 
srovės adapteris, baterijos indikatorius gali išsijungti ir krovimas gali sustoti, net jei ličio jonų 
baterija nebuvo pilnai įkrauta. 
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Maitinimas 

 

 

 
 

Informacija apie įkraunamą ličio jonų bateriją 
Supratimas apie įkraunamą ličio jonų bateriją leis jums optimizuoti baterijos naudojimą. 
• Ličio jonų baterijos naudojimas ir laikymas vietose, kurias veikia aukštos ar žemos temperatūros, 

gali pagreitinti baterijų gedimą. Visų pirma, naudojant įkraunamą ličio jonų bateriją aukšto 
įkrovimo lygiu (90% ar daugiau) vietose, kurias veikia aukšta temperatūra, baterija suges 
greičiau. 

• Naudojant ženklinimo sistemą, kuomet įdėta ir kraunama ličio jonų baterija, gali pagreitinti 
baterijos gedimą. Jei naudojate ženklinimo sistemą, kai įdėta ličio jonų baterija, atjunkite 
kintamosios srovės adapterį. 

• Jei ženklinimo sistema nebus naudojama ilgiau nei mėnesį, išimkite ličio jonų bateriją, 
laikykite ją vėsioje vietoje atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių. 

• Jei įkraunama ličio jonų baterija nebus naudojama ilgą laiką, rekomenduojame įkrauti ją kas 6 
mėnesius. 

• Jei priliesite P-touch sistemą ličio jonų baterijos įkrovimo metu, sistemos dalis gali būti šilta. 
Tai yra normalu ir galite saugiai naudotis P-touch sistema. Jei P-touch itin stipriai įkaista, 
nebenaudokite prietaiso. 

 
Specifikacija 
• Įkrovimo laikas: maždaug 6 valandos, kai įkraunama naudojant kintamosios srovės adapterį  
(AD-E001) 
• Nominali įtampa: DC 7.2 V 
• Nominali galia: 1,850 mAh 

 
Įkraunama ličio jonų baterija 

 

Aplinkos temperatūros 
Įkrovos metu 40 °C 

Standartinė srovė 1.9 A 60 °C 
Didžiausia srovė 2.5 A 60 °C 

 
Su baterija 

Mažiau nei 1 mėnuo -20-50 °C 
Mažiau nei 3 mėnesiai -20-40 °C 
Mažiau nei 1 metai -20-20 °C 

 

Įkrovimo parametrai 
Didžiausia įkrovimo įtampa 8.2 Vdc 
Mažiausia įkrovimo įtampa 1,330 mA 

 
P-touch ženklinimo sistema 
•  Įkrovimo srovė: 800 mA 
•  Įkrovimo įtampa: iki 8.2 V (daugiausiai) 
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1  Įsitikinę, jog maitinimas išjungtas, nuimkite galinį dangtelį, 

esantį ženklinimo sistemos gale. Jei baterijos įdėtos į 
ženklinimo sistemą, išimkite jas. 

 Keisdami baterijas įsitikinkite, kad maitinimas yra 
išjungtas. 

 
 
 
 

2   Įdėkite šešias AA dydžio šarmines baterijas (LR6) ar pilnai 
įkrautas Ni-MH įkraunamas baterijas (HR6), įsitikindami, 
kad teigiamas (+) ir neigiamas (-) baterijos galas atitinka 
teigiamą (+) ir neigiamą (-) ženklą, esantį baterijos skyriuje. 
Šarminių baterijų naudotojams 

Visada naujomis baterijomis pakeiskite visas šešias 
baterijas. 

Ni-MH įkraunamų baterijų naudotojams 
Visada pilnai įkrautomis baterijomis pakeiskite visas 
šešias baterijas. 

 
Naujausią informaciją apie rekomenduojamas baterijas 
rasite aplankę mus adresu: http://solutions.brother.com/ 

 
3   Uždėkite galinį dangtelį, įdėdami tris kabliukus į skylutes, 

esančias ženklinimo sistemos apačioje, tuomet 
pastumkite dangtelį žemyn, kol jis užsifiksuos. 

 
 
 
 
 
 

• Išimkite baterijas, jei nesiruošiate P-touch naudoti ilgesnį laiką. 
• Išmeskite bateriją tinkamame surinkimo taške, o ne bendrų atliekų šiukšliadėžėje. 

Įsitikinkite, kad laikotės visų taikomų taisyklių.  
• Saugodami ar išmesdami bateriją, ją įvyniokite (pavyzdžiui,                                                2 

į celofano juostą), siekdami užkirsti kelią trumpam jungimui. 
(Baterijos izoliavimo pavyzdys) 
1.  Celofano juosta 
2.  Šarminė ar Ni-MH baterija                                                                      1 
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Juostos kasetės įdėjimas 

 

 

 

 
 

 Juostos kasetės įdėjimas 
 

Jūsų P-touch prietaise galima naudoti 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm ar 24 mm pločio 
juostos kasetes bei 5,8 mm, 8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm ar 23,6 mm pločio kasetes vamzdeliams. 

Jei nauja juostos kasetė turi kartoninį kamštį, įsitikinkite, kad jį išimsite, 
prieš įdėdami kasetę. 

 
 
 

1   Patikrinkite, kad juostos galas nebūtų užsilenkęs ir būtų po                    1 
juostos kreipiančiąja. Jei taip nėra, įdėkite juostą po kreipiančiąja,  
kaip pavaizduota iliustracijoje. 
1. Juostos pabaiga 
2. Juostos kreipiančioji 

 
2 

 
2 Įsitikinę, kad maitinimas išjungtas, padėkite P-touch ant lygaus  

paviršiaus ir atidarykite galinį dangtelį. Jei ženklinimo  
sistemoje yra juostos kasetė, išimkite ją, traukdami  
tiesiai į viršų. 

 
 
 
 

3 Įdėkite juostos kasetę į kasetės skyrių taip, kad kasetės  
galas būtų atsuktas į ženklinimo sistemos kasetės  
išvesties angą ir tvirtai pastumkite, kol išgirsite  
spragtelėjimą. 
1. Juostos išvesties anga 

 
1 

 
• Kai dedate juostos kasetę, įsitikinkite, kad juosta ir rašalo juostelė neprikibo prie 

spausdinimo galvutės. 
• Įsitikinkite, kad juostoje nėra laisvumo ir atsargiai 

įdėkite juostos kasetę. Jei juostoje yra laisvumo, juosta 
užsikabins ties iškyša (2), kai kasetė bus įdėta ir 
susiraukšlės, tokiu būdu užstrigdama. 
Norėdami išlaisvinti juostą, žiūrėkite iliustraciją 1                         2 
Žingsnyje ir ištraukite juostą iš juostos kreipiančiosios. 

• Išimdami kasetę įsitikinkite, kad juosta neužsikabino už iškyšos (2). 
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4   Uždarykite galinį dangtelį. 
• Padėkite P-touch ant lygaus paviršiaus, kaip parodyta, ir 

uždėkite galinį dangtelį. 
• Jei negalite uždėti galinio dangtelio, įsitikinkite, kad balta 

svirtis (1) yra pakelta. Jei ne, pakelkite svirtį ir uždėkite 
dangtelį. 

1 

 
• Netraukite etiketės, išeinančios iš juostos išvesties angos. Tokiu būdu rašalo juostelė 

gali būti išleidžiama kartu su juosta. Juosta gali būti nebeveiksni, kai rašalo juostelė 
išleidžiama. 

• Laikykite juostos kasetes vėsioje ir tamsioje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių ir 
aukštos temperatūros, drėgmės ar dulkių. Atidarę sandarią pakuotę, naudokite kasetę kuo 
įmanoma greičiau. 

 
 Itin stipri lipni juosta: 
• Tekstūros ar grubiems paviršiams rekomenduojame naudoti itin stiprią lipnią juostą. 
• Nors instrukcijų lape, kuris pridedamas prie itin stiprios lipnios juostos kasetės, 

rekomenduojama juostą atkirpti žirklėmis, tačiau P-touch prietaiso pjovikliu taip pat 
galima nupjauti itin stiprią lipnią juostą. 

 
 

 Įjungimas/išjungimas 
 

Spauskite     (Įjungimo) mygtuką, norėdami įjungti P-touch. 
Paspauskite ir palaikykite     (įjungimo) mygtuką, norėdami išjungti P-touch. 

• Jūsų P-touch turi energijos taupymo funkciją, kuri automatiškai išjungia prietaisą (tam tikromis 
eksploatavimo sąlygomis), jei per tam tikrą laikotarpį nepaspaudžiamas joks mygtukas. Žr., 
žemiau esančią automatinio išsijungimo laiko lentelę. 

 

Automatinis maitinimo išjungimo laikas 
Jei naudojate kintamosios srovės adapterį ar ličio jonų bateriją, galite pakeisti automatinio 
išsijungimo laiko nustatymą. 

Jei naudojate šarmines baterijas ar Ni-MH baterijas, automatinio išsijungimo laiko pakeisti 
negalima (laikas užfiksuotas 20-čiai minučių). 

 
1   Spauskite Menu mygtuką, pasirinkite „Auto Power Off“ (automatinis išsijungimas), 
naudodami     ar     mygtuką ir spauskite OK ar Enter mygtuką. 

 
2   Pasirinkite LCD ekrane rodomą bateriją, naudodami     ar     mygtuką ir nustatykite 

vertę, naudodami     ar     mygtuką. 
Galima pasirinkti „AC Adapter“ (kintamosios srovės adapteris) ar „Li-ion Battery“ (ličio jonų 
baterija). 

 
3   Spauskite OK ar Enter mygtuką. 
 

 

13 



PRADŽIA 

Juostos tiekimas 

 

 

 

 

Nustatymas               Vertė 
Ličio jonų baterija Off 

10 min. 
20 min. 
30 min. 
40 min. 
50 min. 
1 val. 

 

 
 

 Automatinis maitinimo išjungimo laikas


 

 

• Jei prijungiate kintamosios srovės adapterį prie P-touch po to, kai nurodėte automatinio 
išsijungimo laiką, įsigalioja kintamosios srovės adapterio nustatymas. 

• Kintamosios srovės adapterio numatytoji vertė yra „1hr.“ (1 valanda), o ličio jonų baterijos  
– „30min.“ (30 minučių). 

 
 

 Juostos tiekimas 
 

• Įsitikinkite, kad tiekiant juostą ir įdėjus kasetę, juostoje ir rašalo juostelėje nėra laisvumo. 
• Netraukite etiketės, išeinančios pro juostos išvesties angą. Tokiu būdu rašalo juostelė 

gali būti išleidžiama kartu su juosta. Juosta gali būti nebeveiksni, kai rašalo juostelė 
išleidžiama. 

• Spausdinimo ar juostos tiekimo metu neblokuokite juostos išvesties angos. Kitu atveju juosta 
gali užstrigti. 

 

Tiekimas ir nupjovimas 
Tiekimo ir nupjovimo funkcija tiekia 24,5 mm tuščią juostą ir ją nupjauna. 

 

1   Spauskite Feed & Cut mygtuką. 
Ekrane pasirodys „Feed & Cut?“ pranešimas. 

 
2   Naudokite    ar      mygtukus, norėdami pasirinkti „Feed & Cut“ ir spauskite OK ar Enter. 

Juostos tiekimo metu pasirodys „Feeding Tape... Please Wait“ pranešimas ir juosta bus 
nupjauta. 

 

Norėdami išeiti ar atšaukti šią funkciją, spauskite Esc. 
 
 

Tik tiekimas 
Ši funkcija iš anksto tieks maždaug 24,5 mm ilgio juostą ir iš juostos kasetės bus išlindusi 
tuščia etiketė. Šis veiksmas rekomenduojamas, kai naudojamos medžiaginės juostos, 
kurias reikėtų nukirpti žirklėmis. 

Nustatymas                   Vertė 
Kintamosios srovės 
adapteris 

Išjungta 
10 min. 
20 min. 
30 min. 
40 min. 
50 min. 
1 val. 
2 val. 
4 val. 
8 val. 

12 val. 
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LIETUVIŲ KALBA 

LCD ekranas

 

 

 

 

 


 PRADŽIA 

 
 
 

1   Spauskite „Feed & Cut“ mygtuką. 
Ekrane pasirodys „Feed & Cut?“ pranešimas. 

 
2   Naudokite    ar     mygtuką, norėdami pasirinkti „Feed Only“ (tik tiekimas) ir spauskite 

OK ar Enter mygtuką. 
Juostos tiekimo metu pasirodys „Feeding Tape... Please Wait“ pranešimas. 

 

Norėdami išeiti ar atšaukti šią funkciją, spauskite Esc. 
 
 
 

 LCD ekranas 
 

LCD ekrano kontrastas 
Kad ekrane būtų paprasčiau skaityti, galite pakeisti ekrano kontrasto nustatymus nuo vieno 
iki penkių lygių (+2, +1, 0, -1, -2). Numatytasis lygis yra „0“. 

 

1   Spauskite Meniu mygtuką, norėdami matyti sąrankos meniu, pasirinkite „Adjustment“, 
naudodami     ar     mygtukus ir tuomet spauskite OK arba Enter mygtuką. 

 
2   Pasirinkite „LCD ekrano“ kontrastą     ar     mygtukais ir  tada nustatykite vertę    ar 

mygtukais. 
 

3   Spauskite OK arba Enter mygtuką. 
 

• Spauskite Escape mygtuką, norėdami grįžti į ankstesnį žingsnį. 
• Spausdami Space mygtuką, esantį kontrasto nustatymo ekrane, nustatote kontrastą į numatytą vertę „0“. 

 

Foninis apšvietimas 
Foninio apšvietimo nustatymą galite pakeisti į ON (įjungtas) ir OFF (išjungtas). 
 Į ekraną paprasčiau žiūrėti, kai foninis apšvietimas yra įjungtas. Numatytasis yra įjungtas. 

 

1   Spauskite Meniu mygtuką, pasirinkite „Advanced“ (pažengęs), naudodami     ar      
mygtuką. Spauskite OK ar Enter mygtuką. 

 
2   Pasirinkite „Backlight“ (foninis apšvietimas), naudodami     ar      mygtuką ir spauskite 
      OK ar Enter mygtuką. 

 

3   Pasirinkite „On“ ar „Off“, naudodami    ar    mygtuką ir spauskite OK ar Enter mygtuką. 
 

• Galima sutaupyti energijos suvartojimą, kai foninis apšvietimas yra išjungtas. 
• Foninis apšvietimas automatiškai išsijungs po 10 sekundžių, kai ekranas nenaudojamas. 

Norėdami iš naujo įjungti ekraną, paspauskite bet kurį mygtuką. Spausdinimo metu foninis 
apšvietimas yra išjungtas. 
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PRADŽIA 

Kalbos ir vienetų nustatymas 

 

 

 
 

 Kalbos ir vienetų nustatymas 
 

 Kalba 
 

1   Spauskite Menu mygtuką, pasirinkite “   Language” (kalba), naudodami     ar      
mygtuką ir spauskite OK ar Enter mygtuką. 

 
2   Pasirinkite kalbą meniu komandoms ir pranešimams, kuriuos matysite LCD ekrane, 

naudodami     ar     mygtuką. 
 Kalbas galima pasirinkti iš “Čeština”, “Dansk”, “Deutsch”, “English”, “Español”, 
“Français”, “Hrvatski”, “Italiano”, “Magyar”, “Nederlands”, “Norsk”, “Polski”, “Português”, 
“Português (Brasil)”, “Română”, “Slovenski”, “Slovenský”, “Suomi”, “Svenska” ar 
“Türkçe”. 

 

3   Spauskite OK ar Enter mygtuką. 
 

Spauskite Esc mygtuką, norėdami grįžti į ankstesnį žingsnį. 
 

Vienetas
 
1 

 
2 

 
3 

 
Spauskite Menu mygtuką, pasirinkite „Unit“, naudodami    ar    mygtuką ir spauskite  
OK ar Enter mygtuką. 
 
LCD ekrane pasirinkite matmenų vienetus, naudodami      arba     mygtuką. 
Galima pasirinkti „mm“ arba „inch“ (colis). 
 
Spauskite OK ar Enter mygtuką. 

 
Numatytasis matmuo yra „mm“. 
 Spauskite Esc mygtuką, norėdami grįžti į ankstesnį žingsnį. 
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Ženklinimo pritaikymo tipo pasirinkimas 

LIETUVIŲ KALBA 

ETIKETĖS REDAGAVIMAS 

 

 

  

 


 ETIKETĖS REDAG

AVIM
AS 

 
 

 Ženklinimo pritaikymo tipo pasirinkimas 
 
 

 Galite pasirinkite šešis skirtingus ženklinimo pritaikymo tipus. 
 

„GENERAL“ režimas 
Šiuo režimu spausdinamas etiketes galima panaudoti bendriems 
tikslams. Šiame režime galite nurodyti šiuos parametrus: 
•  Etiketės ilgis: automatinis, 10 mm-999 mm 
•  Padėtis:    (horizontali),    (vertikali) 

Kai pasirinktas „GENERAL“ režimas, galite spausti Shift mygtuką ir  
Enter mygtuką, norėdami pridėti naują bloką. 

 
 
Horizontali 
 
 

Vertikali 

 
„FACEPLATE“ režimas 
Šiuo režimu spausdinamos etiketės gali būti naudojamos, siekiant 
atpažinti įvairias plokšteles. Teksto blokas yra tolygiai išdėstomas 
visoje etiketėje. Šiame režime galite nurodyti šiuos parametrus: 
•  Etiketės ilgis: 50 mm, 10 mm - 999 mm 
•  Blokų skaičius: 1, 1 - 5 
•  Padėtis:    (horizontali),    (vertikali) 

 
„CABLE WRAP“ režimas 
Šiuo režimu atspausdintomis etiketėmis galima apgaubti laidą ar 
kabelį. „CABLE WRAP“ režime tekstas pasukamas 90° prieš laikrodžio 
rodyklę kryptimi ir atspausdinamas, taip pat galite nurodyti šiuos 
parametrus: 

 
 

1 blokas 
 
 

2 blokai 

 
•  UOM: Dia(Ø) (pasirinktas skersmuo), ilgis (pasirinktas ilgis), 

CAT5/6, CAT6A, COAX, AWG 
•  Vertė: priklausomai nuo UOM 
•  Kartojimas: On (įjungtas), Off (išjungtas) 

 
Tekstas: įveskite vieną ar kelias duomenų eilutes. 

Kai naudojate Flexible ID juostą: 
• Laido apgaubimo ar vėliavėlių etiketėms rekomenduojame naudoti Flexible ID juostą. 
• Iš Flexible ID juostos pagamintos etiketės nėra skirtos elektros izoliavimui. 
• Kai etiketėmis apgaubiami cilindriniai objektai,                                             2 

objektų skersmuo (1) turėtų būti bent 3 mm.                                                                            1 
• Etiketės persidengimo (2) pabaiga ar etiketės  
vėliavėlė turėtų būti bent 5 mm ilgio. 
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ETIKETĖS REDAGAVIMAS

Ženklinimo pritaikymo tipo pasirinkimas

„CABLE FLAG“ režimas
Šiuo režimu atspausdintomis etiketėmis galima apgaubti 
laidą ar vielą ir abu etiketės galai yra suklijuojami, 
suformuojant vėliavėlę. Vėliavėlių tekstas atspausdinamas ant 
abiejų etiketės galų, paliekant tuščią vietą etiketės viduryje, 
kuris apgaubia laidą. Šiame režime galite nurodyti šiuos 
parametrus:
• Maketas: (tas pats tekstas atspausdinamas 

kiekviename bloke.), (abiejuose blokuose 
atspausdinamas skirtingas tekstas.)

• Vėliavėlės ilgis: 30 mm, 10 mm-200 mm
• Laido skersmuo: 6 mm, 3 mm-90 mm
• Padėtis:   (horizontali),   (vertikali)

Horizontali                                       Vertikali

1

1. Mažiausiai 5 mm vėliavėlė

Vėliav. Laido Vėliav. Vėliav. Laido Vėliav.
ilgis perimet-

ras
ilgis ilgis   perimet-   

ras
ilgis

• Galite įvesti iki dviejų brūkšninių kodų, kai    pasirinkote vėliavėlės makete.
• Laido vėliavėlėms rekomenduojame naudoti Flexible ID juostą.
• Iš Flexible ID juostos pagamintos etiketės nėra skirtos naudoti kaip elektros izoliacija.

„PATCH PANEL“ režimas
Šiuo režimu atspausdintas etiketes galima naudoti, siekiant 
atpažinti įvairių tipų skydelius. Šiame režime galite nurodyti šiuos 
parametrus:
• Bloko ilgis: 15,0 mm, 5,0 mm-300,0 mm
• Blokų skaičius: 4, 1-99
• Atskyriklis:   (varnelė),   (brūkšnys),   

(linija), (paryškinta),   (rėmelis),   (nėra)
• Padėtis:   (horizontali),   (vertikali)
• Atvirkštinis: Off (išjungta), On (įjungta)
• Pažengęs: Off (išjungta), On (įjungta)

Sureguliuokite bloko ilgį nepriklausomai, kai „Advanced“ pažengęs yra nustatytas į „On“.

1A-B01 1A-B02 1A-B03

Bloko ilgis   Bloko ilgis   Bloko ilgis

• Be paraščių: Off (išjungta), On (įjungta)
Nustatykite kairę ir dešinę paraštes į „0“.

Vienu metu negali būti įjungtas „Advanced“ ir „No Margins“.
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Ženklinimo pritaikymo tipo pasirinkimas 

LIETUVIŲ KALBA 
 

 

 

 


 ETIKETĖS REDAG

AVIM
AS 

 
 

„PUNCH-DOWN BLOCK“ režimas 
Šiuo režimu atspausdintas etiketes galima naudoti, siekiant atpažinti elektros jungtis, 
dažnai naudojamas telefonijoje. Vienoje etiketėje kiekvienam blokui galite įvesti po tris eilutes. 
Šiame režime galite nurodyti šiuos parametrus: 
•  Modulio plotis: 200 mm, 50 mm-300 mm 
•  Bloko tipas: 4 poros, 2 poros, 3 poros, 5 poros, nėra 
•  Sekos tipas:    (nėra),    (horizontalus),    (magistralinis) 
•  Pradinė vertė: ---, 1 - 99999 

 
 
 
 
 
 

• Kai bloko tipas pasirenkamas kaip „Blank“, sekos tipas nustatomas į „None“. 
• Kai sekos tipas nustatomas į „None“, pradinė vertė rodoma kaip „---“ ir negalite nustatyti  
vertės. Pasirinkę horizontalų ar magistralinį tipą, galėsite nustatyti pradinę vertę nuo 1 iki 
99,999. 

 

Termovamzdelis 
Kai naudojate termovamzdelį, bus rodomas „HEAT-SHRINK TUBE“ 
nustatymų ekranas, kai paspaudžiamas bet koks ženklinimo pritaikymo 
tipo mygtukas. 
•  Etiketės ilgis: automatinis, 25 mm-999 mm 

Tačiau didžiausias spausdinimo ilgis yra 500 mm, kai naudojamas 5,8 mm ar 8,8 mm 
termovamzdelis. 

 
Tekstas: įveskite vieną ar kelias duomenų eilutes. 

Kai naudojate termovamzdelį: 
• Negalite atspausdinti rėmelių. 
• Kai kurių dekoratyvinių simbolių dalys gali būti iškirptos, kai eilutė suskaidoma. 
• Atspausdinti simboliai gali būti mažesni, kai naudojate TZe juostą. 
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