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Infomacija apie autorių teises
Šiame naudotojo vadove aprašytų spausdintuvo programų ir programinės įrangos
autorinės teisės priklauso Brother. Visos teisės saugomos.

Informacija šiame dokumente gali būti keičiama be išankstinio įspėjimo ir tai nereiškia
bendrovės įsipareigojimo. Jokios šio vadovo dalies negalima atkurti ar perduoti jokia
forma ar jokiomis kitomis priemonėmis, išskyrus pirkėjo asmeninį naudojimą, be aiškaus
raštiško įmonės sutikimo.
Prekiniai ženklai
Wi-Fi® yra registruotas Wi-Fi Alliance® prekinis ženklas.
CG Triumvirate yra Agfa Corporation prekinis ženklas. CG
Triumvirate Bold Condensed šriftui licenciją suteikė Monotype
Corporation.
Visi kiti prekiniai ženklai yra jų atitinkamų savininkų nuosavybė.
Bet kokie prekiniai ženklai ir kompanijų produktų pavadinimai, esantys
ant Brother produktų, susijusių dokumentų ir bet kokios kitos medžiagos,
yra tų atitinkamų įmonių prekiniai arba registruoti prekiniai ženklai.

Ne visi modeliai galimi visose šalyse ar regionuose.
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1. Įžanga
1.1 Produkto pristatymas
Tvirto dizaino etikečių spausdintuvas gali apdoroti iki 450 m juostelės (išskyrus TJ-4005DN
modelį) ir 8" etikečių ritinėlius.
Etikečių spausdintuve yra daugybė funkcijų, įskaitant
- Integruotą Ethernet tinklą;
- RS-232C sąsają;
- USB prievadus (prijungti klaviatūrą ir brūkšninių kodų skaitytuvą)
- Wi-Fi sąsajos išplėtimo lizdą (papildomai Wi-Fi sąsajai (PA-WI-002))
- 3.5" spalvotas liečiamas ekranas (tik TJ-4021TN/TJ-4021TNR/TJ-4121TN/TJ-4121TNR
modeliams)
Etikečių spausdintuvas naudoja didelio našumo, aukštos kokybės integruotą Monotype
Imaging® TrueType šrifto variklį su CG Triumvirate Bold Condensed lygiu keičiamo dydžio
šriftu. Čia taip pat galima pasirinkti vieną iš aštuonių skirtingų raidinių ir skaitmeninių taškinių
šriftų dydžių. Spausdintuvas taip pat suderinamas su daugeliu standartinių brūkšninių kodų
formatų.

1.2 Papildomos produkto nuorodos
Daugiau informacijos apie tai, kaip rašyti pasirinktines programas etikečių spausdintuvui, žr.
Komandų nuorodą, kuri pateikiama modelio vadove puslapyje adresu support.brother.com.
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2. Veikimo apžvalga
2.1 Išpakuokite spausdintuvą ir patikrinkite sudedamąsias dalis
Pastaba
Išsaugokite pakavimo medžiagas, jei spausdintuvą reikėtų transportuoti.
Dėžėje esančios dalys:

1.

Etikečių spausdintuvas
a. TJ-4005DN/TJ-4010TN/TJ-4020TN/TJ-4120TN
b. TJ-4021TN/TJ-4121TN
c. TJ-4021TNR/TJ-4121TNR

2.

Maitinimo laidas

3.

USB laidas

4.

Popieriaus šerdis

Jei kokio nors komponento trūksta, susisiekite su produkto gamintojo klientų aptarnavimo
centru arba savo vietiniu pardavėju.
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2.2 Spausdintuvo apžvalga
2.2.1 Priekio vaizdas
TJ-4005DN/TJ-4010TN/TJ-4020TN/TJ-4120TN

1.

Maitinimo LED indikatorius

2.

LED indikatoriai

3.

Pauzės mygtukas

4.

Tiekimo mygtukas

5.

PCB gaubtas

6.

Spausdinimo medžiagos matymo langas

7.

Spausdinimo medžiagos išeigos anga

8.

Spausdinimo medžiagos gaubtas

9.

Spausdinimo medžiagos gaubto rankena

10. Apatinė priekinė panelė
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TJ-4021TN//TJ-4121TN

1.

Maitinimo LED indikatorius

2.

Liečiamas ekranas

3.

Pasirinkimų mygtukai

4.

Navigacijos mygtukai

5.

PCB gaubtas

6.

Spausdinimo medžiagos matymo langas

7.

Spausdinimo medžiagos išeigos anga

8.

Spausdinimo medžiagos gaubtas

9.

Spausdinimo medžiagos gaubto rankena

10. Apatinė priekinė panelė
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TJ-4021TNR/TJ-4121TNR

1.

Maitinimo LED indikatorius

2.

Liečiamas ekranas

3.

Pasirinkimų mygtukai

4.

Navigacijos mygtukai

5.

PCB gaubtas

6.

Spausdinimo medžiagos matymo langas

7.

Spausdinimo medžiagos išeigos anga

8.

Spausdinimo medžiagos gaubtas

9.

Spausdinimo medžiagos gaubto rankena

10. Radio dažnio identifikacijos nuplėšimo gaubtas
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2.2.2 Vidaus vaizdas

1.

Spausdinimo galvutės atleidimo svirtis

2.

Spausdinimo galvutės įtampos reguliavimo rankena

3.

Juostos atgalinio atsukimo velenas

4.

Juostos tiekimo velenas

5.

Etiketės ritinėlio apsauga

6.

Etiketės tiekimo velenas

7.

Išorinė etiketės įeigos anga

8.

3" šerdies adapteris

9.

Įvorės tvirtinimo spaustukas *

10. Įvorės atgalinio atsukimo velenas *
11. Spausdinimo medžiagos nukreipimo strypas *
12. Slopintuvas
13. Juostos pabaigos sensorius
14. Spausdinimo galvutė
15. Velenėlio ritinėlis
16. Priekinė etiketės kreipiančioji
17. Juodos žymės sensorius (pavaizduota kaip
18. Tarpo sensorius (pavaizduota kaip

)

)

* Papildomi priedai etikečių nulupimo įrenginiui.
** TJ-4005DN modelis nesuderinamas su terminio perdavimo režimu su rašalo juostele.
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2.2.3 Galo vaizdas

1.

Išorinė etikečių įėjimo anga

2.

Maitinimo jungiklis

3.

USB prievadas (USB 2.0/didelės spartos režimas)

4.

USB pagrindinis prievadas

5.

Wi-Fi sąsajos išplėtimo anga *

6.

RS-232C serijos prievadas

7.

Ethernet prievadas

8.

Maitinimo laido lizdas

* Papildomai Wi-Fi sąsajai (PA-WI-002).
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2.3 Valdymo paneliai
TJ-4005DN/TJ-4010TN/TJ-4020TN/TJ-4120TN

Maitinimo LED indikatorius

LED indikatoriai

Pauzės mygtukas

Padavimo mygtukas

TJ-4021TN/TJ-4021TNR/TJ-4121TN/TJ-4121TNR

LED indikatorius
Spausdintuvo būsenos piktogramos

Spausdintuvo programinės įrangos versija
Laikas ir data

Spausdintuvo modelis
Liečiamas ekranas

ETH: Ethernet IP adresas
Opcijų piktogramos

Wi-Fi: Wi-Fi IP adresas

Užduočių juosta
Pasirinkimų mygtukai
Navigacijos mygtukai
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2.3.1 LED indikatoriai ir mygtukai
Maitinimo LED indikatoriai (visi modeliai)
Aprašymas

LED spalva
Žalia (šviečia)

Maitinimas įjungtas ir spausdintuvas yra paruoštas naudoti USB pagrindinį prievadą

Žalia (mirksi)

- Spausdintuvas siunčia informaciją iš kompiuterio.
- Spausdintuvo veikimas sustabdytas.

Gintarinė

Spausdintuvas šalina informaciją iš atminties.

Raudona (šviečia)

Spausdintuvo galvutė atidaryta arba įvyko kirpiklio klaida.

Raudona (mirksi)

Įvyko spausdintuvo klaida: "Popieriaus trūkumas", "Popieriaus
užstrigimas", "JUostos trūkumas" arba "Atminties klaida".

TJ-4005DN
LED indikatoriai
Piktogramos
Pavadinimas

Būsena

Spausdinimo galvutė

Juostelė

Šviečia: Spausdintuvo
galvutė atidaryta

Šviečia: Juostelė įdėta*

Popierius

Šviečia:
Trūksta
popieriaus
Mirksi:
Užstrigęs
popierius

Komunikacija

Šviečia: Prijungtas
radio dažnis
connected
Mirksi: Radio dažnio
komunikacija

* TJ-4005DN modelis nesuderinamas su terminio perdavimo režimu su rašalo juostele.

TJ-4010TN/TJ-4020TN/TJ-4120TN
LED indikatoriai
Piktogramos
Pavadinimas

Būsena

Spausdinimo galvutė

Šviečia: Spausdintuvo
galvutė atidaryta

Juostelė
Šviečia: Pasibaigusi
juostelė
• Mirksi (įjungus
spausdintuvą): Laukiama
spausdinimo užduoties
• Mirksi (tarp
spausdinimo
užduočių): Juostelė
greit baigsis
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Popierius

Šviečia:
Trūksta
popieriaus
Mirksi:
Užstrigęs
popierius

Komunikacija

Šviečia: Prijungtas
radio dažnis
Mirksi: Radio dažnio
komunikacija

TJ-4021TN/TJ-4021TNR/TJ-4121TN/TJ-4121TNR
Mygtukai
Pasirinkimų
mygtukai

Funkcija

Naudojama pasirinkti svarbiausias piktogramas ir meniu langus.

Navigacijos mygtukai

Naudojama naviguoti liečiamajame ekrane ir svarbiausiose pikrogramose
bei meniu languose.

2.3.2 Pagrindinio ekrano piktogramos (tik modeliams su liečiamaisiais ekranais)

Spausdintuvo būsenos piktogramos
Piktograma

Indikacija
Wi-Fi įrenginys pasiruošęs (galima, kai Wi-Fi sąsaja
įdiegta
is installed)
Ethernet prijungtas
Juostelės kiekis (%)
Saugos užraktas

Opcijų piktogramos
Funkcija

Piktograma

Patenkama į pagrindinį meniu
Daugiau informacijos rasite skyriuje 2.3.3 Liečiamojo
ekrano apžvalga.
Sukalibruoti spausdinimo medžiagos sensorių
Patekite į “Mėgstamiausių” ekraną
Daugiau informacijos rasite skyriuje 2.3.3 Liečiamojo
ekrano apžvalga.
Užduočių juostos piktogramos
Funkcija

Piktograma

Patvirtintas pasirinkimas
Tiekiama viena etiketė
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2.3.3 Liečiamojo ekrano apžvalga
(galima tik TJ-4021TN, TJ-4021TNR, TJ-4121TN ir TJ-4121TNR modeliams)
Paspauskite piktogramas, kad pasiektumėte spausdintuvo funkcijas ir pakeistumėte
nustatymus.

Pasirinkta
(žalia)
Slinkti aukštyn

Slinkti žemyn

Atgal

Nustatyti
Atgal

Patvirtinti
Patekimas į pagrindinį meniu

Įsitikinkite, kad liečiamajame ekrane rodomas užrašas “Pasirengęs”. Jei ne, paspauskite Meniu
piktogramą
.

Pastaba
Taip pat galite naudoti ir valdymo panelės mygtukus. Naudokite navigavimo mygtukus ir pasirinkite
Meniu piktogramą, tada spauskite pasirinkimo mygtuką po
11

piktograma.

Norėdami pasirinkti opciją pagrindiniame meniu, spauskite opcijos piktogramą.

Pastaba
Taip pat galite naudoti valdymo panelės mygtukus. Naudokite navigacijos mygtukus, kad
susirastumėte opcijas, tada spauskite mygtuką po
ekraną, spauskite mygtuką po

piktograma.
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piktograma. Norėdami grįžti į ankstsnį

Pagrindinio meniu apžvalga
Naudokite pagrindinio meniu opcijas, kad sukonfigūruotumėte įvairius spausdintuvo
nustatymu neprijungus spausdintuvo prie kompiuterio.
Piktograma

Aprašymas

Opcija
Nustatymas

Konfigūruoti spausdintuvo FBPL ir ZPL2 nustatymus.

Sensorius

Kalibruoti pasirinktos spausdinimo medžiagos sensorių.
Rekomenduojame kalibruoti sensorių kiekvieną kartą
pakeitus spausdinimo medžiagą.

Sąsaja

Konfigūruoti spausdintuvo sąsajos nustatymus.

Pažengęs

Konfigūruoti spausdintuvo liečiamąjį ekraną, pradinį
paleidimą, kirpiklio tipą, arba besibaigiančios
spausdinimo medžiagos įspėjimo nustatymus..

Bylos
tvarkyklė

Patikrinti arba valdyti galimą spausdintuvo atmintį.

Diagnostika

Patikrinti spausdintuvo būseną ir padėti išspręsti bet kokias
problemas.

Pastaba
Daugiau informacijos apie spausdintuvo nustatymus rasite skyriuje 7. Pakeisti spausdintuvo
nustatymus naudojant liečiamąjį ekraną.
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Mėgtamiausi
Pridėkite dažnai naudojamas pagrindinio meniu opcijas prie “Favorites” (Mėgstamiausi),
kad galėtumėte juos greitai pasiekti. Norėdami pamatyti “Favorites” sąrašą, paspauskite ant
Favorites piktogramos

Norėdami pridėti opciją prie "Favorites" sąrašo:
1. Paspauskite ir palaikykite opciją, kurią norite pridėti prie mėgstamiausių sąrašo, kol
atsiras užrašas “Join Favorites” .
2.

Spauskite “Yes”.
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Norėdami pašalinti opciją iš "Favorites" sąrašo:
1. Paspauskite ir palaikykite opciją, kurią norite pašalinti iš mėgstamiausių sąrašo, kol
atsiras užrašas “Delete Favorites”.
2.

Spauskite “Yes”.
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3. Nustatykite spausdintuvą
3.1 Prijunkite maitinimo laidą
1. Pastatykite spausdintuvą ant lygaus, saugaus paviršiaus.
2. Įsitikinkite, kad įjungimo mygtukas nustatytas OFF pozicijoje.
3. Prijunkite spausdintuvą prie kompiuterio naudodami USB laidą.
4. Įkiškite maitinimo laidą į maitinimo laido lizdą spausdintuvo gale, tada prijunkite
maitinimo laidą prie tinkamai įžeminto elektros tinklo (įžeminto elektros lizdo).

Pastaba
⚫

Prieš jungdami maitinimo laidą prie spausdintuvo maitinimo laido lizdo įsitikinkite,
kad spausdintuvo įjungimo mygtukas yra nustatytas OFF padėtyje.

⚫

Įjungus spausdintuvą LED indikatorius mirksi, kol spausdintuvas gauna pirmą spausdinimo
užduotį.
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3.2 Įdėkite juostą (negalima TJ-4005DN modeliui)
Juostos įdėjimo kelias

Rašalu padengtas vidus

Rašalu padengta išorė

1. Atidarykite spausdinimo medžiagos gaubtą
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2.
a. Uždėkite juostą ant juosto tiekimo veleno.
b. Uždėkite popieriaus šerdį ant juostos
atgalinio atsukimo veleno.

3. Paspauskite spaudinimo galvutės
atleidimo svirtį, kad atidarytumėte
spausdinimo galvutę.

4. Įdėkite juostą po juostos kreipiančiąja
skląstimi per juostos jutiklio angą,
vadovaudamiesi juostos įdėjimo
nurodymo, atspausdinto ant etikečių
spausdintuvo gaubto.
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5. Priklijuokite juostos pradžią ant juostos
atgalinio atsukimo popieriaus šerdies.
Juostą laikykite plokščią ir be raukšlių.

6. Atsukite juostos atgalinio atsukimo
veleną tris - penkis kartus prieš
laikrodžio rodyklę, kol juosta bus lygi,
plokščia ir be raukšlių

7. Uždarykite spausdinimo galvutę,
paspausdami spausdinimo galvutės
atleidimo svirtį abiejose pusėse.

Pastaba
• TJ-4005DN modelis nesuderinamas su terminio perdavimo režimu su rašalo juostele. Jei juostelė
sumontuota ant juostelės tiekimo veleno, spausdintuvas rodo juostelės klaidos būseną.

• Daugiau informacijos rasite 2.3.1 skyriuje „LED indikatoriai ir mygtukai“.
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3.3 Išimkite panaudotą juostą (negalima TJ-4005DN modeliui)
1. Nukirpkite panaudotą juostą žirklėmis
išilgai punktyrinės linijos.

2. Nuimkite juostą nuo juostos atgalinio
atsukimo veleno.

Pastaba
Rekomenduojame sunaikinti
panaudotą juostą, jei ant jos yra
likusios kokios nors spaudos.
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3.4 Įdėkite spausdinimo medžiagą
3.4.1 Įdėkite etikečių ritinėlį
Etikečių ritinėlio įdėjimo kelias

1. Atidarykite spausdinimo medžiagos
gaubtą.

2.

Paslinkite

etikečių

ritinėlio

apsaugą

horizontaliai iki etikečių tiekimo veleno
galo ir tada atlenkite etikečių ritinėlio
apsaugą.
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2. Įdėkite etikečių ritinėlį ant etikečių tiekimo
veleno, tada palenkite etikečių ritinėlio
apsaugą į viršų, kad ji užfiksuotų ritinėlį
savo vietoje.

Pastaba
Įsitikinkite, kad etiketės spausdinimo
pusė yra nukreipta į viršų.
4. Paspauskite spausdinimo galvutės
atlaisvinimo svirtį ir įdėkite etiketę per
sklendę, spausdinimo medžiagos jutiklį
ir priekinę etiketės kreipiančiąją, kad
įdėtumėte spausdinimo medžiagą.

5. Perkelkite spausdinimo medžiagos jutiklį sureguliuodami spausdinimo medžiagos jutiklio padėties
reguliavimo rankenėlę. Įsitikinkite, kad tarpo arba juodos žymės jutiklio padėtis sutampa su tarpo /
juodos žymės padėtimi ant etiketės ritinėlio.
Juodos žymės jutiklis
(pavaizduota, kaip
)
Tarpo jutiklis
(pavaizduota, kaip
)
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6. Sureguliuokite priekinę etiketės
kreipiančiąją, kad užfiksuotumėte
spausdinimo medžiagos padėtį.

Pastaba
•

Įsitikinkite, kad spausdinimo medžiagą
įdėjote per spausdinimo medžiagos jutiklį.

•

Jutiklio vietos yra pažymėtos trikampio
ženklu

(tarpo jutiklis) ir rodyklės ženklu

(juodo ženklo jutiklis) ties jutiklio korpusu.
•

Spausdinimo medžiagos jutiklio padėtis
yra reguliuojama. Įsitikinkite, kad tarpo
arba juodos žymės jutiklio padėtis
sutampa su tarpo . juodos žymės
padėtimi ant etiketės ritinėlio.

7. Uždarykite spausdinimo galvutę iš
abiejų pusių ir įsitikinkite, kad ji
užsifiksuoja.
8. Nustatykite spausdinimo medžiagos
jutiklio tipą ir sukalibruokite pasirinktą
jutiklį.

Pastaba
RFID modeliams (TJ-4021TNR, TJ-4121TNR) patiekite spausdinimo medžiagą per nuplėšimo gaubto angą.
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3.4.2 Įdėkite išorinę spausdinimo medžiagą
Išlankstomų etikečių įdėjimo kelias

1. Atidarykite spausdinimo medžiagos gaubtą.

2. Įdėkite spausdinimo medžiagą per išorinę
etikečių įdėjimo angą.
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3. Paspauskite spausdinimo galvutės
atlaisvinimo svirtį ir įdėkite etiketę per
sklendę, spausdinimo medžiagos jutiklį
ir priekinę etiketės kreipiančiąją, kad
įdėtumėte spausdinimo medžiagą.
Sulygiuokite etikečių ritinėlio apsaugą
pagal etiketės plotį.

4. Perkelkite spausdinimo medžiagos jutiklį sureguliuodami spausdinimo medžiagos jutiklio padėties
reguliavimo rankenėlę. Įsitikinkite, kad tarpo arba juodos žymės jutiklio padėtis sutampa su tarpo /
juodos žymės padėtimi ant etiketės ritinėlio.

Juodos žymės jutiklis
(pavaizduota, kaip )
Tarpo jutiklis
(pavaizduota, kaip
)

5. Sureguliuokite priekinę etiketės
kreipiančiąją, kad užfiksuotumėte
spausdinimo medžiagos padėtį.
Pastaba
•

Įsitikinkite, kad spausdinimo medžiagą
įdėjote per spausdinimo medžiagos
jutiklį.

•

Jutiklio vietos yra pažymėtos trikampio
ženklu

(tarpo jutiklis) ir rodyklės ženklu

(juodo ženklo jutiklis) ties jutiklio
korpusu.

•

Spausdinimo medžiagos jutiklio padėtis
yra reguliuojama. Įsitikinkite, kad tarpo
arba juodos žymės jutiklio padėtis
sutampa su tarpo . juodos žymės
padėtimi ant etiketės ritinėlio.
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6. Uždarykite spausdinimo galvutę iš abiejų
pusių ir įsitikinkite, kad ji užsifiksuoja.
7. Nustatykite spausdinimo medžiagos
jutiklio tipą ir sukalibruokite pasirinktą
jutiklį.

Pastaba
⚫

⚫

Sukalibruokite tarpo / juodos žymės jutiklį kiekvieną kartą, kai pakeičite spausdinimo
medžiagą.
Daugiau informacijos apie jutiklio kalibravimą rasite skyriuje 8.2 Automatinis spausdinimo
medžiagos sensoriaus kalibravimas naudojant BPM.
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3.4.3 Įdėkite spausdinimo medžiagą nulupimo režime (papildoma)
1. Atidarykite spausdinimo medžiagos gaubtą.

2. Paslinkite etikečių ritinėlio apsaugą
horizontaliai iki etikečių tiekimo veleno
galo ir tada atlenkite etikečių ritinėlio
apsaugą.

3. Įdėkite etikečių ritinėlį ant etikečių tiekimo
veleno, tada palenkite etikečių ritinėlio
apsaugą į viršų, kad ji užfiksuotų ritinėlį
savo vietoje.
Pastaba
Įsitikinkite, kad etiketės spausdinimo pusė
yra nukreipta į viršų.
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4. Paspauskite spausdinimo galvutės
atlaisvinimo svirtį ir įdėkite etiketę per
sklendę, spausdinimo medžiagos jutiklį
ir priekinę etiketės kreipiančiąją, kad
įdėtumėte spausdinimo medžiagą.

5. Perkelkite spausdinimo medžiagos jutiklį sureguliuodami spausdinimo medžiagos jutiklio padėties
reguliavimo rankenėlę. Įsitikinkite, kad tarpo arba juodos žymės jutiklio padėtis sutampa su tarpo /
juodos žymės padėtimi ant etiketės ritinėlio.

Juodos žymės jutiklis
(pavaizduota, kaip
)
Tarpo jutiklis
(pavaizduota, kaip
)

6. Sureguliuokite priekinę etiketės
kreipiančiąją, kad užfiksuotumėte
spausdinimo medžiagos padėtį.
Pastaba
•

Įsitikinkite, kad spausdinimo medžiagą
įdėjote per spausdinimo medžiagos jutiklį.

•

Jutiklio vietos yra pažymėtos trikampio
ženklu

(tarpo jutiklis) ir rodyklės ženklu

(juodo ženklo jutiklis) ties jutiklio korpusu.

•

Spausdinimo medžiagos jutiklio padėtis
yra reguliuojama. Įsitikinkite, kad tarpo
arba juodos žymės jutiklio padėtis
sutampa su tarpo . juodos žymės
padėtimi ant etiketės ritinėlio.
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7. Uždarykite spausdinimo galvutę iš abiejų
pusių ir įsitikinkite, kad ji užsifiksuoja.
8. Nustatykite spausdinimo medžiagos
jutiklio tipą ir sukalibruokite pasirinktą
jutiklį.

9. Naudokite liečiamąjį ekraną, kad iš pradžių
atliktumėte kalibravimą, tada nustatykite
spausdintuvo režimą į nulupimo režimą.
Modeliuose be liečiamojo ekrano
kalibravimą atlikite naudodami BPM.
Daugiau informacijos apie jutiklio
kalibravimą rasite skyriuje 8.2 Automatinis
spausdinimo medžiagos sensoriaus
kalibravimas naudojant BPM.

Pastaba
1.

Sukalibruokite tarpo / juodos žymės
jutiklį prieš įdėdami spausdinimo
medžiagą nulupimo režime, kad
išvengtumėte popieriaus užstrigimo.

2. Įsitikinkite, kad įdedate etiketę virš
spausdinimo medžiagos skląsties ir po
sklende, kaip pavaizduota
paveikslėlyje.
10. Pasukite spausdinimo galvutės atleidimo

Etiketė

svirtį ir patraukite etikečių ritinėlį maždaug
650 mm per spausdinimo medžiagos
išeigos angą.
11. Pašalinkite kai kurias etiketes, palikdami
tik pagrindą.
Pagrindas
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12. Nukreipkite etiketės pagrindą per etiketės
nulupimo gaubto angą.
.

13. Ištraukite pagrindą saugantį spaustuką iš
juostos pagrindo atgalinio atsukimo veleno ir
suvyniokite juostos pagrindą ant juostos
atgalinio atsukimo veleno, kol pagrindas bus
visiškai ištrauktas.
14. Įdėkite pagrindą saugantį spaustuką į
pagrindo atgalinio atsukimo veleną.
Pastaba
Taip pat galite uždėti popieriaus ritinėlį ant
etikečių pagrindo atgalinio atsukimo veleno, kad
apvyniotumėte

etikečių

pagrindą

aplink

popieriaus ritinėlį.

15. Nustatykite spausdintuvo režimą į „Nulupimo“ naudodami
Pagrindinį meniu (Pagrindinis meniu > Nustatymai >
Spausdinimo režimas > Nulupimas) arba naudodami
Brother spausdintuvo valdymo įrankis (BPM):
a. Pradėkite BPM.
b. Spustelėkite Spausdintuvo konfigūracijos mygtuką.
c. Spustelėkite FBPL skirtuką.
d. Spustelėkite Nulupimo parinktį iš
išskleidžiamo sąrašo.
e. Spustelėkite Nustatyti.
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16. Užfiksuokite spausdinimo galvutės atleidimo
svirtį ir įdėkite vieną etiketę, kad
išbandytumėte:
⚫

Modeliams su liečiamuoju ekranu:
pagrindiniame meniu palieskite tiekimo
piktogramą.

⚫

Modeliams be liečiamojo ekrano:
paspauskite Feed (tiekimo) mygtuką.

3.4.4 Įdėkite spausdinimo medžiagą kirpiklio režime (papildoma)
1. Atidarykite spausdinimo medžiagos gaubtą.

2.

Paslinkite etikečių ritinėlio apsaugą
horizontaliai iki etikečių tiekimo veleno
galo ir tada atlenkite etikečių ritinėlio
apsaugą.

3. Įdėkite etikečių ritinėlį ant etikečių tiekimo
veleno, tada palenkite etikečių ritinėlio
apsaugą į viršų, kad ji užfiksuotų ritinėlį
savo vietoje.

Pastaba
Įsitikinkite, kad etiketės spausdinimo
pusė yra nukreipta į viršų.

31

4. Paspauskite spausdinimo galvutės
atlaisvinimo svirtį ir įdėkite etiketę per
sklendę, spausdinimo medžiagos
jutiklį ir priekinę etiketės
kreipiančiąją, kad įdėtumėte
spausdinimo medžiagą.

5. Patiekite spausdinimo medžiagą per
Etiketės kirpiklio gaubto angą.

6. Perkelkite spausdinimo medžiagos jutiklį sureguliuodami spausdinimo medžiagos jutiklio padėties
reguliavimo rankenėlę. Įsitikinkite, kad tarpo arba juodos žymės jutiklio padėtis sutampa su tarpo /
juodos žymės padėtimi ant etiketės ritinėlio

Juodos žymės jutiklis
(pavaizduota, kaip
)
Tarpo jutiklis
(pavaizduota, kaip
)
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7. Sureguliuokite priekinę etiketės
kreipiančiąją, kad užfiksuotumėte
spausdinimo medžiagos padėtį.
Pastaba
•

Įsitikinkite, kad spausdinimo medžiagą
įdėjote per spausdinimo medžiagos jutiklį.

•

Jutiklio vietos yra pažymėtos trikampio
ženklu

(tarpo jutiklis) ir rodyklės ženklu

(juodo ženklo jutiklis) ties jutiklio
korpusu.

•

Spausdinimo medžiagos jutiklio padėtis
yra reguliuojama. Įsitikinkite, kad tarpo
arba juodos žymės jutiklio padėtis
sutampa su tarpo/ juodos žymės
padėtimi ant etiketės ritinėlio.

8. Uždarykite spausdinimo galvutę iš abiejų
pusių ir įsitikinkite, kad ji užsifiksuoja.
9. Nustatykite spausdinimo medžiagos
jutiklio tipą ir sukalibruokite pasirinktą
jutiklį.
10. Naudokite liečiamąjį ekraną, kad iš pradžių
atliktumėte kalibravimą, tada nustatykite
spausdintuvo režimą į kirpiklio režimą.
Modeliuose be liečiamojo ekrano kalibravimą
atlikite naudodami BPM. Daugiau informacijos
apie jutiklio kalibravimą rasite skyriuje
8.2 Automatinis spausdinimo medžiagos
sensoriaus kalibravimas naudojant BPM.

11. Nustatykite spausdintuvo režimą į
„Kirpiklio“, naudodami Pagrindinį meniu
(Pagrindinis meniu > Nustatymai >
Spausdinimo Režimas > Kirpimo
režimas) arba naudodami Brother
spausdintuvo valdymo įrankį (BPM):
a. Pradėkite BPM.
b. Spustelėkite Spausdintuvo konfigūracijos
mygtuką.
c. Spustelėkite FBPL skirtuką.
d. Spustelėkite Kirpiklio parinktį iš
išskleidžiamo sąrašo.
e. Spustelėkite Nustatyti.
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12 Užfiksuokite spausdinimo galvutės
atleidimo svirtį ir įdėkite vieną etiketę, kad
išbandytumėte:
⚫

Modeliams su liečiamuoju ekranu:
pagrindiniame meniu palieskite tiekimo
piktogramą.

⚫

Modeliams be liečiamojo ekrano:
paspauskite Feed (tiekimo) mygtuką.

Pastaba
Kaip sureguliuoti kirpimo padėtį („Windows“)
Naudojant spausdintuvo tvarkyklę
1. Atidarykite spausdintuvų aplanką.
Daugiau informacijos ieškokite savo modelio naudotojo vadovų skyriuje „Kaip atidaryti
įrenginių ir spausdintuvų langą“ adresu support.brother.com.
2. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite spausdintuvą, kurio parametrus norite pakeisti, tada
pasirinkite Spausdinimo parinktis.
3. Pasirinkite skirtuką Atsargos.
4. Įveskite teigiamą arba neigiamą reikšmę (pvz., „1,0 mm“ arba „-1,0 mm“) padavimo ofseto lange
norėdami tiksliai sureguliuoti kirpimo padėtį.

5. Spustelėkite Taikyti, tada spustelėkite Gerai, kad pritaikytumėte nustatymus.
6. Pabandykite atspausdinti, kad patvirtintumėte kirpimo padėtį.
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Naudojant BPM („Brother“ spausdintuvo valdymo įrankį)
1. Prijunkite spausdintuvą prie kompiuterio naudodami USB laidą.
2. Pradėkite BPM.
3. Spustelėkite spausdintuvo konfigūraciją, tada pasirinkite skirtuką FBPL.
4. Įveskite teigiamą arba neigiamą reikšmę (pvz., "12" taškų arba "-12" taškų) ofseto lauke,
kad tiksliai sureguliuotumėte kirpimo padėtį.
Galite nustatyti reikšmes nuo -999 iki 999 taškų.
200 dpi spausdintuvams: 1 mm = 8 taškai
300 dpi spausdintuvams: 1 mm = 12 taškų
600 dpi spausdintuvams: 1 mm = 24 taškai

(Kirpimo padėtis gali būti reguliuojama įvairiai, atsižvelgiant į naudojamą spausdintuvą ir
laikmeną.)
5. Spustelėkite Nustatyti, kad pritaikytumėte nustatymus.
6. Pabandykite atspausdinti, kad patvirtintumėte kirpimo padėtį.

