BRĪDINĀJUMS

Drošības pasākumi

Norāda uz iespējami bīstamu
situāciju, kā rezultātā var rasties
nelieli ievainojumi.

Norāda uz iespējami bīstamu

kā rezultātā var
UZMANĪBU situāciju,
iestāties nāve vai rasties nopietni
ievainojumi.

Sekojiet šīm vadlīnijām, lai izvairītos no uguns, apdegumu,
ievainojumu, elektrošoka, caursites, pārkaršanas, neparastu
aromātu un dūmu riska.
• Vienmēr pielietojiet precizēto spriegumu un rekomendēto maiņstrāvas adapteri
(AD-24ES), lai izvairītos no bojājumiem vai atteices.
• Neaiztieciet P-touch pērkona negaisa laikā.
• Neizmantojiet P-touch/maiņstrāvas adapteri vietās, kur ir augsts mitruma līmenis
(piemēram, vannas istabās).
• Nepārslogojiet strāvas vadu.
• Nenovietojiet smagus priekšmetus uz maiņstrāvas kabeļa, kā arī nebojājiet to vai
kontaktdakšu. Ar spēku nelieciet un nevelciet maiņstrāvas kabeli. Vienmēr rūpīgi
pieturiet maiņstrāvas kabeli, kad atvienojat to no kontaktligzdas.
• Pārliecinieties, ka kontaktdakša ir pilnībā ievietota kontaktligzdā. Nelietojiet vaļīgu
kontaktligzdu.
• Neļaujiet P-touch/ maiņstrāvas adapterim/ kontaktdakšai/ baterijām samirkt,
piemēram, turot tos ar slapjām rokām vai izlejot uz tiem dzērienus.
• Tā kā gadījumā, ja no baterijām iztecējušais šķidrums nokļūst acīs, jūs varat
zaudēt redzi, nekavējoties izskalojiet tās ar lielu daudzumu tīra ūdens. un tad
meklējiet medicīnisko palīdzību.
• Neizjauciet un nepārveidojiet P-touch/ maiņstrāvas adapteri/ baterijas.
• Neļaujiet metāla priekšmetam saskarties ar baterijas plus un mīnus poliem.
• Nelietojiet asus vai metāliskus priekšmetus, piemēram, pinceti vai metālisku
pildspalvu, lai nomainītu baterijas.
• Nemetiet baterijas ugunī un nepakļaujiet tās karstuma ietekmei.
• Nekavējoties atvienojiet maiņstrāvas adapteri vai izņemiet baterijas un pārtrauciet
P-touch izmantošanu, ja pamanāt neparastus aromātus, karstumu, krāsas maiņu,
deformāciju vai ko neparastu tā lietošanas vai glabāšanas laikā.
• Neizmantojiet bojātu vai tekošu bateriju, jo tās šķidrums var nokļūt uz Jūsu rokām.
• Neizmantojiet deformētu, tekošu bateriju vai bateriju ar bojātu uzlīmi.
Pastāv siltuma rašanās iespēja.

Lietotāja rokasgrāmata

Ar savu P-touch H100/H105 ierīci Jūs varat radīt uzlīmes vairākiem
nolūkiem. Izvēlieties no daudzajiem ietvariem, rakstzīmju izmēriem
un stiliem, lai radītu profesionāla izskata uzlīmes. Pie tam,
pieejamā uzlīmju kasešu dažādība Jums ļauj drukāt uzlīmes
ar dažādiem platumiem un aizraujošām krāsām.
Uzmanīgi izlasiet šo rokasgrāmatu, pirms sākat, un turiet to sev
ērtā vietā turpmākai atsaucei.
PT-H105 ierīci ir iespējams izmantot adapteri. To var izmantot pēc
izvēles un, ja nepieciešams, iegādāties. Visas atsauces šajā
rokasgrāmatā adapterim ir paredzētas tikai ierīcei PT-H105.
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Sekojiet šīm vadlīnijām, lai izvairītos no personīga
ievainojuma, šķidruma noplūdes, apdegumiem vai karstuma.
• Kad P-touch netiek izmantots, noglabājiet to tur, kur bērni tam nevar piekļūt. Pie tam,
neļaujiet bērniem likt mutē P-touch daļas vai uzlīmes. Ja kāds no priekšmetiem tiek
norīts, nekavējoties meklējiet medicīnisko palīdzību.
• Neaiztieciet metāla daļas ap drukas galviņu tūlīt pēc drukāšanas.
• Neaiztieciet griezēja asmeni.
• Ja šķidrums no baterijām nokļūst uz Jūsu ādas vai drēbēm, nekavējoties
noskalojiet to ar tīru ūdeni.
• Izņemiet baterijas un atvienojiet maiņstrāvas adapteri, ja neplānojat izmantot
P-touch.
• Nelietojiet bateriju citādi, nekā noteikts. Nelietojiet kopā vecas un jaunas baterijas,
kā arī dažādu veidu, uzlādes līmeņu, ražotāju vai modeļu baterijas. Neievietojiet
bateriju otrādi.
• Nemetiet un nedauziet P-touch/maiņstrāvas adapteri.
• Nespiediet LCD ekrānu.
• Esiet uzmanīgs un neiespiediet pirkstus, aizverot kasetes vāku.
• Pirms lietojat Ni-MH (niķeļa-metāla hidrīda) atkārtoti lādējamās baterijas, uzmanīgi
izlasiet bateriju un to lādētāja instrukcijas, kā arī pārliecinieties, ka
izmantojat tās pareizi.
• Izmantojot Ni-MH (niķeļa-metāla hidrīda) atkārtoti lādējamās baterijas, uzlādējiet tās
ar specializēto bateriju lādētāju pirms to lietošanas.

Vispārējie piesardzības pasākumi
• Atkarībā no atrašanās vietas, materiāla un vides apstākļiem, etiķete var atlīmēties
vai kļūt nenoņemama, tās krāsa var mainīties vai nokļūt uz citiem priekšmetiem.
Pirms uzlīmes līmēšanas pārbaudiet vides apstākļus un materiālu.
• Neizmantojiet P-touch savādāk, nekā tas noteikts šajā rokasgrāmatā. Tā rezultātā
var rasties negadījumi vai P-touch bojājums.
• P-touch ierīcei izmantojiet tikai Brother TZe lentas. Neizmantojiet lentas bez
marķējuma.
• Lai notīrītu P-touch, izmantojiet tikai sausu drāniņu; nekad nelietojiet alkoholu vai
citus organiskos šķīdinātājus.
• Lietojiet mīkstu drāniņu, lai notīrītu drukas galviņu; nekad neaiztieciet drukas
galviņu tiešā veidā.
• Neievietojiet svešķermeņus nevienā P-touch ierīces daļā.

• Nenovietojiet P-touch, baterijas vai maiņstrāvas adapteri tiešā saules gaismā vai
lietū, blakus sildītājiem vai citām karstām ierīcēm, kā arī nenovietojiet tos vietā, kas
ir pakļauta ļoti augstām vai zemām temperatūrām (piemēram, uz paneļa vai automašīnas aizmugurē). Izvairieties no vietām, kurās ir liels mitruma vai putekļu daudzums.
• Neizdariet pārmērīgu spiedienu uz griezēja sviru.
• Nemēģiniet drukāt, ja kasete ir tukša; tas sabojās drukas galviņu.
• Nevelciet lentu drukāšanas vai padeves laikā; tas sabojās lentu un P-touch ierīci.
• Visi dati, kas ir saglabāt atmiņā, pazudīs līdz ar P-touch ierīces atteici vai labošanu,
vai gadījumā, ja beidzas baterija.
• P-touch ierīce nav aprīkota ar lādētāju atkārtoti lādējamām baterijām.
• Drukātās etiķetes garums var atšķirties no ekrānā redzamās etiķetes garuma.
• Caurspīdīgā aizsargājošā uzlīme tiek uzlīmēta uz ekrāna ražošanas un
pārvadāšanas laikā. Pirms ierīces izmantošanas tā ir jānoņem.
• Gadījumā, ja strāva ir atvienota ilgāk par 3 minūtēm, viss teksts, formāta
iestatījumi un visi atmiņā saglabātie teksta faili tiks izdzēsti.
PT-H100 ierīcei
Atbilstības deklarācija
(Tikai Eiropai)
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japānā,
paziņojam, ka šis produkts un maiņstrāvas adapteris atbilst visu direktīvu un regulu
svarīgajām prasībām, kas tiek piemērotas Eiropas Kopienā.
Atbilstības deklarāciju ir iespējams lejupielādēt mūsu mājas lapā.
Apmeklējiet http://support.brother.com/ un :
• izvēlieties "Europe" (Eiropa)
• izvēlieties savu valsti
• izvēlieties savu modeli
• izvēlieties "Manuals" (Rokasgrāmatas) un savu valodu, tad klikšķiniet "Search" (Meklēt)
• izvēlieties Declaration of Conformity (Atbilstības deklarācija)
• klikšķiniet "Download" (Lejupielādēt)
Jūsu deklarācija tiks lejupielādēta PDF faila formātā.
Mēs,

PT-H105 ierīcei
Atbilstības deklarācija
(Tikai Eiropai)
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japānā,
paziņojam, ka šis produkts un maiņstrāvas adapteris atbilst visu direktīvu un regulu
svarīgajām prasībām, kas tiek piemērotas Eiropas Kopienā.
Atbilstības deklarāciju ir iespējams lejupielādēt mūsu mājas lapā.
Apmeklējiet http://support.brother.com/ un :
• izvēlieties "Europe" (Eiropa)
• izvēlieties savu valsti
• izvēlieties savu modeli
• izvēlieties "Manuals" (Rokasgrāmatas) un savu valodu, tad klikšķiniet "Search" (Meklēt)
• izvēlieties Declaration of Conformity (Atbilstības deklarācija)
• klikšķiniet "Download" (Lejupielādēt)
Jūsu deklarācija tiks lejupielādēta PDF faila formātā.
Mēs,

Strāvas padeve un lentas kasete

1

Kasetes
pārsegs

2

Drukas galviņa

3

4

Lentas beigas

Zobrats

Lentas griezēja
svira

Lentas
izejas slots

Lentas vadotne

Atveriet kasetes vāku, nospiežot augstāk
esošo norādīto zonu P-touch virsmas galā.

Ievietojiet sešas jaunas AAA sārma
baterijas (LR03) vai pilnībā uzlādētas NiMH (niķeļa-metāla hidrīda) baterijas
(Hr03) pārliecinoties, ka to poli ir
novietoti pareizajos virzienos.
Sārma bateriju lietotājiem: vienmēr
vienlaicīgi nomainiet visas sešas baterijas
pret pilnīgi jaunām.
Ni-MH bateriju lietotājiem: vienmēr
vienlaicīgi nomainiet visas sešas baterijas
pret pilnīgi uzlādētām baterijām.

Ja lentas kasete jau ir instalēta, izņemiet to, velkot
tieši uz augšu. Ja baterijas jau ir ievietotas, izņemiet
tās
• Kad maināt baterijas vai lentas kasetes,
pārliecinieties, ka strāva ir izslēgta.

Maiņstrāvas adaptera ligzda

Griezēja
mala

Ievietojiet lentas kaseti, pārliecinoties, ka
tā noﬁksējas savā vietā.

Droši aizveriet kasetes vāku, pārliecinoties,
ka tas noﬁksējas savā vietā.

• Pārliecinieties, ka lentas gals atrodas tieši zem
lentas vadotnēm.
• Ar P-touch ierīci izmantojiet tikai Brother TZe lentas.

PIEZĪME
Izmantojot maiņstrāvas adapteri (AD-24ES)
1. Pieslēdziet maiņstrāvas adapteri maiņstrāvas adaptera
ligzdā P-touch apakšā.

2. Ievietojiet kontaktdakšu tuvākajā strāvas ligzdā.
Atmiņas dublēšanai mēs iesakām izmantot
AAA sārma baterijas (LR03) vai Ni-MH baterijas
(Hr03) kopā ar maiņstrāvas adapteri.

PIEZĪME
Lai iegūtu jaunāko informāciju par ieteicamajām baterijām,
apmeklējiet mūs vietnē http://support.brother.com/

LCD Displejs un Tastatūra

Speciﬁkācijas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
11.
12.
13.

21
22
23

12
13
14
15

Izmērs
Kursors
Fonti
Pasvītrojums/ietvars
Platums
Stils
Uzlīmes garums

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Ja ir izvēlēts noteikts etiķetes
21.
garums, parādās arī
22.
Vadotne (kreisā puse, labā puse)
23.
Strāvas taustiņš
24.
Kursora taustiņš: labā puse 25.
Kursora taustiņš: kreisā puse
Atpakaļatkāpes taustiņš
Izmēra taustiņš

Stila taustiņš
Rakstzīmju taustiņi
Fontu taustiņi
Simbolu taustiņš
Izvēlnes taustiņš
Dzēšanas taustiņš
Drukas taustiņš
Ievades taustiņš
Automātiskā dizaina funkciju
taustiņš
Ietvara taustiņš
Diakritiskās zīmes taustiņš
Atstarpes taustiņš

Sākotnējie iestatījumi

Dimensijas:
(W x D x H)

Apm. 110(W) × 208(D) × 59(H)mm

Svars:

Apm. 390 g
(bez baterijām un lentas kasetes )

Strāvas padeve:

Sešas AAA sārma baterijas (LR03)
Sešas AAA Ni-MH baterijas (HR03)*1
maiņstrāvas adapteris pēc izvēles (AD-24ES)

Lentas kasete:

Brother TZe lenta (platums)
3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

2

/
[Language]
/
[English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/
Nederlands/Norsk/Polski/Português/Portug. (BR)/
Română/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/Türkçe/
Čeština/Dansk/Deutsch]

3

.

Iestatiet mērvienību.
Noklusējuma iestatījums ir [mm].

PIEZĪME

/
/

[Unit]

[inch/mm]

.

PIEZĪME

• Drukas priekšskatījums ir radīts etiķetes attēls, un tas var
atšķirties no izdrukātās etiķetes.
• Etiķetes garums, kas tiek parādīts LCD ekrānā var nedaudz
atšķirties no patiesā drukātās etiķetes garuma.

24
25

Ieslēdziet savu P-touch ierīci
Padodiet strāvu, izmantojot sešas AAA baterijas,
.
un tad nospiediet
Iestatiet valodu.

*1 Apmeklējiet mūs vietnē http://support.brother.com/, lai
iegūtu jaunāko informāciju par ieteicamajām baterijām.

• LCD parāda vienu 12 rakstzīmju rindu. Taču teksts, ko Jūs varat
ievadīt, var saturēt līdz 80 rakstzīmēm.
• Izvēloties iestatījumus, nospiediet atstarpes taustiņu, lai dotos
atpakaļ uz noklusējumu.

16
17

1

• Ja piecu minūšu laikā netiek nospiests neviens taustiņš,
aparāts automātiski izslēdzas.
• Lai atceltu jebkuru darbību, nospiediet
.

Traucējummeklēšana
Kļūdas paziņojums
Paziņojums
Low Battery!
Battery Dead
Invalid!

Paziņojums
Iemesls/Risinājums

Baterijas ir vājas.
Ja izmantojat AAA sārma baterijas: nomainiet tās.
Ja izmantojat Ni-MH baterijas: pilnībā uzlādējiet tās.

Text Full!

Maksimālais rakstzīmju daudzums (80 rakstzīmes
parastajam tekstam, 50 – Auto Design iespējai un
DECO MODE režīmam) ir ievadīts.

Text Limit!

Ar DECO MODE funkciju:
Tā kā ievadīto rakstzīmju daudzums pārsniedz
etiķetes garumu, samaziniet teksta apjomu.
Visām citām funkcijām:
Tā kā ievadīto rakstzīmju daudzums pārsniedz
etiķetes garumu, samaziniet teksta apjomu vai
izvēlieties [Auto] kā etiķetes garumu.

Ievietotās baterijas ir beigušās.
Etiķetes garumam, atstarpes platumam, kabeļa
diametram, karodziņa vai veidnes garumam bija
norādīts nederīgs cipars.
Nederīga rakstzīme vai skaitlis bija izvēlēts
serializēšanas funkcijā.
• Jūs mēģinājāt drukāt teksta failu bez atmiņā
saglabātiem datiem.
• Tika nospiests

vai

Iemesls/Risinājums

Ko darīt, ja...
Problēma

Pēc tam, kad esat
• Pārbaudiet, lai baterijas būtu pareizi
ieslēdzis P-touch, displejs ievietotas.
• Ja baterijas ir vājas, nomainiet tās!
joprojām paliek tukšs.
Kad tiek drukāta uzlīme,
• Skatīt “Setting Margin” (Atstarpes
attālums abās teksta
iestatīšana) šajā ceļvedī un izvēlieties
pusēs ir pārāk liels.
[Half] (puse) vai [Narrow] (šaura),
lai uzlīmei veidotu mazākas atstarpes.

Drukāšana uz 3.5mm lentas ar nederīgiem
,lai drukātu
bez rāmja, lai atceltu
.
Lentas ievietošana pēc drukāšanas, kad ir izvēlēta
ķēdes veida drukāšana [Chain Print].
Atsaucieties uz “Setting Margin”.

Iestatījums ir nodzēsies. • Kad strāva ir atslēgta ilgāk par trīs

bez ievadīta teksta.

OK to Feed?

• Jūs mēģinājāt ievadīt 3. līniju, nospiežot

.

Line Limit!

• Jūs mēģinājāt drukāt vai priekšskatīt divas līnija
rindas, kamēr ir ievietota 3.5mm vai 6 mm lenta.
Ievietojiet lielāka izmēra lentu.

No Cassette!

Jūs mēģinājāt drukāt vai priekšskatīt lentu,
kamēr nebija ievietota kasete.

Cutter Error

Drukāšanas procesā tika izmantota lentas griezēja
svira.

.

• Pārbaudiet, lai lentas kasete būtu pareizi
ievietota.
• Ja lentas kasete ir tukša, nomainiet to.
• Pārliecinieties, lai kasetes pārsegs būtu
pareizi aizvērts.

P-touch nedrukā vai arī
izdrukātās rakstzīmes
netiek pareizi formētas.

No Frame OK? iestatījumiem ON. (Izvēlieties

No Text!

Problēma
Risinājums

Insert 12mm

DECO MODE funkcijai ir pieejamas tikai 12 mm
platuma lentas.

Wrong Tape!

Izmantojiet lentas kaseti ar

• Ja baterijas ir vājas, nomainiet tās.
minūtēm, viss teksts un formāti displejā
pazudīs. Tiks nodzēsti arī valodas un
ierīces iestatījumi.

atzīmi.

Visā drukātās uzlīmes
garumā parādās balta
horizontāla līnija.

• Uz drukas galviņas, iespējams, ir putekļi.
Izņemiet lentas kaseti un lietojiet sausu
kokvilnas tamponu, lai maigi noslaucītu
drukas galviņu, slaukot to virzienā uz
augšu un uz leju.
• Drukas galviņu var vienkāršāk iztīrīt, ja
tiek izmantota papildu drukas galviņas
tīrīšanas kasete (TZe-CL3).

Risinājums

P-touch ir “noslēgts”(t.i.,
nekas nenotiek, kamēr ir
• Atsaucieties uz “Resetting the P-touch”
piespiests taustiņš, lai
gan P-touch ir ieslēgts). (“P-touch atiestatīšana”).

Kad mēģināt drukāt,
pazūd strāva.

• Iespējams, baterijas ir vājas. Nomainiet
tās.
• Pārbaudiet, vai baterijas ir pareizi
ievietotas.
• Ja baterijas ir vājas, nomainiet tās.

Lenta netiek pareizi
padota, vai tā iestrēgst
aparātā.

• Pārbaudiet, vai lentas gals atrodas zem
lentas vadotnēm.
• Griezēja svira tiek izmantota drukāšanas
laikā. Drukāšanas laikā to neaiztieciet!

Ir jāizdzēš viss teksts un
formatēšanas iestatījumi,
lai veidotu jaunu uzlīmi. • Nospiediet

un uzvēlieties

[Text&Format].

LCD ekrānam ir iestatīta
• Atsaucieties uz “Initial Settings”
nepareiza valoda.
(Sākotnējie iestatījumi)

Kontaktinformācija
Kontakti var atšķirties atkarībā no valsts.
Apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni http://www.brother.eu/

PAMATA LIETOJUMS

VEIDŅU IZMANTOŠANA

Teksta ievade

Automātiskie dizaini

Lielo/ mazo burtu maiņa

Lielie burti (

ON)

(ieslēgts)

Mazie burti (

/

A

OFF)

(izslēgts)

Divu teksta rindu veidošana
Lai veidotu divas teksta rindas, veiciet vienu no sekojošajām
darbībām:
a) Ievadiet pirmās rindas tekstu un tad nospiediet
otrajai līnijai.
b) Novietojiet kursoru vietā, kur sākas otrā rinda, tad nospiediet
.
Divu rindu tekstam izmantojiet 9mm vai 12 mm platu lentu.

/

D

c

I
L
R

g
k
n

O
T

Sports

Cilvēki

Mode

t

Mājdzīvnieki

Ziedi

Z

y

z

Virtuve

Bizness

• Lai atceltu esošo darbību, nospiediet
.
• Diakritisko rakstzīmju secība atšķiras atkarībā no izvēlētās
LCD ekrāna valodas.

Uzlīmes garuma maiņa
/
/

Lai notīrītu
Nospiežot

/

[Text&Format]

Lai izdzēstu tikai tekstu:
/

[Label Length]

[Text Only]

Jūs varat saglabāt līdz pat 9 uzlīmēm un vēlāk tās atsaukt
atkārtotai drukāšanai. Vienā failā ir iespējams saglabāt līdz 80
rakstzīmēm.

/

Padeve (Lentas padeve)

[Copies: ]

/

/

-

Malas iestatīšana

[Full]/[Half]/[Narrow] [Pilna]/ [Puse]/[Šaura]
Lai atstātu vienādas atstarpes abās teksta pusēs.
Puse
ABC

Šaura
ABC

25 mm

/

12 mm

ABC
4 mm

12 mm

4 mm

[Ķēdveida drukāšana]
Uzlīmes, kas ietver dažādus teksta stilus, radīšana.
1. Ievadiet tekstu.

/

5

11

6

12

un parādīsies paziņojums “Clear?”

/

4

7

5

8

6

9

/

[File]

/

ABC
41 mm

Teksta taustiņi

PIEZĪME

1

Ja mēģināt saglabāt uzlīmi, kur attiecīgajam numuram jau ir
saglabāta uzlīme, parādīsies ziņa “Overwrite?” (Pārrakstīt?).
,

Lentas kasetes:

skatīt ietverto “Lentu katalogu”.

Griezējs:

TC-4 (rezerve)

Ja griezēja asmens kļūst neass pēc atkārtotas lietošanas un nav
iespējams precīzi nogriezt lentu, nomainiet to pret jaunu (nr.TC-4),
iegādājoties to no pilnvarota Brother izplatītāja.

Griezēja nomaiņa

/

ABC

• Lai drukātu vairāk par 1 uzlīmes kopiju ar mazākā lieluma
malām, iestatiet malu platumu [Narrow] režīmā.
• Kad režīms [Chain Print] [Ķēdes veida drukāšana] tiek iestatīts,
ielieciet lentu pirms griezēja izmantošanas, citādi var tikt
nogriezta daļa teksta. Grieziet pa punktēto līniju (: ) ar šķērēm tā,
lai teksts uz uzlīmes būtu centrēts.
*Ielieciet lentu pirms griezēja lietošanas.
• Nevelciet lentu, jo tas var sabojāt lentas kaseti.

/
[Copies: 1]

or

+

Nospiediet

Size (Izmērs)

/

/

Large (Liels)

Small (Mazs)
Stils

Normal (Parasts)
Bold (Treknraksts)
Outline (Konturēts)
Shadow (Ēnots)

I+Bold

(Slīpraksts+treknraksts)

I+Outline

(Slīpraksts+kontūrēts)

I+Shadow

(Slīpraksts+ēnots)

Vertical (Vertikāls)
Width (Platums)
+

Jūs varat atiestatīt P-touch ierīci, kad vēlaties inicializēt
iestatījumus vai tad, ja P-touch ierīce pienācīgi nedarbojas.

1
2

/

[Cable]
/

-

/

[Basic]

/

Chooseasymbol

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

DECO MODE režīmā ir iespējams izmantot tikai izceltos simbolus.
Lai ievadītu piktogrammas simbolus:

×2

Saīsnes taustiņi

Atlaidiet

Label Length
(Uzlīmes garums)
Margin (Mala)

.

Normal (Parasts)

, lai izvēlētos dažādus simbolus.

Lai ievadītu pamata simbolus:

/
/

[Pictograph]

/

Select category

Choose a symbol

Izvēlētais simbols parādās teksta ievades ekrānā kā “A1”

Width (Platums)

un

Simbolu taustiņš

× 1/2

Izslēdziet P-touch ierīci, pieturiet un nospiediet
, lai atkārtoti ieslēgtu P-touch ierīci
.
P-touch ierīce ieslēdzas ar atiestatītu iekšējo atmiņu.

Select an item

, lai izvēlētos iestatījumus.

Medium (Vidējs)

kā parādīts attēlā.

Neaiztieciet griezēju tieši ar pirkstiem.

+

Nospiediet

1. Izņemiet divas griezēja daļas (zaļā krāsā) bultiņu virzienā,

2. Instalējiet jaunu griezēju. Spiediet, līdz tas tiek ﬁksēts tam

/

Nospiediet
vai
vai
+
,lai
izvēlētos iestatījumus teksta iestatīšanai.
or

2

PIEZĪME
25 mm

159

NODERĪGU FUNKCIJU TAUSTIŅI

[Open]

P-touch ierīces atiestatīšana

ABC

ABC
159

PIEZĪME

/

nogrieztu uzlīmju ķēdi.

67 mm

, lai atgrieztos [Auto] iestatījuma uzlīmes garuma režīmā.

Open (Atvērt)

8. Pēc tam, kad ir padota lente, nospiediet griezēja sviru, lai
PIEZĪME

Nospiediet

Ar kabeļa uzlīmes funkciju [Auto] tiek automātiski izvēlēts
uzlīmes garumam un [Full] – malām.

paredzētajā vietā.

• Kad tiek iestatīta pozīcija [Half] vai [Narrow] , displeja uzlīmes
garums ir garums no drukātās punktētās līnijas ( : ) līdz uzlīmes
beigām.
LCD displejs
Uzlīmes attēls

•

[Print OK?]

/

.
.

• DECO MODE režīma iezīmes ir pieejamas, izmantojot tikai 12 mm lentas kasetes.
• Maksimālais DECO MODE režīma uzlīmes garums ir 200mm.
• Kad Auto Designs iespējā izvēlaties opciju [Surprise!], uzlīmes garums
neparādīsies teksta ievades ekrānā.
• Kad uzlīmes garumam (“Label Length”) izvēlaties [Auto], automātiski notiks
pielāgošanās teksta pareizajam garumam.

ABC
159

[Save]

, lai ievadītu papildu tekstu.
5. Nospiediet
6. Nodzēsiet tekstu, ievadiet tekstu nākamajai uzlīmei, tad

uzlīmes drukāšanas, nospiediet

ievades ekrānā, nospiediet
/
,lai izvēlētos [Cancel] [Atcelt] , tad
nospiediet
, kad ekrānā parādās paziņojums [Print] [Drukāt].

Šī funkcija Jums ļauj radīt uzlīmes ar 2 teksta
līnijām, ko ir iespējams aptīt ap kabeļiem.
Vienmēr izmantojiet Brother Flexible ID lentu,
lai izdrukātu šīs uzlīmes.
Ieteicamajiem izmantošanas apstākļiem
atsaucieties uz ievades lapu, kas ir
pievienota lenai.

Select a frame

Italic (Slīpraksts)

7. Pēc tam, kad parādās teksts "OK to Feed?" pēc pēdējās

• Lai izietu no DECO MODE vai Auto Designs režīma un atgrieztos teksta

Kabeļa uzlīme

Rāmjus nav iespējams drukāt uz 3,5 mm lentas.

[File]

. Sāksies drukāšana, tad parādīsies
paziņojums "OK to Feed?”

Šaura

Pārsteigums!

[Input text] ABC

4. Nospiediet

Puse

10

PIEZĪME

taustiņus, lai izvēlētos kopiju skaitu.

Pilna

4

, lai izvēlētos rāmja dizainu.

,tad parādīsies uzraksts [Copies: ].
2. Ievadiet
/
vai ievadiet skaitli, izmantojot ciparu
3. Nospiediet

nospiediet

Visums

[Print]

, lai dotos uz iepriekšējo soli.

Nospiediet

-

Piederumi

[Full/Half /Narrow/Chain Print]

25 mm

9

2

[Print]

Nospiediet
, lai saglabātu jauno uzlīmi. Nospiediet
lai atceltu darbību.

[Margin]

Pilna

3

• Lai nodzēsu visu tekstu, nospiediet

3

/

• Ja Jums ir nepieciešama tikai viena uzlīme, nospiediet
neizvēloties kopiju skaitu.
• Kopiju skaitu var noteikt, nospiežot ciparu taustiņu.
• Lai novērtu lentas bojājumu, neaizticiet griezēja sviru, kamēr ir
aktīvs paziņojums "Printing..." (drukāšana) vai "Feeding..."
(padeve).
• Lai nogrieztu uzlīmi, iespiediet lentas griezēja sviru augšējā
labajā P-touch stūrī.
• Atlīmējiet izdrukāto uzlīmi un pielīmējiet to.
• Jūs no katras uzlīmes varat izdrukāt līdz 9 eksemplāriem.

/

/

Save (Saglabāt)

Drukāšana

/

[File]

/

[Feed]

[Copies: 1]

8

Print (Drukāt)

[Preview]

/

2

Rāmja taustiņš

Uzlīmju failu saglabāšana

Jūs varat priekšskatīt tekstu pirms drukāšanas.
/

7

• Atkarībā no Jūsu izvēlētā formāta, viss Jūsu teksta saturs var netikt izdrukāts.
Piemēram, ja esat izvēlējies noteiktu uzlīmes garumu un teksts ir pārāk garš,
parādīsies “Text Limit!” (Teksta ierobežojums!) kļūdas paziņojums. (Tikai
DECO MODE funkcijai).
• Šablona dizainus nav iespējams rediģēt.
• DECO MODE režīmā ir iespējams izmantot tikai “Symbol Key” izceltos simbolus.

• Nospiediet

Priekšskatījums

[Auto/30-200mm]

1

(Dzēst?).
Spiediet, lai dzēstu. Spiediet
, lai atceltu.
• Kad piekļūsiet DECO MODE vai Auto Designs režīmiem, tiks atsaukti Jūsu pēdējie
drukātie teksti un uzlīmes garums.

Uzlīmju drukāšana

[Input Text] ABCDEF
/

PIEZĪME

[Auto/30-300 mm]

• Pēc tam, kad ir izdrukāta uzlīme, grieziet ar šķērēm pa punktēto
līniju tā, lai uzlīme atbilst P-touch ierīces iestatījumiem.
• Ja esat izvēlējies noteiktu uzlīmes garumu, ekrānā parādās arī
.

Lai izdzēstu visu tekstu un iestatījumus:

[Label Length]

Ja esat izvēlējies iespēju [Pārsteigums!], rāmis, stils un graﬁka tiks
izvēlēta pēc nejaušības principa.

PIEZĪME

burti ,tiks dzēsti pa vienam.

[Print]

Apsveikumi

[Deco mode]

[Design X] (X:1-12)

u

Y

PIEZĪME

/

[Pets]

[★Input text ★] Rusty's Food

i
l
r

s

U

Nespied
pēc otrās rindas, citādi parādīsies paziņojums “Line
Limit!” (Rindu ierobežojums!).

] /

o

S

Uzlīmes attēls

★Category★

[

d

e

G
K
N

Šī funkcija Jums ļauj radīt unikālas uzlīmes, izmantojot iebūvētos šablonus.
Piemērs:

Piemēram:

a

C
E

LCD Displehs

P-touch ierīcē iepriekš ir uzstādīti uzlīmju dizaini. Jūs varat
vienkārši veidot uzlīmes, izmantojot šos dizainus.

Diakritisko zīmju ievade
-

DECO REŽĪMS

Piemēram, automašīna
1

2

3

ekrānā tiek parādīta kā
4

5

6

7

A
B

File (Fails)

Viss teksts, iestatījumi un saglabātie faili ir izdzēsti.
Cable (Kabelis)
Deco mode
(Deco režīms)
Preview
Priekšskatījums
Feed (Padeve)
Unit (Vienība)
Language (Valoda)

C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Lai izdrukātu visas piktogrammas:
/

[Print List]

[Print OK?]

PIEZĪME
Nospiediet

, lai atgrieztos iepriekšējā solī.

.
8

9

