
Pirms P-touch ierīces izmantošanas izlasiet šo rokasgrāmatu.

Glabājiet to sev parocīgā vietā turpmākai izmantošanai.

Apmeklējiet mūs  vietnē http://solutions.brother.com/, kur Jūs varat saņemt atbalstu attiecībā uz

Brother produktiem, kā arī atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem (BUJ).

E550W
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Vispārējs apraksts 

1.  Vāka fiksators

2.  Lentas izejas slots

3.  LCD displejs

4.  Mini USB ports

5.  Tastatūra

6.  Lentas griezējs

7.  Lentas kasetes nodalījums

8.  Atlaišanas svira

9.  Drukas galviņa

1.  Lentas skatlodziņš

2.  Aizmugurējais pārsegs

3.  Maiņstrāvas adaptera savienotājs

4.  LED lampa

5.  Bateriju nodalījums

Vispārējs apraksts

1

2

3

5

4

6 7

8 9

Pārvedot no fabrikas, LCD displejs ir pārklāts ar aizsargplēvi, lai novērstu bojājumu. 
Pirms P-touch ierīces izmantošanas noņemiet plēvi.

1

2

3
4

5
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20 Vispārējs apraksts

UZSĀKŠANA

LCD displejs

1. Line number (Rindas numurs)
Norāda numuru etiķetes izkārtojumā. 

2. Shift Mode    (Maiņas režīms)
Norāda, ka maiņas režīms ir ieslēgts.

3. Start Line/4. End Line

Tiks drukāta zona starp sākuma un beigu 
līnijām. Īsās līnijas, kas sākas no sākuma/
beigu līnijām norāda uz etiķetes 
izkārtojuma beigām.

5. Block Separator Line

Norāda uz bloka beigām.

6. Cursor (Kursors)
Norāda uz attiecīgā brīža datu ievades 
pozīciju. Rakstzīmes tiek ievadītes pa 
kreisi no kursora.

7. Labelling Application Type

Norāda uz teksta rindas beigām.

8. Tape size (Lentas izmērs)
Sekojoši norāda lentas izmēru ievadītajam 
tekstam:Lentas platums X etiķetes garums.
Ja etiķetes garums ir precizēts, labajā 
lentas pusē parādās arī      simbols.

9. Enter/Return symbol

Norāda uz teksta līnijas beigām.

10. Battery Level ( Baterijas uzlādes līmenis)
Parāda atlikušo baterija līmeni. Tas 
uzrādās tikai tad, ja izmantojat litija jonu bateriju. 

11. Caps mode ( Lielo burtu režīms)
Norāda, ka ir ieslēgts lielo burtu režīms.

12.-16. Style guidance (Stila vadība)
Norāda attiecīgā brīža fonta (12), 
rakstzīmju lieluma (13), rakstzīmju stila 
(14), rāmja (15) un izlīdzinājuma (16) 
uzstādījumus. Atkarībā no izvēlētā 
marķēšanas piemērošanas veida 
izlīdzinājuma vadlīnija var netikt parādīta  

17. Layout guidance ( Izkārtojuma vadība)
Parāda orientācijas, izkārtojuma, 
atdalītāja, apvērstā un atkārtotā teksta 
iestatījumus. Parādītās vienības atšķiras 
pēc izvēlētā marķēšanas piemērošanas 
veida.

18. Wireless connection ( Bezvadu pieslēgums)
Parāda esošo bezvadu pieslēguma stāvokli.

6

11 12 13 14 15 17
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3
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 - pilna baterija        
 - puspilna  

 - zems baterijas uzlādes līmenis
 - tukša baterija

Pieslēgts WLAN režīmā

Atslēgts WLAN režīmā

Pieslēgts/atslēgts Direct režīmā

(Mirgo)

Veido savienojumu ar uzstādīšanas 
vedni
Veido savienojumu ar Ad-hoc 
režīmu

( )Izslēgts   Bezvadu pieslēgums ir atslēgts.

(Sākuma līnija/4. Beigu līnija)

(Bloka atdalītājlīnija)

(Etiķešu piemērošanas veids)

(Ievades/atgriešanās simbols)

baterija   
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Vispārējs apraksts 

19. Cursor selection ( Kursora izvēle)
Izmantojiet       un     taustiņus, lai 
izvēlētos izvēlnes vienumus, un     un      
taustiņus, ai mainītu uzstādījumus.

20. Specified line mark ( Noteiktā līnijas atzīme)
Norāda, ka katrai līnijai ir piemēroti 
atsevišķi uzstādījumi.

21. Lock mark ( Slēdzenes atzīme)
Norāda, ka dažus vienumus nav 
iespējams mainīt.

22. Counter ( Skaitītājs)
Parāda izvēlēto skaitli/ skaitli, ko 
izvēlēties.

23. Block Number ( Bloka skaitlis)
Norāda uz bloka skaitli.

19 21

22

20

23

Atsaucieties uz sadaļu “LCD displejs” 31. 
lappusē, lai uzzinātu detalizētu informāciju 
par LCD ekrāna kontrasta un 

LATVISKI

apgaismojuma maiņas iestatījumiem.



22 Vispārējs apraksts

UZSĀKŠANA

Taustiņu nosaukumi un funkcijas

1.   Strāva
Ieslēdz un izslēdz P-touch ierīci.

2. Stils
Iestata rakstzīmju un etiķešu īpašības.

3.   Priekšskatījums
Parāda etiķetes priekšskatījumu.

4.   Padeve un griešana
Padod 24,5 mm lentu, tad to nogriež.

5.   Drukāšana
•· Drukā esošo etiķetes dizainu uz lentas.
•· Drukā vairākas kopijas ar Shift  

taustiņu.

6.   Vispārēji
Veido vispārējas etiķetes.

7.   Plate
Veido etiķetes platēm, uzrakstu plāksnēm 
un atsevišķiem portiem.

8.   Kabeļa aptīšana
Veido etiķetes, ko var aptīt ap kabeli, 
šķiedru vai vadu.

9.   Kabeļa karodziņš
Veido kabeļa karodziņu etiķetes.

10. Slēgpanelis
Veido vienas un vairāku līniju etiķetes 
slēgpaneļa portu grupai. 

11. Perforators
Veido etiķetes līdz 3 līnijām 
perforatoriem.

12. Izvēlne
Iestata P-touch ierīces darbības 
preferences.

13. Esc ( )  Pārslēgtaustiņš
Atceļ attiecīgo komandu un atgriež 
ekrānu datu ievades posmā vai 
iepriekšējā solī.

14. Notīrīt
Dzēš visu ievadīto tekstu vai visu 
tekstu un esošos etiķetes iestatījumus.

15. OK
Izvēlēties ekrānā parādīto iespēju.

16.  ( ) Kursors
Virza kursoru bultiņas virzienā.

Noklusējuma valoda ir angļu valoda.
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Vispārējs apraksts

17. Burts
• Izmantojiet šos taustiņus, lai ievadītu

burtus vai skaitļus
• Lielos burtus un ciparus ir iespējams

ievadīt, izmantojot šos taustiņus kombinācijā 
ar Lielo burtu (Caps) vai pārslēgtaustiņu (Shift). 

18. BS ( )  Atpakaļatkāpe
Izdzēš rakstzīmi pa kreisi no kursora.

19. Pārbīde
Izmantojiet šo taustiņu kombinācijā ar 
burtu un skaitļu taustiņiem, lai ievadītu 
lielos burtus vai ciparus, kas norādīti uz 
skaitļu taustiņiem.

20. Lielie burti
Ieslēdz un izslēdz lielo burtu režīmu.

21. Ievade
• Ievada jaunu līniju, ievadot tekstu.
• Ievada jaunu teksta bloku, izmantojot

kombinācijā ar pārslēgtaustiņu 
(Shift).

22. Mīkstinājuma zīme
Izmantojiet, lai izvēlētos un ievadītu
akcentētu rakstzīmi.

23. Atstarpe
•·  Ievada atstarpi.
•·  Atgriež iestatījumu noklusējuma standarta vērtību.

24. Fails
Iespējo biežāk lietojamo uzlīmju
drukāšanu, atvēršanu, saglabāšanu
vai dzēšanu faila atmiņā.

25. Simbols
Izmantojiet, lai izvēlētos un ievadītu
simbolu no pieejamo simbolu saraksta.

26. Svītrkods
Atver svītrkoda uzstādīšanas ekrānu.

27. Serializēt
•· Drukā serializētas etiķetes
•· Serializē un vienlaicīgi drukā jebkurus 

2 ciparus uz etiķetes, kad to lieto kopā 
ar pārslēgtaustiņu (Shift).

28. Datu bāze
Izmanto iezīmēto ierakstu diapazonu 
lejupielādētajā datu bāzē, lai izveidotu etiķeti.

29. WiFi
Uzsāk WLAN/Wireless Direct 
komunikāciju.

LATVISKI
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24 Strāvas padeve

Maiņstrāvas adapteris
Šai P-touch ierīcei izmantojiet AD-E001 (maiņstrāvas adapteri). Pievienojiet to tieši ierīcei.

Ievietojiet spraudni maiņstrāvas adaptera spraudni savienotājā, kas apzīmēts uz 
P-touch ierīces kā DC IN 12 V.

Ievietojiet maiņstrāvas adapter spraudni standarta elektrības rozetē.

Atkārtoti lādējamā litija jonu baterija

�Atkārtoti lādējamās litija jonu baterijas uzstādīšana

Atveriet aizmugurējo pārsegu, nospiežot pārsega fiksatoru.
1.  Aizmugurējais pārsegs
2.  Pārsega fiksators

Strāvas padeve

AD-18 vai AD24ES nedrīkst izmantot.

1

2

• Izslēdziet P-touch ierīci pirms maiņstrāvas adaptera atvienošanas.
• Nevelciet un nelokiet maiņstrāvas adapteri.
• Kad tas tiks atvienots no strāvas un baterijas ilgāk par divām minūtēm, tiks dzēsts 

viss teksts un formāta iestatījumi.
• Lejupielādētie simboli, veidnes un datu bāzes tiks saglabātas pat tad, ja nebūs pieejama strāva. 
• Pēc maiņstrāvas adaptera spraudņa ievietošanas elektrības rozetē, var paiet dažas 

sekundes, kamēr tiek iespējota strāvas     poga.

Lai nodrošinātu un dublētu P-touch ierīces atmiņu, kad ir atslēgts maiņstrāvas adapteris, 
ir ieteicams, lai būtu P-touch ierīcē būtu instalētas atkārtoti lādējamās litija jonu baterijas 
(BA-E001), AA izmēra sārma baterijas (LR6) vai niķeļa hidrīda atkārtoti lādējamās 

1

baterijas (HR6).
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25Strāvas padeve 

Ievietojiet atkārtoti lādējamo litija jonu bateriju bateriju 
nodalījumā.

Apstipriniet, ka āķīši uz aizmugurējā pārsega malas ir ievietoti precīzi, tad pielieciet 
vāku.

�Atkārtoti lādējamās litija jonu baterijas izņemšana
Noņemiet bateriju pārsegu un izņemiet atkārtoti lādējamo litija jonu bateriju, tad pievienojiet 
bateriju nodalījuma vāku.

�Atkārtoti lādējamās litija jonu baterijas lādēšana
Atkārtoti lādējamo litija jonu bateriju var lādēt, kamēr tā ir ievietota P-touch ierīcē. Lai 
uzlādētu atkārtoti lādējamo litija jonu bateriju, sekojiet šādai procedūrai: 

Pārliecinieties, vai P-touch ierīce ir izslēgta. Ja tā ir ieslēgta, nospiediet un turiet 
 (strāvas) pogu, lai to izslēgtu.

Pārliecinieties, ka P-touch ierīcē ir instalēta atkārtoti lādējamā litija jonu baterija.

Izmantojiet maiņstrāvas adapteri, lai pieslēgtu P-touch ierīci 
maiņstrāvas strāvas rozetei.
Lādēšanas laikā blakus adapterim ieslēdzas LED lampiņa. 
Tā izslēdzas, kad atkārtoti lādējamā litija jonu baterija ir pilnībā 
uzlādēta. Baterijas līmeņa indikators displejā aizpildīs trīs 
iedaļas .

�Atkārtoti lādējamās litija jonu baterijas lādēšanas apturēšana
Lai apturētu atkārtoti lādējamās litija jonu baterijas uzlādi, atvienojiet maiņstrāvas adapteri. 

2

3

Ja Jūs nevarat pievienot aizmugurējo vāku, pārbaudiet, lai pārliecinātos, ka baltā svira 
atrodas augšpusē. Ja tā nav, paceliet sviru un atkārtoti pielieciet pārsegu. 

• Pirms atkārtoti lādējamās litija jonu baterijas izmantošanas veiciet sekojošu procedūru, 

• Lai pilnībā uzlādētu atkārtoti lādējamo litija jonu bateriju, var būt nepieciešams līdz 6 stundām.

1

2

3

Padomi atkārtoti lādējamās litija jonu baterijas izmantošanai
• Pirms izmantošanas uzlādējiet atkārtoti lādējamo litija jonu bateriju. Neizmantojiet to, 

• Atkārtoti lādējamo litija jonu bateriju drīkst lādēt vidē, kur temperatūra svārstās no
5-35° C. Ja temperatūra neiekļaujas šajā skalā, baterija nelādēsies un tās indikators
turpinās degt.

• Ja P-touch ierīce tiek izmantota, kad atkārtoti lādējamā litija jonu baterija ir ievietota
un ir pieslēgts maiņstrāvas adapteris, baterijas indikators var izslēgties un lādēšana
var apstāties pat tad, ja atkārtoti lādējamā litija jonu baterija nav pilnībā uzlādēta.

LATVISKI
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26 Strāvas padeve

Atkārtoti lādējamā litija jonu baterija.

P-touch marķēšanas sistēma
•  Lādēšanas strāva: 800 mA
•  Lādēšanas spriegums: līdz 8,2 V (maksimāli)

Atkārtoti lādējamās litija jonu baterijas īpašības
Atkārtoti lādējamās litija jonu baterijas īpašību izpratne Jums ļaus optimizēt tās
izmantošanu.
• Atkārtoti lādējamās litija jonu baterijas izmantošana vietā, kas ir pakļauta augstām vai

zemām temperatūrām, var paātrināt tās nolietošanos. Īpaši tad, ja atkārtoti lādējamā 
litija jonu baterija tiek izmantota ar augstu uzlādes līmeni (90% vai vairāk) vietā, kas 
pakļauta augstām temperatūrām, ievērojami paātrinās baterijas nolietošanos.

• Marķēšanas sistēmas izmantošana atkārtoti lādējamās litija jonu baterijas uzstādīšanas
un lādēšanas laikā var paātrināt baterijas nolietošanos. Ja izmantojat marķēšanas
sistēmu, kad atkārtoti lādējamā litija jonu baterija ir uzstādīta, atvienojiet maiņstrāvas adapteri.

• Ja marķēšanas sistēma netiek izmantota ilgāk par mēnesi, izņemiet bateriju no sistēmas, 
kad tās uzlādes līmenis ir 50% vai zemāks, tad novietojiet bateriju vēsā vietā, kas nav 

• Ja atkārtoti lādējamā litija jonu baterija netiek izmantota ilgāku laika posmu, mēs
iesakām to lādēt ik pēc 6 mēnešiem.

• Ja Jūs pataustāt kādu P-touch ierīces daļu, kamēr notiek baterijas uzlāde, tā var būt 
silta. Tas, ka baterija uzsilst lādēšanas laikā, ir normāli, un ierīci var droši izmantot. 
karsta, pārstājiet to lietot.

Specifikācijas
• Lādēšanas laiks: apmēram 6 stundas, kad to lādē, izmantojot maiņstrāvas adapteri (AD-E001)
• Sprieguma nominālvērtība: DC 7,2 V
• Nominālā jauda: 1850 mAh

Vides temperatūras diapazons

40 °C

60 °C

60 °C

Baterija

-20-50 °C

-20-40 °C

-20-20 °C

Lādēšanas parametri

8.2 Vdc

1,330 mA

pakļauta tiešiem saules stariem.

Elektriskais lādiņš

Standarta izlādes strāva 1,9 A

Maksimālā izlādes strāva 2,5 A

Mazāk kā 1 mēnesis

Mazāk kā 3 mēneši

Mazāk kā 1 gads

Maksimālais lādēšanas spriegums

Maksimālā lādēšanas strāva
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Sārma/ niķeļa metālhidrīda baterija

Pēc tam, kad esat pārliecinājies, ka strāva ir izslēgta, 
noņemiet aizmugures pārsegu P-touch ierīces aizmugurē. 
Ja baterijas jau atrodas ierīcē, izņemiet tās.

Ievietojiet sešas jaunas AA izmēra sārma baterijas (LR6) 
vai pilnībā uzlādētas niķeļa metālhidrīda atkārtoti 
lādējamās baterijas (HR6), pārliecinoties, ka bateriju plus 
(+) un mīnus (-) poli atbilst esošajiem (+) un (-) 
marķējumiem bateriju nodalījumā.
Sārma bateriju lietotājiem

23

Niķeļa metālhidrīda atkārtoti lādējamo bateriju lietotājiem

Uzlieciet aizmugurējo vāku, ievietojot trīs āķīšus 
marķēšanas sistēmas slotu apakšpusē, tad stingri 
spiediet uz leju, līdz vāks nofiksējas savā vietā.

Pārliecinieties, ka strāva ir izslēgta, kad maināt 
baterijas.

1

Vienmēr nomainiet visas sešas baterijas vienlaicīgi 
pret pilnīgi jaunām baterijām.

Vienmēr nomainiet visas sešas baterijas vienlaicīgi 
pret pilnīgi uzlādētām baterijām.

Lai iegūtu jaunāko informāciju par rekomendējamajām baterijām,  
apmeklējiet mūs vietnē http://solutions.brother.com/. 

2

3

• Izņemiet baterijas, ja neplānojat izmantot P-touch ierīci ilgāku laika periodu. 
• Izmetiet baterijas tam paredzētajā, nevis vispārējo atkritumu vietā. 

Pie tam, pārliecinieties, ka Jūs ievērojat visus attiecīgos noteikumus.
• Glabājot vai izmetot bateriju, aptiniet to (piemēram, ar celofāna 

lentu), lai novērstu īssavienojumu.
(Baterijas izolācijas)
1.  Celofāna lente
2.  Sārma vai niķeļa metālhidrīda baterija

2

1
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28 Lentas kasetes ievietošana

Jūs savā P-touch ierīcē varat izmantot 3,5 mm, 6 mm, 12 mm vai 18 mm platuma lentas 
kasetes. Izmantojiet Brother lentas kasetes ar marķējumu.

Pārbaudiet, vai lentas gals nav salocīts, un tas virzās caur 
lentas vadotni. Ja lenta nevirzās caur to, izvelciet to cauri, kā 
parādīts ilustrācijā.

1.  Lentas gals

2.  Lentas vadotne

Pēc tam, kad esat pārliecinājies, ka strāva ir izslēgta, 
novietojiet ierīci uz plakanas virsmas, un tad atveriet 
aizmugurējo vāku. Ja marķēšanas sistēmā jau atrodas 
lentas kasete, izņemiet to, paceļot tieši uz augšu.

Ievietojiet lentas kaseti lentas nodalījumā tā, lai lentas 
gals atrodas pret marķēšanas sistēmas lentas izejas 
slotu, tad stingri nospiediet, līdz ir dzirdams klikšķis.

1.  Lentas izejas slots

Lentas kasetes ievietošana

Ja jaunajā lentas kasetē atrodas kartona aizturis, pārliecinieties, ka tas 
tiek noņemts pirms kasetes ievietošanas ierīcē.
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• Ievietojot lentas kaseti pārliecinieties, ka lenta un tintes lenta neuzķeras uz 
drukas galviņas.

• Pārliecinieties, vai lenta ir nostiepta, tad uzmanīgi 
ievietojiet to lentas kasetē. Ja lenta ir sakrokojusies, 
tā aizķersies aiz izvirzījuma (2), kad kasete ir 
ievietota un tiek salocīta vai sakrokota, izraisot 
lentas sastrēgumu.
Lai izlabotu lentas sakrokojumu, atsaucieties uz 
ilustrāciju 1.solī un izvelciet lentu no lentas vadotnes.

• Lentas kasetes izņemšanas laikā pārliecinieties, ka lenta neaizķeras aiz 
izvirzījuma.
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29Strāvas izslēgšana 

Aizveriet aizmugurējo pārsegu.

Lai ieslēgtu P-touch ierīci, nospiediet strāvas       (Power) pogu.

Nospiediet strāvas       pogu atkārtoti, lai izslēgtu P-touch ierīci.

Automātiskais strāvas izslēgšanās laiks
Ja izmantojat maiņstrāvas adapteri vai litija jonu bateriju, Jūs varat mainīt automātiskā 
izslēgšanās laika  iestatījumu.

Nospiediet Menu taustiņu, izvēlieties “Auto Power Off”, izmantojot    vai     taustiņu, 
tad nospiediet OK vai Enter taustiņu.

Izvelēties baterijas veidu, kas parādīts LCD ekrānā, izmantojot    vai    taustiņu, tad 
iestatiet vērtību, izmantojot     vai     taustiņu.
Var izvēlēties “AC adapter”(maiņstrāvas adapteris) vai “Li-ion Battery” (litija jonu baterija).

Nospiediet OK vai Enter taustiņu.

•· Novietojiet P-touch ierīci uz plakanas virsmas, kā 
parādīts ilustrācijā, tad pievienojiet aizmugurējo vāku.

•· Ja nevarat uzlikt vāku, pārbaudiet, lai pārliecinātos, ka 
baltais fiksators (1) atrodas augšējā pozīcijā. Ja tā nav, 
paceliet fiksatoru un tad uzlieciet vāku.
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• Nevelciet kabeli, kas nāk no lentas izejas slota. Šāda darbība izraisīs tintes 
izplūšanu uz lentas. Pēc tam lenta vairs nebūs funkcionāla.

 
• Novietojiet lentas kasetes vēsā, tumšā vietā, kur nav tiešas saules gaismas un augstas 

temperatūras, augsta mitruma līmeņa vai putekļu. Izmantojiet lentas kaseti pēc 
iespējas ātrāk pēc tās iepakojuma atvēršanas.

Sevišķas stiprības līmlente:
• Teksturētai, raupjai vai slidenai virsmai mēs iesakām izmantot sevišķi stipru līmlenti.
• Lai gan instrukciju lapa, kas ir pievienota Sevišķā stipruma līmlentas kasetei, 

rekomendē griezt lentu ar šķērēm, lentas griezējs, ar ko ir aprīkota P-touch 
ierīce, spēj nogriezt īpaši stipro līmlenti.  

Strāvas ieslēgšana/izslēgšana

• Jūsu aparātam ir enerģijas taupīšanas iezīme, kas automātiski izslēdzas (pie 
noteiktiem ierīces darbināšanas apstākļiem), ja kādu laiku netiek piespiests kāds no 
taustiņiem. Sīkākai informācijai skatīt “Automātiskais strāvas atslēgšanas laiks”.

Izmantojot sārma vai niķeļa metālhidrīda baterijas automātisko izslēgšanās laiku nav 
iespējams mainīt. (Laiks ir noteikts:20 minūtes).
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30 Lentas padeve

Automātiskais strāvas izslēgšanās laiks

Padeve & griešana (Feed & Cut)
Padeves&griešanas (Feed & Cut) funkcija padod 24,5mm baltu lentu, tad to nogriež.

Nospiediet Feed & Cut taustiņu.
Displejā parādīsies “Feed & Cut?”.

Izmantojiet     vai     taustiņu, lai izvēlētos “Feed & Cut”, tad nospiediet OK vai Enter.
Lentas padeves laikā parādīsies paziņojums “Feeding Tape… Please Wait”, tad lenta 
tiks nogriezta. 

Tikai padeve (Feed Only)
Šī funkcija pabīdīs lentu par apmēram 24,5 mm, tā rezultātā tā atradīsies kasetes ārpusē.
 Šī darbība ir ieteicama, izmantojot auduma lentas, kas ir jāgriež, izmantojot šķēres.

Iestatījums Vērtība Iestatījums Vērtība

Maiņstrāvas 

adapteris

Litija jonu baterija

10min. 10min.

20min. 20min.

30min. 30min.

40min. 40min.

50min. 50min.

1h 1h

2h

4h

8h

12

• Ja pieslēdzat maiņstrāvas adapteri P-touch ierīcei pēc tam, kad precizējat “Auto 
Power Off” , iestatījums “AC Adapter” (maiņstrāvas adapterim) kļūst derīgs.

• Noklusējuma vērtība ir “1h” maiņstrāvas adapterim un “30min” litija jonu baterijai.

Lentas padeve

• Pārliecinieties, ka lentas ievietošanas laikā lenta un tintes lenta nav vaļīgas pēc tam, 
kad lentas kasete ir ievietota.

• Nevelciet etiķeti, kas nāk no lentas izejas slota. Šāda darbība izraisīs tintes 
izplūšanu uz lentas. Pēc tam lenta vairs nebūs funkcionāla.

 
• Nebloķējiet lentas izejas slotu drukāšanas vai lentas padeves laikā. Šāda darbība 

izraisīs lentas sastrēgumu.
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Lai izietu vai atceltu šo funkciju, nospiediet Esc.

Izslēgts Izslēgts
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31LCD displejs 

Nospiediet Feed & Cut taustinu.
LCD ekrānā parādīsies uzraksts “Feed & Cut?”.

Izmantojot   vai    taustiņu, lai izvēlētos “Feed only”, tad nospiediet OK vai Enter 
taustiņu.

LCD ekrāna kontrasts
Jūs varat izmainīt LCD displeja kontrasta iestatījumu pret vienu no pieciem līmeņiem (+2, 
+1, 0, -1, -2), lai būtu vieglāk nolasīt ekrānu. Noklusējuma iestatījums ir “0”.

Menu “Izvēlne” taustiņu, izmantojot    vai    taustiņu, tad nospiediet OK  vai Enter.

Izvēlieties “LCD contrast”, izmantojot    vai    taustiņu, un iestatiet vērtību, 
izmantojot     vai     taustiņu. 

Nospiediet OK vai Enter taustiņu.

Izgaismojums
Jūs varat mainīt izgaismojuma iestatījumu uz ON (ieslēgts) vai OFF (izslēgts).
Ir vieglāk redzēt displeju, kad izgaismojums ir ieslēgts. Noklusējuma iestatījums ir ieslēgts.

Nospiediet Menu taustiņu, tad izvēlieties “Advanced”, izmantojot    vai    taustiņu, un 
Nospiediet OK vai Enter taustiņu.

Izvēlieties “Backlight”,izmantojot     vai     taustiņu, un nospiediet OK vai Enter taustiņu.

Izvēlieties “ON” vai “OFF”, izmantojot   vai    taustiņu, un nospiediet OK vai Enter taustiņu.
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Lai izietu vai atceltu šo funkciju, nospiediet Esc.

LCD displejs
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• 
• Space taustiņa nospiešana uz kontrasta iestatījumu ekrāna iestata kontrasta 
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• Izslēdzot izgaismojumu ir iespējams ietaupīt enerģiju.
• Izgaismojums automātiski izslēgsies, lai to atkārtoti iespējotu, nospiediet jebkuru 

taustiņu. Drukāšanas laikā apgaismojums ir atspējots. Tas atkal ieslēdzas datu 

LATVISKI

Nospiediet Escape taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā solī.

noklusējuma vērtību “0”.

pārraides laikā.
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32 Valodas un mērvienības iestatīšana

Valoda

Nospiediet Menu taustiņu, izvēlieties“    Language” (Valoda), izmantojot     vai
taustiņu, tad nospiediet OK vai Enter taustiņu.

Izvēlieties valodu izvēlnes komandām uz ziņām, kas parādās uz LCD displeja,
izmantojot     vai     taustiņu. 
Valodas ir iespējams izvēlēties no: “Češtin”, “Dansk”, “Deutsch”, “English”, “Español”,  
“Français”, “Hrvatski”, “Italiano”, “Magyar”, “Nederlands”, “Norsk”, “Polski”, “Português”, 
“Português (Brasil)”, “Românã”, “Slovenski”, “Slovenský”, “Suomi”, “Svenska” vai 
“Türkçe”.

Nospiediet OK vai Enter taustiņu.

Mērvienība

Nospiediet Menu taustiņu, lai ekrānā parādītos Setup izvēlne, izvēlieties “Unit” 
(Mērvienība), izmantojot    vai    taustiņu, tad nospiediet OK vai Enter taustiņu.

Izvēlieties dimensiju mērvienību, kas tiek parādīta LCD displejā, izmantojot      vai     
taustiņu. Ir iespējams izvēlēties “mm” vai “inch” (colla).

Nospiediet OK vai Enter taustiņu.

Valodas un mērvienības uzstādīšana
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Nospiediet Escape taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā solī.
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Noklusējuma iestatījums ir “mm”.
Nospiediet Escape taustiņu, lai atgrieztos iepriekšējā solī.
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33Marķēšanas veida izvēle 

ETIĶETES REDIĢĒŠANA

Jūs varat izvēlēties sešus marķēšanas veidus. 

VISPĀRĒJI
Etiķetes, kas tiek drukātas šajā režīmā, var izmantot vispārējiem 
mērķiem. Šajā režīmā Jūs varat precizēt sekojošo:
•  Etiķetes garums: Auto, 10mm-999mm

•  Orientācija:  (Horizontāla) ,  (Vertikāla)

FACEPLATE (PLĀTNE)
Uzlīmes, kas ir drukātas šajā režīmā, var izmantot, lai identificētu dažādas plātnes.
Šī teksta bloks ir vienmērīgi veidots uz vienas etiķetes. Šajā režīmā Jūs 
varat noteikt sekojošo:
•  Etiķetes garums: Auto, 10mm-999mm
•  # Bloku skaits: 1, 1-5

•  Orientācija:  (Horizontāla) ,  (Vertikāla)

CALE WRAP (KABEĻA APTĪŠANAI)
Etiķetes, kas tiek drukātas, izmantojot šo režīmu, var aptīt ap kabeli vai 
vadu. Šajā režīmā teksts tiek pagriezts par 90°pretēji pulksteņa rādītāja
virzienam un drukāts. Jūs varat arī precizēt sekojošus vienumus:

 •  
CAT6A, COAX, AWG

•  Vērtība: atkarībā no UOM
•  Atkārtot: On, Off (ieslēgts, izslēgts)

Teksts: ievadiet vienu vai vairākas datu līnijas.

Etiķetes piemērošanas veida izvēle

Kad ir izvēlēts GENERAL režīms, Jūs varat nospiest Shift t
austiņu un nospiest Enter, lai pievienotu jaunu bloku.

Horizontāli

Vertikāli

1 bloks

2 bloks

Izmantojot elastīgo ID lentu: 
• Mēs iesakām to izmantot kabeļa aptīšanas un kabeļu karodziņu etiķetēm.
• Etiķetes, kas veidotas ar elastīgo ID lentu nav paredzētas izmantošanai kā 

• Tinot etiķetes ap cilindriskiem priekšmetiem, 
priekšmeta diametram (1) vajadzētu būt 
vismaz 3mm lielam.

•Pārklājošajiem etiķetes vai etiķetes karodziņa 
galiem (2) vajadzētu būt vismaz 5 mm gariem.

2

1

LATVISKI

UOM: Dia (..) (Parastais diametrs), garums (parastais garums), CAT5/6, 

elektroizolācijas materiāls.
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34 Marķēšanas veida izvēlne

KABEĻA KARODZIŅŠ
Etiķetes, kas ir izdrukātas šajā režīmā, ir iespējams aptīt ap 
kabeli vai vadu, un abi tās gali tiek salīmēti kopā, izveidojot 
karodziņu. Teksts uz karodziņa etiķetēm tiek drukāts uz etiķetes 
abiem galiem, atstājot tukšu vietu vidū, kas tiek aptīta ap 
kabeli. Šajā režīmā Jūs varat noteikt sekojošo:

• Izkārtojums:                (Katrā blokā tiek drukāts viens un tas, , 

•  Karodziņa garums: 30mm, 10mm-200mm
•  Kabeļa diametrs: 6mm, 3mm-90 mm

• Orientācija:  (Horizontāla) ,  (Vertikāla)

PATCH PANEL (SLĒGPANELIS)
Etiķetes, kas ir drukātas, izmantojot šo režīmu, var izmantot, lai 
identificētu dažādus paneļu veidus. Šajā režīmā Jūs varat 

•·  Bloku garums: 15,0mm, 5,0-300,0mm
•·  Bloku skaits: 4, 1-99

• Atdalītājs:  (Defise)            ,                    (Līnija), 

 (Treknraksts) ,(Rāmis)   (Nav)

• Orientācija:  (Horizontāli) ,  (Vertikāli)
 •

•·  Advancēts (Advanced): Izslēgts, ieslēgts
Pielāgojiet bloka garumu neatkarīgi, kad funkcija “Advanced” ir iestatīta uz “On” (ieslēgta).

•·  Nav malu (No Margins): izslēgts, ieslēgts
Iestatiet kreiso un labo malu nulles vērtībā.

1

1.Karodziņa lielums – vismaz 5mm

Horizontāli Vertikāli

Karodziņa
lgarums

Kabeļa
aploce

•·  Kad karodziņa izkārtojumā ir izvēlēts variants               , Jūs varat ievadīt līdz 

•· Mēs kabeļa karodziņa etiķetēm iesakām izmantot elastīgo ID lentu.
•·Etiķetes, kas veidotas ar elastīgo ID lentu nav paredzētas izmantošanai kā elektroizolācijas materiāls.

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

Bloka garumsBloka garums Bloka garums

“Advanced” un “No Margins” režīmus vienlaicīgi nav iespējams ieslēgt (on).

pats teksts.),                 (Katrā blokā tiek drukāti divi dažādi teksti.)  

Karodziņa
lgarums

Karodziņa
lgarums

Karodziņa
lgarums

Kabeļa
aploce

diviem svītrkodiem. 

noteikt sekojošo:

Reverss: Izslēgts, ieslēgts



 E
T

IĶ
E

T
E

S
 R

E
D

IĢ
Ē

Š
A

N
A

35Marķēšanas veida izvēlne

PUNCH-DOWN BLOCK
Etiķetes, kas ir drukātas, izmantojot šo režīmu, var izmantot, lai identificētu elektriskās 
saiknes veidu, ko bieži izmanto telefonijā. Katram blokam uz vienas etiķetes ir līdz pat 
trīs līnijām, un katram blokam Jūs varat ievadīt trīs līnijas. Šajā režīmā Jūs varat noteikt sekojošo: 
•·  Moduļa platums: 200mm, 50mm-300mm
•·  Bloka veids: 4 pāru, 2 pāru, 3pāru, 5 pāru, tukšs
• Secības veids:  (Nav) ,  (Horizontāls)  (Pamata)
•·  Sākuma vērtība: ---, 1- 99999

Heat Shrink Tube
Izmantojot Heat Shrink Tube opciju, ekrānā parādīsies HEAT-SHRINK-TUBE 
iestatījums, kad tiks nospiests kāds no marķēšanas piemērošanas 
veida taustiņiem.
•·  Etiķetes garums: Auto, 25mm-999mm

Tomēr maksimālais drukāšanas garums, izmantojot  Heat Shrink Tube ar 5.8 vai 8.8 mm 
platumu, ir 500 mm.

Teksts: ievadiet vienu vai vairākas datu līnijas.

•·Kad bloka veidā izvēlaties Blank (tukšs), Secības veids tiek iestatīts kā “None” (nav).
•·Kad Secības veidā tiek izvēlēta opcija “None”, sākuma vērtība parāda “---” un Jūs 
nevarat iestatīt vērtību. Taču opcijas “Horizontal” un “Backbone” Jums ļauj iestatīt 
sākuma vērtību (Start Value) no 1 līdz 99,999.

Izmantojot Heat Shrink Tube opciju:  
•· Jūs nevarat izdrukāt rāmjus.
•· Laužot līniju, dekoratīvo rakstzīmju daļa var tikt nogriezta.
•· Drukātās rakstzīmes var būt mazākas, nekā izmantojot TZe lentu.

LATVISKI
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