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Drošība
Drošības norādījumi
BRĪDINĀJUMS

Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kuras rezultātā var gūt nopietnus
ievainojumus.

Sekojiet šīm norādēm, lai izvairītos no ugunsgrēka, apdegumiem, elektriskā trieciena, savainojumiem, šoka, plīsumiem, pārkaršanas un/ vai iekārtas sabojāšanas.
• Vienmēr izmantojiet norādīto voltāžu un ieteicamo AC adapteri (AD-24ES). To neievērojot, jūs
varat sabojāt iekārtu.
• Neizmantojiet uzlīmju printeri negaisa laikā.
• Neizmantojiet uzlīmju printeri / AC adapteri vietās ar augstu mitruma līmeni, piemēram,
vannasistabā.
• Nepārslogojiet strāvas padeves vadu.
• Nepārveidojiet, nebojājiet vai nelieciet smagus priekšmetus uz adaptera vai strāvas padeves
vada. Nelokiet un ar spēku neraujiet strāvas padeves vadu.
• Pārliecinieties, ka kontaktdakša ir pilnībā iesprausta kontaktligzdā. Neizmantojiet kontaktligzdu,
kas ir vaļīga.
• Neaiztieciet uzlīmju printeri / AC adapteri / strāvas vadu / baterijas ar mitrām rokām, kā aarī neaplejiet tos ar dzeramo.
• Tā kā bateriju šķidrums var izraisīt redzes bojājumus, tad, ja tas nonāk acīs, nekavējoties skalojiet acis ar tekošu ūdeni un meklējiet ārsta palīdzību.
• Neļaujiet metāla priekšmetam nonākt kontaktā ar bateriju pozitīvo un negatīvo galu.
• Bateriju nomaiņai neizmantojiet asus priekšmetus, piemēram, pinceti vai metāla pildspalvu.
• Nemetiet akumulatorus ugunī kā arī izvairieties no to pārkaršanas.
• Ja novērojat iekārtas sakaršanu, neparastu smaržu, krāsas maiņu, deformāciju vai ko citu
neparastu, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu, atvienojiet AC adapteri un izņemiet baterijas.
• Neizmantojiet vecas vai tekošas baterijas, jo šķidrums var nokļūt uz jūsu rokām.
• Neizmantojiet vecas vai tekošas baterijas vai tādu, kurai ir bojāta uzlīme. Tā var sakarst.

UZMANĪBU

Norāda uz potenciāli bīstamu situāciju, kuras rezultātā var gūt nelielus
vai vidēji smagus ievainojumus.

Sekojiet šīm norādēm, lai izvairītos no savainojumiem, šķidruma noplūdes, apdegumiem
vai pārkaršanas.
• Ja neizmantojat uzlīmju printeri, glabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Neālujiet bērniem bāzt
mutē uzlīmju printera daļas vai uzlīmes.
• Neaiztieciet drukas galvas tuvumā esošās metāla daļas tūlīt pēc iekārtas lietošanas.
• Neaiztieciet naža asmeni.
• Ja bateriju šķidrums nonāk uz rokām vai drēbēm, nekavējoties nomazgājiet tās ar ūdeni.
• Ja esat nodomājis uzlīmju printeri ilgāku laiku neizmantot, izņemiet baterijas un atvienojiet AC
adapteri.
• Izmantojiet tikai norādītās baterijas.Nelietojiet vecas baterijas kopā ar jaunām, dažādu tipu vai
ražotāju. Ievietojiet bateriju “+” un “-” pareizajos galos.
• Nenometiet un nedauziet uzlīmju printeri vai AC adapteri.
• Nespiediet uz LCD ekrāna ar spēku.
• Aizverot kasešu nodalījuma vāku, neiespiediet pirkstus.
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• Pirms Ni-MH akumulatoru lietošanas uzlādējiet tās ar piemērotu lādētāju.Neaiztieciet naža asmeni.

Vispārīgi brīdinājumi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Neizmantojiet iekārtu citiem mērķiem, kā tikai tiem, kas aprakstīti rokasgrāmatā.
Nelieciet nepiederošus priekšmetus nevienā no uzlīmja printera daļām.
Neaiztieciet drukas galvu ar pirkstiem. Tās tīrīšanai izmantojiet mīkstu kokvilnas tamponu.
Netīriet iekārtu ar alkoholu vai organiskiem šķīdinātājiem. Izmantojiet tikai mīkstu, sausu
lupatiņu.
Nenovietojiet iekārtu, baterijas vai AC adapteri tiešos saules staros, lietū, līdzās radiatoriem vai
citiem karstiem priekšmetiem, vietās ar ļoti augstu vai zemu temperatūru, mitrumu vai daudz
putekļiem.
Izmantojiet tikai TZe lentas. Neizmantojiet lentas, kurām nav
marķējuma.
Nevelciet lentu kamēr uz tās tiek drukāts vai tā tiek padota. Tā jūs varat sabojāt gan lentu, gan
iekārtu.
Nepielietojiet papildus spēku uz griezēja sviru.
Nemēģiniet izdrukāt uzlīmes, izmantojot tukšu lentas kaseti. Tā jūs varat sabojāt drukas galvu.
Uzlīmju printera sabojāšanās vai tā remonta dēļ, vai arī bateriju iztukšošanās gadījumā, visi
iekārtas atmiņā saglabātie dati tiks dzēsti.
Uzlīmju printeris nav aprīkots ar akumulatoru uzlādes iespēju.
Atkarībā no vietas, materiāla un vides apstākļiem, uzlīme var nolīmēties vai kļūt nenoņemama,
tās krāsa var mainīties vai pāriet uz citu objektu.
Izdrukātās uzlīmes garums var atšķirties no attēlotā uzlīmes garuma.
Ja strāva ir atslēgta uz vairāk kā 3 minūtēm, visi teksta un formāta iestatījumi, kā arī visi teksta
faili, kas saglabāti atmiņā, tiks dzēsti.

Iekārta un uzlīmes izveidošana
Strāvas padeve un lentas kasete
1 Atveriet lentas kasetes nodalījuma vāku,

nospiežot attēlā parādīto daļu iekārtas
augšpusē.
Ja lentas kasete jau ir uzinstalēta, izņemiet
to, ceļot taisni uz augšu. Ja arī baterijas jau
ir uzinstalētas, izņemiet arī tās.
• Pārliecinieties, ka mainot lentas kaseti vai
baterijas, iekārta ir izslēgta.

Lentas kasetes
vāks

Lentas griezēja
svira

2 Ievietojiet sešas jaunas AAA alkaline

Drukas galva

baterijas (LR03; nav komplektācijā) vai
pilnībā uzlādētas Ni-MH baterijas (HR03;
nav komplektācijā). Pārliecinieties, ka to
poli atrodas pareizajos virzienos.
Vienmēr nomainiet visas sešas baterijas
reizē. Ja tās ir AAA baterijas, tad visas
jaunas, ja Ni-MH baterijas, tad pilnībā
uzlādētas.

3 Ievietojiet lentas kaseti. Pārliecinieties,

ka tā tā noklikšķ vietā.
• Pārbaudiet vai lentas gals tiek padots zem
lentas virzītājiem.
• Uzlīmju printerī izmantojiet tikai TZe lentas.

Lentas gals
Zobratiņš

Lentas virzītājs

Griezēja
asmenis

Lentas izejas atvere

4 Kārtīgi aizveriet lentas kasetes

nodalījuma vāku, pārliecinoties, ka tas
noklikšķ vietā.
PIEZĪME
1  Pievienojiet AC adapteri tam paredzētajā vietā
uzlīmju printera apakšā.
2  Ievietojiet kontaktdakšu tuvākajā elektrības
kontaktligzdā. Iesakām vienlaicīgi ar AC
adapteri lietot  vai nu AAA baterijas vai Ni-MH
baterijas.

AC adaptera ligzda
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LCD displejs un klaviatūra
1   Izmērs
2   Kursors
3   Lielie burti
4   Vadu aptīšana
5   Uzlīme
6   Karodziņš
7   Uzlīmes garums
     (ja ir izvēlēts spe     cifisks uzlīmes ga     rums , parādās arī
)
8   Vadība (pa labi, pa
     kreisi
9   Ieslēgt/ izslēgt
10 Kursors: pa labi
11 Kursors: pa kreisi

4
5
6
7
8
18
19
20

1
2
3
9
10
11

21
22
23

12
13
14
15

16
17

PIEZĪME
• Uzlīmes pirmsdrukas attēlojums ir ģenerēts
attēls, kas var atšķirties no reālās uzlīmes.
• Ekrānā uzrādītais uzlīmes garums var nedaudz atšķirties no reāli izdrukātās uzlīmes
garuma.

12 Atpakaļgaita
13 Vada aptīšanas
     taustiņš
14 Karoga taustiņš
15 Burtu taustiņu
16 Lielie burti
17 Simbolu taustiņš
18 Izvēlnes taustiņš
19 Dzēšanas taustiņš
20 Drukāšana
21 Enter taustiņš
22 Secīgas numerā     cijas taustiņš
23 Uzlīme
24 Akcentētās zīmes
25 Atstarpe

PIEZĪME
• Ekrānā redzama viena rinda ar 15 zīmēm,
taču kopējais teksts var sasniegt līdz pat 80
24
zīmēm.
25
• Izvēloties iestatījumus, spiediet Space
taustiņu, lai atgrieztos atpakaļ pie
noklusētajiem iestatījumiem.

Sākotnējie iestatījumi
1

Ieslēdziet uzlīmju printeri.
Darbību nodrošiniet ar AAA baterijām. Tad spiediet

2

Iestatiet valodu.

/

3

[Language]

/

..

izvēlieties valodu

Iestatiet mērvienību.

/

[Unit]

/

[inch/mm]

.

PIEZĪME
• Iekārta automātiski izslēdzas, ja piecu minūšu laikā netiek nospiests neviens taustiņš.
• Lai atceltu jebkuru darbību, spiediet
.
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Teksta ievadīšana
Lielo / mazo burtu pārslēgšana

Tabulas ievadīšana
/

Lielie burti aktīvi (

Lai izmainītu tabulas garumu:

ieslēgts)

/
/

Mazie burti aktīvi (

[Tab]

izslēgts)

[Tab Length]

[Auto/0‑100 mm]

Izmantojot 9 mm lentu ar iestatījumiem - teksts
uz [Small], teksta platums [x 1/2] un tabulas
garums [15mm], jūs varat izveidot uzlīmi priekš   
komunikāciju paneļa.

Divu teksta rindu izveidošana
PIEZĪME
Ievadot tabulu, kursors atradīsies pie nākamā
Tab Length sākot no uzlīmes kreisās puses un
nevis no pēdējās burta pozīcijas.

Lai izveidotu divas teksta rindas, veiciet
sekojošo:
• Ievadiet pirmās rindas tekstu, tad spiediet
, lai pārietu uz nākamo rindu.
• Novietojiet kursoru vietā, kur sākas otrā
rinda un spiediet
.

Akcentēto zīmju ievadīšana
‑

Izmantojiet vai nu 9mm vai 12 mm lentu.
Ekrānā redzams

A
C
E
G
K
N
O
S
U
Y

Uzlīme

PIEZĪME
Otrās rindas beigās nespiediet
, citādi
ekrānā parādīsies kļūdas paziņojums “Line
Limit!”.

Dzēšana
Lai pa vienam izdzēstu burtus, spiediet
Lai izdzēstu visu tekstu un iestatījumus:
/

[Text&Format]

Lai izdzēstu tikai tekstu:
/

[Text Only]

.

a
c
e
g
k
n
o
s
u
y

/

/

D
I
L
R
T
Z
d
i
l
r
t
z
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• Lai atceltu patreizējo darbību, spiediet
.
• Akcentēto zīmju kārtība var atšķirties
atkarībā no LCD ekrānā izvēlētās valodas.

Uzlīmes garuma izmainīšana
/
/

[Label Length]

[Auto/30‑300 mm]

PIEZĪME
• Kad uzlīme ir izdrukāta, ar šķērēm nogrieziet
gar diviem punktiem, kas ir atzīmēti uz
uzlīmes.
• Ja ir izvēlēts specifisks uzlīmes garums,
ekrānā parādīsies arī .

P-touch E100 atiestatīšana

2

Izslēdziet uzlīmju printeri, turiet nospiestus
un
, tad spiediet
lai ieslēgtu uzlīmju printeri.
Atbrīvojiet

un

.

Uzlīmju printeris tiek ieslēgts ar
atiestatītu iekšējo atmiņu.
PIEZĪME
Viss teksts, iestatījumi un saglabātie faili ir
izdzēsti.

Uzlīmju izdrukāšana
Pirmsdrukas apskate
Jūs varat tekstu apskatīt pirms tā
izdrukāšanas.
/

[Preview]

Lentas padeve
/

8

[Feed]

[Copies: 1]

.,

/

/

‑

• Ja jums vajag izdrukāt tikai vienu uzlīmi,
vienkārši spiediet
, neievadot skaitu.
• Ja ir nepieciešams ievadīt kopiju skaitu, to
var izdarīt arī spiežot ciparu taustiņus.
• Lai nesabojātu lentu, neaiztieciet griezēja
sviru, kamēr ekrānā redzams “Printing...” vai
“Feeding...”.
• Lai nogrieztu uzlīmi, nospiediet griezēja
sviru.
• No katras uzlīmes jūs varat izdrukāt līdz 9
kopijām.

Malu iestatīšana
/

Jūs varat atiestatīt uzlīmju printera sistēmu, ja
jums ir nepieciešams inicializēt iestatījumus
vai, ja uzlīmju printeris nedarbojas kā nākas.

1

Drukāšana

/

[Margin]

[Full/Half/Narrow/Chain Print]

[Full] / [Half] / [Narrow]
Abās pusēs no teksta paliek vienāda izmēra
malas.
Full

Half

ABC

A BC
25 mm

25 mm

12 mm

12 mm

Narrow

A BC
4 mm

4 mm

[Chain Print]
Drukā vairākas uzlīmes pēc kārtas tās
nenogriežot.
1. Ievadiet tekstu.
2. Spiediet
, tad parādīsies [Copies: ].
3. Spiediet
/
vai, izmantojot ciparu
taustiņus, ievadiet kopiju skaitu.
4. Spiediet
. Sāksies drukāšana, tad
ekrānā parādīsies “OK to Feed?”.
5. Spiediet
, lai ievadītu vēl tekstu.
6. Nodzēsiet tekstu, ievadiet tekstu nākamajai
uzlīmei, tad spiediet
.
7. Kad pēc pēdējās izdrukātās uzlīmes
parādās paziņojums “OK to Feed?”, spiediet
.
8. Kad lenta ir padota, nospiediet griezēja
sviru, lai nogrieztu izdrukātās uzlīmes.

PIEZĪME
• Ja ir iestatīti [Half] un [Narrow], uzlīmes
garums ir no uzdrukātajiem punktiem (:) līdz
uzlīmes beigām.
Ekrāns

Uzlīme
ABC

Full

67 mm

Half

ABC
41 mm

ABC

Narrow

25 mm

• Lai izdrukātu vairāk kā vienu uzlīmi ar
minimālā izmēra malām, iestaties malas uz
[Narrow].
• Ja ir iestatīts [Chain Print], pirms griezēja
izmantošanas, padodiet lentu, citādi tiks
nogriezta daļa no teksta. Grieziet ar šķērēm
līdz ar uzdrukātajiem punktiem (:), tad teksts
būs uzlīmes centrā.
• Nevelciet lentu, tā jūs varat sabojāt lentas
kaseti.

Atvēršana
/

[File]

/

[Open]

/

PIEZĪME
Ja jūs mēģināt saglabāt uzlīmi zem numura,
kur jau atrodas saglabāta uzlīme, ekrānā
parādīsies “Overwrite?”. Spiediet  
, lai
saglabātu jauno uzlīmi. Spiediet  
, lai atceltu.

Aksesuāri
Lentas kasetes: TZe
Griezēja bloks:  TC-4 (maināms)
Ja griezēja asmenis pēc ilgstošas lietošanas
kļūst neass, kā rezultātā vairs nevar nogriezt
lentu, nomainiet to ar jaunu.

Griezēja bloka nomainīšana
1. Izvelciet abas griezēja bloka daļas (zaļas)
attēlā norādīto bultu virzienā.

Uzlīmju failu saglabāšana
Jūs varat saglabāt līdz 9 uzlīmēm un vēlāk
atsaukt tās izdrukāšanai. Failā var saglabāt
maksimums līdz 80 zīmēm, bet visā atmiņā
līdz 720 zīmēm. Saglabātos failus var labot un
pārrakstīt.

Drukāšana
/

Neaiztieciet griezēja asmeni ar rokām.
[File]

/

[Print]

/
[Copies: ]

Vada aptīšana (Cable Wrap)

[File]

Jūs varat izveidot uzlīmi, ko varat
aptīt ap vadu. Teksts tiek pagriezts
pulksteņrādītāja virzienā pa 90° un
uzdrukāts uz uzlīmes, kuras izmērs
automātiski tiek noteikts vadoties
pēc ievadītā vada diametra.

Saglabāšana

/

Sagatavju izmantošana

‑

/

/

2. Ielieciet jaunu griezēja bloku. Stumiet līdz
tas noklikšķ vietā.

/

[Save]

9

Ar CableRot/Rpt funkcijas palīdzību, teksts
tiek atkārtoti drukāts visas uzlīmes garumā,
tādējādi to uz vada var izlasīt no jebkura leņķa.
Txt Rpt: izslēgts

/

Txt Rpt: ieslēgts

izvēlieties vada diametru

[Copies: ]

• Vada diamters:

/

/

ievadiet tekstu

3mm līdz 90mm
noklusējums: 6mm

Karoga funkcija (Cable Flag)
Šī funkcija ļauj aptīt uzlīmi
ap vadu abus uzlīmes galus
salīmējot kopā kā karodziņu.
Ievadītā teksta līnijas tiek
drukātas uzlīmes abos galos.
Jūs varat izvēlēties vajadzīgo karodziņa garumu. Ja ir izvēlēts [Auto], karodziņa garums tiek
automātiski pielāgots ievadītā teksta garumam.

izvēlieties karoga garumu

/

/

Faceplate
Šo funkciju var izmantot dažādu komponentu
identifikācijai uz komunikāciju paneļa.
Teksta bloki tiek vienādi izretināti uz vienas
uzlīmes.

‑

• Lai aktivizētu Txt Rpt funkciju, spiediet
un izvēlieties [CableRot/Rpt].

[Copies: ]

ja teksts ir pārāk garš, lai ietilptu formātā,
ekrānā parādīsies paziņojums “Text Limit!”.
• Cable Flag funkcijā teksts nevar rotēt.

ievadiet tekstu

‑

/

[Copies: ] /

tekstu
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atbilstoši
/
/
/  un iestatījumi
atgriezīsies atpakaļ pie standarta.
• Lai izdzēstu visu tekstu, spiediet
,
izvēlieties [Text&Format] vai [Text only], tad
spiediet
. Spiediet
, lai atceltu.
• Atkarībā no jūsu izvēlētā formāta, viss jūsu
teksta saturs var netikt izdrukāts. Piemēram,

/

‑

• Paneļa platums: 30 mm līdz 300 mm
noklusējums: 50 mm
PIEZĪME
Lai novietotu tekstu vairākiem portiem
atbilstoši uz vienas uzlīmes, izmantojiet vai nu
ķēdes drukāšanas funkciju ar Faceplate garumu vienlīdzīgu ar porta garumu vai Faceplate
garumu vienādu ar visu portu kopējo garumu,
tad izmantojiet tabulas funkciju, lai iegūtu katra
porta datus.

Sēriju drukāšana
Izmantojot serailize funkciju, jūs varat drukāt
vairākas uzlīmes numuram vai burtam
automātiski pieaugot katrā nākamajā uzlīmē.
Šo funkciju var izmantot arī kopā ar Cable
Wrap, Cable Flag vai Faceplate sagatavēm, lai
ietaupītu laiku ievadot un drukājot pieaugošas
numerācijas uzlīmes.

• Karoga garums: 10mm līdz 200mm, Auto
noklusējums: Auto
PIEZĪME
• Uzlīmēm, kas paredzētas vadu aplīmēšanai,
ieteicams izmantot Flexible ID Tape. Karoga
funkciju izmantojiet, ja vada diametrs ir
mazāks par 3mm.
• Lai deaktivizētu Cable Wrap / Cable Flag /
Faceplate funkciju darbības laikā, spiediet

ievadiet

izvēlieties paneļa garumu

/

Ievadiet tekstu

[Serialize: ]

izvēlieties zīmi, kas tiks palielināta

/

/

‑

Noderīgas funkcijas
Pasvītrošana un rāmis
Jūs varat izvēlēties rāmja dizainu.
/

[Undl/Frame]

izvēlieties rāmja tipu

2
3

/

PIEZĪME
Rāmjus nevar drukāt uz 3,5 mm izmēra lentas.

// /

+

1 Spiediet

// /

+

Teksta taustiņi

, lai izvēlētos
iestatījumus teksta ievadīšanai.

Īsceļu taustiņi
Izmērs

Tabula

Stils

Tabulas
garums
Pirmsdrukas apskate
Malas

Platums
Rāmis
Uzlīmes
garums
Cable
Rot/Rtp
Fails

Mērvienība
Padeve
Valoda

+

/

/

/

2 Spiediet

/

izvēlieties vienību.

, lai izvēlētos

iestatījumus.

Simbolu taustiņš
1 Spiediet

, lai izvēlētos vienu no 12
simbolu kategorijām.
/

izvēlieties kategoriju

2 Izmantojiet

/

vajadzīgo simbolu.
/

, lai izvēlētos

izvēlieties simbolu

Traucējumi
Kļūdu paziņojumi
Paziņojums
Low Batery!
Battery Dead
Invalid!
Cutter Error!
No Data!

Iemesls / risinājums
• Instalētās baterijas drīz būs tukšas.
• Ja izmantojat AAA baterijas: nomainiet tās ar jaunām.
• Ja izmantojat Ni-MH baterijas: uzlādējiet tās.
Instalētās baterijas ir tukšas.
• Kā uzlīmes, tabulas, vada diametra, karoga vai faceplate garums ievadīts
nepareizs cipars.
• Seraileze funkcijā kā palielināmais ir izvēlēts nepareizs burts vai cipars.
Lentas griezējs ir ticis izmantos drukāšanas laikā.
• Jūs mēģināt izdrukāt teksta failu, kur atmiņā nav saglabāti dati.
• Pirms ir ievadīts teksts tika nospiesti

Line Limit!

No Cassette!
Text Full!
Text Limit!

vai

.

• Jūs mēģināt ievadīt trešo rindu, spiežot
.
• Jūs mēģināt izdrukāt vai pirmsdrukas apskatē apskatīt divas teksta rindas,
kamēr iekārtā ir uzinstalēta 3,5 mm vai 6 mm lentas kasete. Ielieciet lielāka
izmēra lentas kaseti.
Jūs mēģināt izdrukāt vai pirmsdrukas apskatē apskatīt uzlīmi, lai gan iekārtā
nav ielikta lentas kasete.
Ir ievadīts maksimālais zīmju skaits (parastam tekstam 80 zīmes).
Ievadīto zīmj u skaits pārsniedz uzlīmes garumu. Samaziniet tekstu vai kā
uzlīmes garumu izvēlieties [Auto].

No Frame OK? Drukājot uz 3,5 mm lentas, ir aktīvs Frame iestatījums. (Spiediet
drukātu bez rāmja, spiediet
, lai atceltu).

, lai
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Paziņojums
OK to Feed?

Iemesls / risinājums
Padodiet lentu pēc drukāšanas [Chain Print] režīmā.

Wrong Tape!

Izmantojiet lentu ar

marķējumu.

Ko darīt, ja...
Problēma
Pēc uzlīmju printera
ieslēgšanas ekrāns paliek
tumšs
Kad uzlīme tiek izdrukāta, mala
teksta abās pusēs ir pārāk liela

Risinājums
• Pārbaudiet vai baterijas ir ieliktas pareizi.
• Ja baterijas ir gandrīz tukšas, nomainiet tās.
Skat. “Malu iestatīšana” un izvēlieties [Half] vai [Narrow].

Iekārta nedrukā vai arī
• Pārbaudiet vai lentas kasete ir ievietota pareizi.
izdrukātie burti nav izdrukāti tā • Ja lentas kasete ir tukša, nomainiet to.
kā vajag
• Pārbaudiet vai lentas kasetes nodalījuma vāks ir kārtīgi
aizvērts.
Iestatījums ir pats nodzēsies
• Ja baterijas ir gandrīz tukšas, nomainiet tās.
• Ja strāva ir atvienota uz vairāk kā 3 minūtēm, viss teksts un  
formāti ekrānā tiks izdzēsti. Tāpat tiks izdzēsti valodas un
mērvienības iestatījumi.
Pāri izdrukātajai uzlīmei
• Uz drukas galvas, iespējams, ir putekļi. Izņemiet lentas
parādās balta horizontāla līnija
kaseti un, izmantojot sausu kokvilnas tamponu, uzmanīgi
notīriet drukas galvu ar augšup-lejup ejošām kustībām.
• Drukas galvu var notīrīt arī ar opcionālo tīrīšanas kaseti
(TZe-CL3).
Uzlīmju printeris ir
“nobloķējies” (lai arī tas ir
ieslēgts, neviens taustiņš nedarbojas)

• Skat. “P-touch E100 atiestatīšana”.

Kad mēģināt drukāt, iekārta
izslēdzas

• Baterijas var būt gandrīz tukšas. Nomainiet tās.
• Pārbaudiet vai baterijas ir ieliktas pareizi.

Lenta netiek pareizi padota vai
arī lenta iesprūst iekārtā

• Pārbaudiet vai lentas gals tiek padots zem lentas virzītāja.
• Drukāšanas laikā ir nospiesta griezēja svira. Kamēr uzlīme
tiek drukāta, neaiztieciet to.

Vajag izdzēst visus teksta un
Spiediet
formāta iestatījumus, lai varētu
izveidot jaunu uzlīmi
Ziņojumi uz ekrāna parādās
nepareizā valodā

un izvēlieties [Text&Format].

Skat. “Sākotnējie iestatījumi”.

Apciemojiet mūs
http://www.brother.lv
Autorizēts Brother serviss:
Rīga, Augusta Deglava iela 28
Tālr. 67291301
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serviss@sonika.lv

