
 תחילת העבודה

ספק כוח וקסטה המכילה סרט

פתח את מכסה הקסטה על ידי לחיצה על האזור המודגש 
בקצה העליון של המכשיר.

ודא שהמכשיר כבוי בעת החלפה של סוללות או קסטה עם סרט.•

הכנס קסטה עם סרט, ושים לב שהיא נכנסת למקומה 
בנקישה.

ודא שקצה הסרט מושחל מתחת לתפסני ההידוק של הסרט.•
 עבור Brother מתוצרת TZeהשתמש אך ורק בסרטים מסוג •

.P-touchמכשיר 

1

ראש הדפסה

מכסה קסטהידית חיתוך סרט

חריץ יציאת סרט1

גלגל שיניים

להב חיתוך

קצה הסרט

תפסני סרט

2

, תוכל ליצור מגוון רחב של מדבקות בהתאמה אישית. מכשיר זה Brother P-touchבעזרת מכשיר הדפסת המדבקות 
 זמינות לרכישה במגוון רחב של TZe מ"מ. קסטות עם סרטי 12 עד 3.5, ברוחב Brother של TZeעושה שימוש בסרטי 

 לעיון ברשימה המלאה של סרטים הפועלים עם המכשיר שברשותך.www.brother.comצבעים וגדלים. בקר באתר 
קרא מדריך זה בעיון לפני ההפעלה, ושמור אותו במקום נגיש לשימוש עתידי.

עברית
מדריך למשתמש  H110

D00GYH001

שים לב

)AD-24ES האופציונלי (ACבעת שימוש במתאם ה-
 שבחלקו התחתון של המכשיר.ACחבר את כבל המתאם לשקע של מתאם ה-.1
הכנס את התקע לתוך שקע חשמל רגיל הקרוב ביותר..2

 בשילוב עם  Ni-MH (HR03) או בסוללות  AAA (LR03)לשימוש בתכונת גיבוי הזיכרון, השתמש בסוללות אלקליין 
.ACמתאם 

http://www.brother.com


 חדשות או  AAA (LR03)הכנס שש סוללות אלקליין 
 טעונות באופן מלא, והקפד  Ni-MH (HR03)סוללות 

למקם את הקוטב החיובי והשלילי בכיוון הנכון. 
סוללות אלקליין:

הקפד להחליף תמיד את כל שש הסוללות באותו זמן 
בסוללות חדשות.

:Ni-MHסוללות 
הקפד להחליף תמיד את כל שש הסוללות באותו זמן 

בסוללות טעונות באופן מלא.

הכנס את שני הווים שבתחתית מכסה הקסטה 1
לתוך החריצים שבמכשיר.

סגור את מכסה הקסטה היטב, ושים לב שהוא 2
נכנס למקומו בנקישה.

3

AC שקע מתאם

4



שים לב

 תווים.80 תווים; אולם, אורך הטקסט שתזין יכול להיות עד 15 מראה שורה אחת של LCDצג ה-•

אורך המדבקה המופיע בצג עשוי להיות שונה במעט מגודל המדבקה שתודפס בפועל.•

LCD

גודל.1

גופן.2

סמן.3

4.Shift

5.Caps

קו תחתי/שוליים.6

סגנון.7

אורך מדבקה.8

אם נבחר אורך מדבקה מסוים, יופיע 

.גם 

כבל.9

הגדרות ראשוניות

1

2

3

8

6

7

5
4

9

הפעל את המכשיר.1
 כדי להפעיל את ) ולאחר מכן לחץ על AD-24ES האופציונלי (AC או חבר את מתאם ה-AAAהכנס שש סוללות 

המכשיר.

הגדר את השפה.2
הגדרת ברירת המחדל היא [עברית].

שים לב

המכשיר יכבה אוטומטית אם לא לוחצים על אף מקש במשך חמש דקות.•

.לביטול כל פעולה, לחץ על •

" לאישור ההגדרות שלך.התקבל, המכשיר יציג "לאחר לחיצה על •

.] English [עברית//  ] שפה [/  



שים לב

בזמן בחירת ההגדרות, לחץ על מקש הרווח כדי לחזור לפריט המוגדר כברירת המחדל.•

לחיצה על מקש הצפיה תציג תמונה של המדבקה שיוצר המכשיר, והיא עשויה להיות שונה מהמדבקה שתופק בפועל בעת •
ההדפסה.

לוח מקשים

מקש תפריט.1

מקש הפעלה.2

מקש סמן: שמאל (לחץ ביחד עם מקש .3

Shift(.כדי לעבור אל ראש הטקסט 

Escמקש .4

OKמקש .5

מקש רוחב.6

מקש גודל.7

מקש תווים.8

Shiftמקש .9

מקש אותיות גדולות/אותיות קטנות/.10

עברית

מקש קובץ.11

ידית חיתוך סרט.12

מקש מחיקה.13

מקש הדפסה.14

מקש צפיה.15

מקש סמן: ימינה (לחץ ביחד עם מקש .16

Shift(.כדי לעבור אל סוף הטקסט 

מקש סגנון.17

מקש שוליים.18

מקש כבל.19

 Backspaceמקש .20

Enterמקש .21

מקש סימנים.22

מקש רווח.23
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 תחילת העבודה (המשך)

. LCDפונקציה זו מאפשרת להגדיר את הניגודיות של צג ה-
ניתן לבחור מתוך חמש רמות של בהירות.

].0הגדרת ברירת המחדל היא [

לשינוי ההגדרה בחזרה לברירת המחדל, לחץ על מקש •
הרווח.

 שימוש בסיסי

 מעבר בין אותיות לועזיות גדולות/אותיות לועזיות
קטנות/עברית

יצירת מדבקות עם שתי שורות
העבר את הסמן אל המיקום שבו ברצונך להתחיל את 

. השתמש בסרט ברוחב השורה החדשה ולחץ על 

 מ"מ להדפסת טקסט בן שתי שורות.12מ"מ או 9

שים לב

, ומציין Enter) מוצג כאשר לוחצים על מקש סמל החזרה (•
שבחרת להזין שורת טקסט שנייה.

ניגודיות

  ] LCDניגודיות  [/  

/]  -2/  -1/  0/  +1/  +2 [ 

1
הזנת טקסט

מראה המדבקה1שורה 

2שורה 

2

אותיות קטנותאותיות גדולותעברית 



שינוי רוחב המדבקה

שינוי אורך המדבקה

שים לב

לאחר הדפסת המדבקה, גזור במספריים לאורך הנקודות •
המודפסות (:) כדי שאורך המדבקה יתאים להגדרה 

.LCDהמופיעה בצג ה-

.LCDבצג ה-  אם נבחר אורך מדבקה מסוים, יופיע גם•
].אוטומטיאם תלחץ על מקש הרווח, יוצג [•
לשינוי ההגדרה בחזרה לברירת המחדל, לחץ על מקש •

הרווח.

מחיקת טקסט

שים לב

צפיה
באפשרותך לצפות בטקסט בתצוגה מקדימה לפני ההדפסה.

לחיצה על מקש הצפיה תציג תמונה של המדבקה שיוצר •
המכשיר, והיא עשויה להיות שונה מהמדבקה שתופק 

בפועל בעת ההדפסה.

 את כל הטקסט ביחד, לחץ LCDכאשר לא ניתן להציג ב-•

 כדי להציג את הטקסט המוסתר./על 

 כדי לצאת ממצב הצפיה.//לחץ על •

(הזנת הסרט) הזנה

 מ"מ.25פונקציה זו מזינה סרט ריק באורך של כ-•

הדפסה

אם דרוש לך עותק אחד בלבד של המדבקה, לחץ על •

 מבלי לבחור את מספר העותקים.

ניתן להדפיס עד תשעה עותקים מכל מדבקה.•

ניתן לציין את מספר העותקים גם בלחיצה על מקש של •
ספרה.

כדי לחתוך את המדבקה, לחץ על ידית חיתוך הסרט •
בפינה הימנית העליונה של המכשיר לאחר שתוצג 

" מוצג במסך למשך בצע חתוך". "בצע חתוךההודעה "
שתי שניות.

כדי למנוע נזק לסרט, אל תיגע בידית החיתוך בזמן •
" מוצגת.אנא המתןשההודעה "

להסרת המצע האחורי, קפל את המדבקה לאורך •
כאשר הטקסט פונה פנימה, כדי לחשוף את הגבולות 
הפנימיים של המצע האחורי. קלף את המצע האחורי, 

חלק אחד בכל פעם, והדבק את המדבקה.

הזנת טקסט (המשך)

x/רגיל [/   2/ x 1/ 2 [ 

רגילרוחב

x 2

x 1/2

  ] אורך מד [/  

] 30-300mm/אוטומטי [/

.לחץ על 

למחיקת כל הטקסט וההגדרות או הטקסט בלבד, •

]/טקסט&עצב [/  לחץ על 

] טקסט[

הדפסת מדבקות

 

+  

  -// ] עותקים: [ 



 שימוש בסיסי (המשך)

שימוש באפשרויות הדפסה 
]מיספור[

ניתן להדפיס סדרה של עד תשע מדבקות בכל פעם 
באמצעות מיספור אוטומטי. בעזרת תכונה זו, ניתן ליצור 
רצף של מספרים עוקבים, החל ממספר שתבחר, אשר 
יתקדם עם ההדפסה של כל מדבקה. מספרי המדבקות 

שניתן להדפיס בכל פעם מבוססים על המספר 
ההתחלתי.

להדפסת עותקים של מדבקה המכילה דוגמה:
)0125 ו-0124, 0123מספר סידורי (

בעת הגדרת המספר, בחר במספר הגבוה ביותר •
שברצונך להדפיס.

]ראי[
בצע את ההוראות להלן לאחר שתזין דוגמה:

"J.SMITH כדי לבצע הדפסת ראי של ,"
"J.SMITH."

] על סרט שקוף, כדי שניתן יהיה ראיהשתמש באפשרות [•
לקרוא את המדבקות בצורה נכונה מהצד ההפוך כאשר 

מדביקים אותן על זכוכית, חלון או משטח שקוף אחר.

) הגדרת השוליים(

]צר]/[חצי]/[מלא[
להשארת שוליים שווים משני צדי הטקסט.

 ]הד שרשרת[
השתמש בהגדרה זו בעת הדפסה של מספר מדבקות עם 

מינימום שוליים.

הזן טקסט..1

 ].עותקים:, ואז יופיע [לחץ על .2

 או הזן מספר באמצעות מקשי /לחץ על .3

הספרות כדי לבחור את מספר העותקים.

. ההדפסה תתחיל ולאחר מכן תוצג לחץ על .4

".הזנה?ההודעה "

 להזנת טקסט נוסף.לחץ על .5

מחק את הטקסט, הזן את הטקסט עבור המדבקה .6

.הבאה, ולאחר מכן לחץ על 

" לאחר הדפסת הזנה?כאשר תופיע ההודעה ".7

.המדבקה האחרונה, לחץ על 

לאחר שהסרט יוזן במכשיר, לחץ על ידית החיתוך .8
כדי לחתוך את שרשרת המדבקות.

הדפסת מדבקות (המשך)

2

 העבר את הסמן / הזן את המספרים 

אל המספר שממנו תרצה להתחיל את הרצף 

  +    

  ] מיספור [/

/  

    + הזן טקסט/תווים 

] הדפס ראי? [ ] ראי [/

  ] שוליים [/  

] הד שרשרת/צר/חצי/מלא [/

4 מ"מ4 מ"מ

ABCABC

12 מ"מ 12 מ"מ

ABC

25 מ"מ 25 מ"מ

צרחצימלא



שים לב

], הזן את הסרט במכשיר הד שרשרתכאשר מוגדר [•
לפני שימוש בסכין, אחרת חלק מהטקסט עלול להיחתך. 

], אורך המדבקה המוצג הוא צר] או [חציכאשר מוגדר [•
המרחק מהנקודות המודפסות (:) עד לקצה המדבקה. 

גזור במספריים לאורך הנקודות המודפסות (:).

להדפסת יותר מעותק אחד של מדבקה עם מינימום •
].צרשוליים, הגדר את השוליים ל-[

אל תמשוך את הסרט משום שהדבר עלול לגרום נזק •
לקסטה של הסרט.

 מדבקות ולאחזר אותן להדפסה במועד 15ניתן לשמור עד 
 תווים בכל קובץ, ועד 80מאוחר יותר. ניתן לשמור עד 

 תווים בסה"כ בזיכרון המכשיר. ניתן גם לערוך 1200
מדבקות שנשמרו ולהחליפן באחרות.

שמור

הדפס

פתח

שים לב

אם תנסה לשמור מדבקה כאשר קיימת כבר מדבקה •
". לחץ כתוב על?שמורה במספר זה, תופיע ההודעה "

 כדי לשמור את המדבקה החדשה. לחץ על על 

 לביטול.

עליך להזין טקסט לפני שתפעיל את פונקציית השמירה.•

הדפסת מדבקות (המשך)

LCDמראה המדבקה

מלא

חצי

צר

ABC
67 מ"מ

ABC
41 מ"מ

ABC
25 מ"מ

שמירת קבצים של מדבקות

  ] שמור [/  הזן טקסט 

/  

  ] הדפס [/  

/    

  -//  ]עותקים:[

  ] פתח [/  

/  



 שימוש בתבניות

פונקציה זו מאפשרת לך ליצור שני סוגים של מדבקות 
לכבלים.

1מדבקה לכבלים דוגמה:

שים לב
אורך המדבקה נקבע באופן אוטומטי בלבד. לא ניתן •

להגדיר את אורך המדבקה.
למחיקת כל הטקסט וההגדרות או הטקסט בלבד, לחץ •

.] טקסט]/[טקסט&עצב [/ על 

במהלך הזנת טקסטים, ניתן להגדיר את הגופן, הגודל, •
הסגנון והשוליים.

כדי לצאת מהתבניות ולחזור אל מסך הזנת הטקסט, בצע •
אחת מהפעולות הבאות:

.לחץ על א )

], ולאחר מכן לחץ יציאה לבחירת [/לחץ על ב )

".הדפס כאשר יופיע "על 

כדי לצפות במדבקות, לחץ על מקש הצפיה כאשר •
.LCD] מופיע בצג ה-הדפס[

לא ניתן לשמור בזיכרון מדבקות שנוצרו באמצעות •
תבניות.

פונקציה זו מאפשרת לך ליצור מדבקות שונות באמצעות 
תבניות מוגדרות מראש. עיין בטבלת התבניות של 

מדבקות טקסט המופיעה במדריך זה.

 :דוגמה

[תבנית המכילה חזרה על רכיב גרפי יחיד]

שים לב
לחץ על מקש הרווח כדי לחזור להגדרה הראשונית של •

].אוטומטי". ההגדרה הראשונית היא [אורך מדמצב "
למחיקת הטקסט, העבר את הסמן אל צדו הימני של •

.החלק שברצונך למחוק ולאחר מכן לחץ על 

 ולאחר מכן יופיע למחיקת כל הטקסט, לחץ על •

  למחיקה. לחץ על ". לחץ על נקה הכל"

לביטול.
במהלך הזנת טקסט, לא ניתן להגדיר את הגופן, •

הגודל, הסגנון והשוליים.
אם תגדיר אורך מדבקה החורג מערך ברירת המחדל •

], מדבקת הטקסט תודפס שוב ושוב באורך אוטומטי[
שהוגדר. בהתאם לאורך שהוגדר, ייתכן שהמדבקה לא 

תודפס באופן מלא.
ההגדרה הזמינה של אורך המדבקה משתנה בהתאם •

למספר הטקסטים שהזנת.
תבניות אלה זמינות בעת שימוש בקסטות המכילות •

 מ"מ.12סרט ברוחב 
לא ניתן לערוך את התבניות.•

3
מדבקות לכבלים

 של מדבקות לכבלים: 1תבנית 

 של מדבקות לכבלים: 2תבנית 

 /] בחר פריסה [ 

 ] הזן טקסטטקסט קלט [  

  ] הדפס [   

  -// ] עותקים:[

מדבקת טקסט

  ] דקורטיבי [/  

  ] טקסט [/] בחר קטגוריה[

    /] בחר עיצוב[

   ] טקסט קלט[

 / ] הגדר אורך תווית[

  ] הדפס [ ] 30-999mm/אוטומטי[

   -// ] עותקים:[



כדי לצאת מהתבניות ולחזור אל מסך הזנת הטקסט, •
בצע אחת מהפעולות הבאות:

.לחץ על א )

], ולאחר מכן לחץ יציאה לבחירת [/לחץ על ב )

".הדפס כאשר יופיע "על 

כדי לצפות במדבקות, לחץ על מקש הצפיה כאשר •
.LCD] מופיע בצג ה-הדפס[

לא ניתן לשמור בזיכרון מדבקות שנוצרו באמצעות •
תבניות.

כאשר תיגש אל תבניות של מדבקות טקסט או מדבקות •
דפוס, המערכת תאחזר את התבנית האחרונה שבה 

השתמשת.

פונקציה זו מאפשרת לך ליצור מדבקות ייחודיות באמצעות 
תבניות מוגדרות מראש. עיין בטבלת התבניות של מדבקות 

דפוס המופיעה במדריך זה.

לא ניתן להזין טקסט בעת שימוש בתבניות של מדבקות 
דפוס.

דוגמה:

שים לב
לחץ על מקש הרווח כדי לחזור להגדרה הראשונית של •

].100mm". ההגדרה הראשונית היא [אורך מדמצב "
תבניות אלה זמינות בעת שימוש בקסטות המכילות סרט •

 מ"מ.12ברוחב 
לא ניתן לערוך את התבניות. •
כדי לצאת מהתבניות ולחזור אל מסך הזנת הטקסט, בצע •

אחת מהפעולות הבאות:

.לחץ על א )

], ולאחר מכן לחץ יציאהלבחירת [ / לחץ עלב )

".הדפסכאשר יופיע "  על

כדי לצפות במדבקות, לחץ על מקש הצפיה כאשר •
.LCD] מופיע בצג ה-הדפס[

לא ניתן לשמור בזיכרון מדבקות שנוצרו באמצעות •
תבניות.

כאשר תיגש אל תבניות של מדבקות טקסט או מדבקות •
דפוס, המערכת תאחזר את התבנית האחרונה שבה 

השתמשת.

מדבקת דפוסמדבקת טקסט (המשך)

  ] דקורטיבי [/  

  ] דפוס [/] בחר קטגוריה[

    /] בחר עיצוב[

 / ] הגדר אורך תווית[

]30-999mm [ ] הדפס [  

  -//  ]עותקים:[
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 מקשי עיצוב

 לשינוי הגדרות הגודל. לחץ על

 לשינוי הגדרות הסגנון. לחץ על

 כדי לבחור את עיצוב השוליים. עיין בטבלת לחץ על 

עיצובי השוליים המופיעה במדריך זה.

שים לב

.לביטול פעולה, לחץ על •

עיין בטבלת דוגמאות הגופנים המופיעה במדריך זה.•
גודל הגופן שיודפס בפועל משתנה בהתאם לרוחב •

הסרט, מספר התווים ומספר השורות. כאשר התווים 
מגיעים לגודל מינימלי, הגופן שנבחר עובר כברירת מחדל 

. הדבר Helsinkiלגופן מותאם אישית המבוסס על סגנון 
מאפשר לך להדפיס את הטקסט הקטן ביותר האפשרי 

על מדבקות צרות או מדבקות עם שורות מרובות.

4
מקש גודל 

 בחר את ההגדרות /  

גדולגודל

בינוני

קטן

מקש סגנון 

 בחר את ההגדרות /  

רגילסגנון

מודגש

קוי חוץ

צל

אלכסון

א'+מודגש

א'+קוחוץ

א'+צל

רוחבי

ר'+מודגש

מקש שוליים 

 בחר שוליים /  



הזנת סמלים

בעת בחירת סמלים, נוספים להיסטוריה עד שבעה *1
הסמלים האחרונים שנעשה בהם שימוש.

עיין בטבלת הסמלים המופיעה במדריך זה.•

.לביטול פעולה, לחץ על •

אם תבחר באפשרות "היסטוריה", לא תוכל לבחור את •
הקטגוריה.

בנוסף, תוכל לבחור מבין קטגוריות בסיסיות או של •
תמונה באמצעות מקשי הקיצור המתוארים במדריך זה.

בסיסי

תמונה

 אחר

 לקבלת מידע עדכני support.brother.comבקר באתר *1
על הסוללות המומלצות.

אם להב החיתוך נעשה קהה בעקבות שימוש תדיר ואינו חותך 
.1את הסרט בצורה נקייה, סובב את לוח החיתוך כמוצג באיור 

אם הבעיה נמשכת, החלף ביחידת חיתוך חדשה (פריט מס' 
TC-4 אותה ניתן לרכוש ממפיץ מורשה של ,(Brother.

החלפת יחידת החיתוך
הוצא את שני חלקי יחידת החיתוך (ירוק) בכיוון החצים .1

.2כמוצג באיור 

התקן את יחידת החיתוך החדשה. דחף אותה למקומה .2
עד שתישמע נקישה.

מקש סמלים

] תמונה/בסיסי/*1היסטוריה [/  

   בחר קטגוריה /  

  בחר סמל /

יחידהמקש רווחפיסוק

אות יווניתמתמטיקה

מספרסוגריים

צורהחיצים

ספורטמקש רווחמשרד

חיותסימנים

Datacom/AVחופשה

אוכל/שתיהחשמלי

מטבחכיף

גינהסמיילי

עשה בעצמךאופנה

בית ספררכב

מפרטים

מידות:
 גובה)x עומק x(רוחב 

 (גובה) מ"מ x  55 (עומק) x  202 (רוחב) 109
בקירוב

 ג' בקירוב400משקל:
(לא כולל סוללות וקסטה עם סרט)

 AAA (LR03)שש סוללות אלקליין מקור מתח:
*Ni-MH AAA (HR03) 1שש סוללות 

)AD-24ES אופציונלי (ACמתאם 

 P-touch למכשיר TZeמידות רוחב של סרט קסטה עם סרט:
:Brotherשל 
 מ"מ12 מ"מ, 9 מ"מ, 6 מ"מ, 3.5

אביזרים

 Brother Solutions Centerבקר ב-קסטות סרט:
 support.brother.comבאתר 

לקבלת המידע העדכני ביותר בנושא 
ציוד מתכלה

AC:AD-24ESמתאם 

 (החלפה)TC-4יחידת חיתוך:

אזהרה 

אל תיגע בלהב החיתוך ישירות באצבעותיך.

5

ךותיח חול

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/


 עצות שימושיות

הודעת שגיאה...מה לעשות כאשר

פתרון בעיות

6

סיבה/פתרוןהודעה
הסוללות חלשות.מתח חלש!

: החלף אותן AAAאם משתמשים בסוללות אלקליין 
 חדשות. אין להשתמש AAAבשש סוללות אלקליין 

בשילוב של סוללות חדשות וישנות או בשילוב עם סוללות 
מסוגים אחרים.

: טען אותן עד לטעינה Ni-MHאם משתמשים בסוללות 
מלאה.

הסוללות המותקנות במכשיר מתרוקנות ויש לטעון אותן החלף סוללה!
כדי להמשיך בעבודה.

].מיספורלא מופיע טקסט מעל הסמן לאחר שבחרת [•לא חוקי!
].מיספורבחרת תו לא חוקי עבור [•
].אורך מדבחרת מספר לא חוקי עבור [•
הזנת ערכים לא חוקיים עבור אורך המדבקה בעת •

שימוש בתבניות.

ניסית להדפיס קובץ טקסט בזמן שאין נתונים שמורים •אין טקסט!
בזיכרון.

 ולא הזנת טקסט.לחצת על •

 ולא הזנת טקסט. + לחצת על •

 ולא הזנת טקסט.לחצת על •

אם לא הזנת טקסט  או אל תלחץ על •

בעת שימוש בתבניות.

/ שורות!2מגבלת 
 שורות!1מגבלת 

הקפד לא לחרוג מהמספר השורות המרבי המותר •
(שתיים).

ניסית להדפיס או לצפות בתצוגה מקדימה של שתי •
שורות טקסט בזמן שבמכשיר מותקן סרט של 

 מ"מ. הכנס סרט גדול יותר.6מ"מ או 3.5

ניסית להדפיס, להזין או לצפות בתצוגה מקדימה של אין קסטה!
מדבקה אך לא הכנסת קסטה.

לחצת על ידית חיתוך הסרט באמצע תהליך ההדפסה.תק' סכין!

ודא שלא חרגת ממספר התווים המרבי המותר טקסט מלא!
 תווים עבור תבניות. אם 50תווים עבור טקסט, 80(

המדבקה שלך מכילה סמלים, מספר התווים המרבי 
עשוי להיות קטן יותר). 

מג' טקסט!
שנה אורך

משום שמספר התווים שהוזן חורג מאורך המדבקה, 
] בהגדרה אוטומטיעליך לקצר את הטקסט או לבחור [

של אורך המדבקה.

 מ"מ עם הגדרה לא חוקית של 3.5הדפסת על סרט של •ללא שוליים?
השוליים. 

  כדי להדפיס ללא שוליים, בחר (בחר 

כדי לבטל.)

הכנסת את הסרט למכשיר לאחר ההדפסה כאשר •הזנה?
הגדרת ]. ראה "הד שרשרתנבחרה האפשרות [

".השוליים

עבור תבניות, ניתן להשתמש בקסטה המכילה סרט •ממ!12הכנס 
 מ"מ בלבד.12של 

סרט שגוי!
השתמש בסרט 

TZe
.השתמש בקסטה של סרט עם הסימן •

פתרוןבעיה
התצוגה נשארת 

ריקה לאחר 
שהפעלת את 

המכשיר.

ודא שהכנסת את הסוללות עם הקוטב החיובי •
והשלילי בכיוון הנכון.

אם הסוללות חלשות, החלף אותן בשש סוללות •
 חדשות. אין להשתמש בשילוב של AAAאלקליין 

סוללות חדשות וישנות או בשילוב עם סוללות 
מסוגים אחרים.

 בצורה נכונה.AD-24ESודא שחיברת את מתאם •

כאשר המדבקה 
מודפסת, השוליים 
(רווח) גדולים מדי 
משני צדי הטקסט.

" במדריך למשתמש זה ובחר הגדרת השולייםראה "
] כדי להקטין את השוליים במדבקה.צר] או [חצי[

המכשיר לא 
מדפיס, או שצורת 
התווים המודפסים 

אינה תקינה.

ודא שהכנסת את הקסטה עם הסרט בצורה נכונה.•
אם הקסטה עם הסרט ריקה, החלף אותה.•
ודא שמכסה הקסטה סגור היטב.•

הגדרות המכשיר 
התאפסו.

ייתכן שהסוללות חלשות. החלף אותן בשש סוללות •
 חדשות. אין להשתמש בשילוב של AAAאלקליין 

סוללות חדשות וישנות או בשילוב עם סוללות 
מסוגים אחרים.

כאשר המכשיר מנותק מהחשמל למשך יותר משלוש •
דקות, כל הטקסט והעיצובים בתצוגה נמחקים.

קו אופקי ריק מופיע 
לאורך המדבקה 

המודפסת.

ייתכן שיש אבק על ראש ההדפסה. הוצא את הקסטה 
של הסרט והשתמש במקל אוזניים יבש כדי לנגב 

בעדינות את ראש ההדפסה בתנועות עולות ויורדות. 
ניתן להשתמש גם בקסטה האופציונלית לניקוי ראש 

).TZe-CL3ההדפסה (

המכשיר "ננעל" 
(כלומר, דבר לא 

קורה כאשר 
לוחצים על מקש, 
למרות שהמכשיר 

פועל).

".איפוס המכשירראה "

המכשיר כבה 
כאשר מנסים 

להדפיס.

ייתכן שהסוללות חלשות. החלף אותן בשש סוללות •
 חדשות. אין להשתמש בשילוב של AAAאלקליין 

סוללות חדשות וישנות או בשילוב עם סוללות 
מסוגים אחרים.

ודא שהכנסת את הסוללות בצורה נכונה.•
נעשה שימוש במתאם שגוי, המתאם המומלץ הוא •

AD-24ES.

הסרט לא נכנס 
כראוי למקומו או 

נתקע בתוך 
המכשיר.

ודא שקצה הסרט מושחל מתחת לתפסני ההידוק •
של הסרט.

לחצת על ידית החיתוך במהלך הדפסה. אין לגעת •
בידית החיתוך במהלך הדפסה.

לשינוי הגדת 
השפה.

".הגדרות ראשוניותראה "



 עצות שימושיות (המשך)

ניתן לאפס את המכשיר כדי להשיבו להגדרות ברירת המחדל 
של היצרן, או כאשר הוא אינו פועל כראוי. כל הטקסט, 

ההגדרות והקבצים השמורים יימחקו.

כבה את המכשיר, לחץ לחיצה ממושכת 1

 ולאחר מכן לחץ לחיצה ממושכת ועלעל

 כדי להפעיל מחדש את המכשיר.על 

שחרר תחילה את לחצן ההפעלה ולאחר מכן שחרר 2

. ואת את 

המכשיר יידלק והזיכרון הפנימי יהיה מאופס.

שים לב

6
מקשי קיצור

 מקש רווח החלפת שפה

  אורך מד

  שוליים

  דקורטיביות

  LCDניגודיות 

איפוס המכשיר

זהירות 

 Ni-MHשימוש בשילוב של סוללות מסוגים שונים (כגון 
ואלקליין) עלול לגרום לפיצוץ. השלך סוללות משומשות 

בהתאם להוראות.

המלצות בנושא סוללות
הוצא את הסוללות אם אין בכוונתך להשתמש •

במכשיר פרק זמן ממושך.

השלך את הסוללות בנקודת איסוף מתאימה, לא •
באשפה הרגילה. בנוסף, הקפד לציית לכל התקנות 

הארציות, האזוריות והמקומיות.

בעת אחסון או השלכה של סוללות, יש לעטוף את •
קוטבי הסוללה (למשל בסרט דביק) כדי להימנע 

תמונה למטה.)מקצרים. (ראה

(דוגמה לבידוד סוללה)

סרט דביק.1

Ni-MHסוללת אלקליין או .2

2

1



פיסוק

מתמטיקה

סוגריים

חיצים

יחידה

אות יוונית

מספר

צורה

סמיילי

חופשה

אוכל/שתיה

משרד

סימנים

Datacom/AV

חשמלי

כיף

אופנה

רכב

ספורט

חיות

מטבח

גינה

עשה בעצמך

בית ספר

סמל (בסיסי)קטגוריה

סמל (תמונה)קטגוריה



התמונות להמחשה בלבד.*

מכובה (ללא שוליים)

תבניות של מדבקות טקסט

תבניות של מדבקות דפוס

עיצובי שוליים
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