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INLEIDING
Hartelijk dank voor de aanschaf van de P-touch D450.
In deze handleiding worden verschillende voorzorgsmaatregelen en basisprocedures 
voor het gebruik van dit labelapparaat beschreven. Lees deze handleiding zorgvuldig 
voordat u de printer gaat gebruiken, en bewaar deze op een handige plaats zodat u er 
later dingen in kunt opzoeken.

Verklaring van overeenstemming met het internationale 
ENERGY STAR®-programma
Het doel van het internationale ENERGY STAR®-
programma is het bevorderen van de ontwikkeling en 
popularisering van energie-efficiënte kantoorapparatuur. 
Als ENERGY STAR®-partner heeft Brother Industries, Ltd. 
bepaald dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR®-
richtlijnen voor energie-efficiëntie.

Informatie over het voldoen aan de Commissie-verordening 801/2013

* Alle netwerkpoorten geactiveerd en aangesloten

Conformiteitsverklaring (alleen Europa)

Wij, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

verklaren dat dit product en de netspanningsadapter voldoen aan de essentiële 
vereisten van alle relevante richtlijnen en regelingen die van toepassing zijn in de 
Europese Gemeenschap.

De Conformiteitsverklaring kan van het Brother Solutions Center worden 
gedownload.
Ga naar http://support.brother.com/ en:

• selecteer "Europe"
• selecteer uw land
• selecteer "Handleidingen"
• selecteer uw model
• selecteer "Conformiteitsverklaring"
• klik op "Downloaden"

De verklaring wordt gedownload als PDF-bestand.

D450
Stroomverbruik* 2,2 W

http://support.brother.com/


Samenstelling en publicatie

Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd onder toezicht van 
Brother Industries, Ltd. De nieuwste productgegevens en specificaties zijn 
in deze handleiding verwerkt.
De inhoud van deze handleiding en de specificaties van dit product kunnen zonder 
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Als er nieuwe versies van de D450-software beschikbaar worden, kan het zijn dat 
de bijgewerkte functies niet in deze handleiding worden behandeld. Het is dus 
mogelijk dat de software en de inhoud van deze handleiding verschillen.

Alle handels- en productnamen van bedrijven die vermeld zijn op Brother-
producten, de bijbehorende documenten en andere materialen zijn handelsmerken 
of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve bedrijven.
BROTHER is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van 
Brother Industries, Ltd.
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INLEIDING
Veiligheidsmaatregelen
Belangrijke opmerkingen die bedoeld zijn om letsel en schade te voorkomen, worden 
met verschillende symbolen aangeduid. De symbolen en hun betekenis zijn:

In deze handleiding worden de volgende symbolen gebruikt:

 WAARSCHUWING
Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, 
indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot 
overlijden of ernstig letsel.

 VOORZICHTIG
Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als 
deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in enig 
letsel.

NIET toegestane handeling Het vermelde deel van het 
product NIET aanraken

Verplichte handeling Neem de stekker uit het 
stopcontact

Het product NIET demonteren Waarschuwt voor de mogelijkheid 
van een elektrische schok
4Veiligheidsmaatregelen
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 WAARSCHUWING
Houd u aan deze richtlijnen ter voorkoming van brand, brandwonden, letsel, 
elektrische schokken, beschadiging, oververhitting, abnormale geuren en rook.

Gebruik voor de P-touch uitsluitend 
het voorgeschreven voltage en de 
geadviseerde netspanningsadapter 
(AD-E001) om schade en defecten 
te voorkomen.
Raak de netspanningsadapter en de 
P-touch NIET aan tijdens onweer.
Gebruik de P-touch/
netspanningsadapter niet 
op plaatsen met een hoge 
luchtvochtigheid, zoals een 
badkamer.
Plaats geen zware voorwerpen 
op het netsnoer of de stekker en 
beschadig deze niet. Buig het 
netsnoer niet te sterk en trek er 
niet te hard aan. Houd altijd de 
netspanningsadapter vast wanneer 
u deze uit het stopcontact haalt.
Zorg ervoor dat de stekker volledig 
in het stopcontact zit. Gebruik geen 
stopcontact dat los zit of 
beschadigd is.
Laat de P-touch/
netspanningsadapter/stekker van 
het netsnoer/batterijen niet nat 
worden: raak ze bijvoorbeeld niet 
met natte handen aan en zorg dat 
er geen vloeistof op gemorst wordt.

Omdat lekkende vloeistof uit de 
batterijen blindheid kan veroorzaken, 
moet u meteen uw ogen met veel 
schoon water spoelen en de hulp 
inroepen van een arts, wanneer 
de vloeistof in aanraking komt met 
uw ogen.
Demonteer en wijzig de P-touch/
netspanningsadapter/batterijen niet.
Zorg ervoor dat de pluspool en de 
minpool van de batterij niet worden 
kortgesloten met een metalen 
voorwerp.
Gebruik geen scherpe voorwerpen 
zoals een tangetje of pincet bij het 
verwisselen van de batterijen.
Werp de batterijen niet in het vuur 
en stel ze niet bloot aan hitte.
Koppel de netspanningsadapter 
onmiddellijk los en verwijder de 
batterijen, en stop met het gebruik 
van de P-touch als u tijdens gebruik 
of opslag van de printer een 
abnormale geur, hitte, verkleuring, 
vervorming of iets ongewoons 
bemerkt.
Veiligheidsmaatregelen
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Gebruik geen beschadigde 
of lekkende batterij, omdat de 
vloeistof op uw handen kan komen.
Gebruik geen vervormde of 
lekkende batterij, of een batterij 
waarvan het label is beschadigd. 
Het is mogelijk dat warmte wordt 
opgewekt.
Raak de metalen delen in de buurt 
van de printkop niet meteen na het 
afdrukken aan.
Berg de P-touch, als u die niet 
gebruikt, op buiten het bereik 
van kinderen. Voorkom bovendien 
dat kinderen onderdelen van de 
P-touch of labels in hun mond 
stoppen. Roep de hulp in van 
een arts bij het inslikken van 
een voorwerp.

Gebruik geen beschadigde 
adapterkabels of stekkers.
Gebruik de P-touch niet als er een 
vreemd voorwerp in is geraakt. 
Indien er een vreemd voorwerp in 
de P-touch is geraakt, moet u de 
netspanningsadapter loskoppelen 
en de batterijen verwijderen. Neem 
vervolgens contact op met de 
klantenservice van Brother.

 VOORZICHTIG
Houd u aan deze richtlijnen ter voorkoming van persoonlijk letsel, lekkende 
vloeistof, brandwonden en verhitting.

Raak het mes van de snijeenheid 
niet aan.
Spoel de huid of kleren onmiddellijk 
met schoon water als er lekvloeistof 
van de batterijen op komt.
Verwijder de batterijen en koppel 
de netspanningsadapter los als u 
de P-touch langere tijd niet gaat 
gebruiken.
Gebruik uitsluitend de 
gespecificeerde batterij. Gebruik 
geen oude en nieuwe batterijen 
door elkaar en evenmin batterijen 
van verschillende typen, batterijen 
met ongelijke lading, van 
verschillende fabrikanten of 
modellen. Plaats een batterij niet 
met verwisselde polariteit (+ en -).
Stel de P-touch/
netspanningsadapter niet bloot aan 
vallen/schokken.
Druk niet op het LCD-scherm.

Zorg dat uw vingers niet bekneld 
raken in de P-touch bij het sluiten 
van de tapehouder of de klep van 
het batterijvak.
Lees de aanwijzingen voor de 
batterijen en de batterijlader 
zorgvuldig en houd u daaraan 
als u oplaadbare Ni-MH-batterijen 
gebruikt.
Laad oplaadbare Ni-MH-batterijen 
op met een daarvoor bestemde 
batterijlader voordat u ze gebruikt.

 WAARSCHUWING
6Veiligheidsmaatregelen
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Algemene voorzorgsmaatregelen
• Afhankelijk van de locatie, het gebruikte materiaal en de 

omgevingsomstandigheden kunnen labels loslaten, vastlopen, of de kleur van het 
label kan veranderen of aan andere voorwerpen worden overgedragen. Controleer 
de omgevingsomstandigheden en het materiaal voordat u de labels aanbrengt.

• Gebruik de P-touch niet op andere wijze of voor een ander doel dan in deze 
handleiding wordt beschreven. Dit kan leiden tot ongelukken of beschadiging 
van de P-touch.

• Gebruik Brother TZe-tape in de P-touch.
• Reinig de P-touch uitsluitend met een zachte, droge doek; gebruik nooit alcohol 

of andere organische oplosmiddelen.
• Reinig de printkop met zacht materiaal; raak de printkop nooit met uw vingers aan.
• Steek geen vreemde voorwerpen in de tape-uitgang, de connector van de 

netspanningsadapter, USB-poort, enzovoort.
• Plaats de P-touch/batterijen/netspanningsadapter niet in direct zonlicht of in de 

regen, bij verwarmingen of andere warme apparaten of op plaatsen waar sprake 
is van zeer hoge of lage temperaturen (bijvoorbeeld op het dashboard of de 
hoedenplank van uw auto), hoge luchtvochtigheid of stof.

• Oefen geen bovenmatige druk uit op de snijhendel.
• Probeer niet af te drukken als de cassette leeg is; dan raakt de printkop beschadigd.
• Trek niet aan de tape tijdens het afdrukken of invoeren; daardoor raken de tape 

en de P-touch beschadigd.
• Er wordt aanbevolen de meegeleverde USB-kabel te gebruiken in combinatie met 

de P-touch. Mocht u een andere USB-kabel gebruiken, controleer dan of deze van 
goede kwaliteit is.

• Gegevens die in het geheugen zijn opgeslagen kunnen verloren gaan bij een 
defect of reparatie van de P-touch, of als de batterij opraakt.

• De P-touch heeft geen functionaliteit voor het opladen van oplaadbare batterijen.
• Afgedrukte tekst kan afwijken van de tekst die wordt weergegeven op het 

LCD-scherm.
• De lengte van een afgedrukt label kan afwijken van de weergegeven lengte.
• Alle tekst, opmaakinstellingen en alle tekstbestanden in het geheugen worden 

gewist als de voeding twee minuten wordt onderbroken.
• U kunt ook een krimpkous in dit model gebruiken. Ga naar de website van Brother 

(http://www.brother.com/) voor meer informatie. Als u een krimpkous gebruikt, 
kunt u geen kaders, in de P-touch voorgedefinieerde sjablonen en bepaalde 
lettertype-instellingen afdrukken. De tekens die worden afgedrukt kunnen kleiner 
zijn dan bij gebruik van TZe-tape.

• Bij fabricage en tijdens transport wordt het scherm beschermd met een 
transparante sticker. Verwijder deze sticker voordat u het apparaat 
gebruikt.
Algemene voorzorgsmaatregelen

http://www.brother.com/


AAN DE SLAG GAAN

Uw P-touch uitpakken

LCD-scherm en toetsenbord

Inhoud van de doos
P-touch
Start-tapecassette
Netspanningsadapter
USB-kabel
Gebruikershandleiding
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De standaardtaal is [Engels].

• Voor Belgiё • Voor Nederland
8Uw P-touch uitpakken
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AAN DE SLAG GAAN
OPMERKING
• Als de hoofdlettermodus is ingeschakeld wordt elk teken dat u intypt 

weergegeven als hoofdletter.
• De tekst die u invoert kan maximaal 280 tekens bevatten.
• Gebruik ( ) samen met de letter- en cijfertoetsen om hoofdletters, 

of de symbolen in de rechterbovenhoek van de toetsen in te voeren.
• Gebruik  of  samen met ( ) om naar het begin van het vorige 

of volgende blok te gaan.
• Gebruik  of  samen met ( ) om naar het begin of einde van de 

huidige regel te gaan.
• Druk op ( ) tijdens het selecteren van de instellingen om terug 

te gaan naar het standaarditem.
• Druk op ( ) om een willekeurige bewerking te annuleren, tenzij 

anders is aangegeven.
• Druk op ( ) om terug te keren naar het startscherm.
• De labellengte die op het LCD-scherm wordt weergegeven, kan licht 

afwijken van de werkelijke lengte van het afgedrukte label.

1. Hoofdlettermodus
2-7. Stijlleidraad
8. Tapebreedte x labellengte
9. Bloknummer
10. Regelnummer
11. Cursor
12. Return-teken
13. Aan/uit
14. Start
15. Lettertype
16. Label
17. Kader
18. Symbool
19. Opslaan

20. Afdrukvoorbeeld
21. Afdrukken
22. Wissen
23. Backspace
24. Cursor
25. OK
26. Esc
27. Accent
28. Entertoets
29. Tabblad/barcode
30. Spatie
31. Hoofdletters
32. Shift
33. Letter
LCD-scherm en toetsenbord



AAN DE SLAG GAAN
Voeding en tapecassette
Het gebruik van een netspanningsadapter (AD-E001)

Steek de stekker aan de adapterkabel in de aansluiting voor de 
netspanningsadapter aan de zijkant van de machine. Steek de stekker 
in het dichtstbijzijnde standaardstopcontact.

Het gebruik van zes nieuwe AA-alkalinebatterijen (LR6) 
of volledig opgeladen Ni-MH-batterijen (HR6)

Overtuig u ervan dat de polen in de juiste richtingen wijzen.
Volg de procedure voor het plaatsen in omgekeerde volgorde om de 
batterijen te verwijderen.

OPMERKING
• Gebruik AA-alkalinebatterijen (LR6) of volledig opgeladen 

Ni-MH-batterijen (HR6) samen met de netspanningsadapter 
voor een back-up van het geheugen.

• Voor de veiligheid en back-up van het geheugen van de P-touch wordt 
aangeraden om AA-alkalinebatterijen (LR6) of Ni-MH-batterijen (HR6) 
in de machine te plaatsen als de netspanningsadapter is losgekoppeld.

• Wanneer de voeding langer dan twee minuten is losgekoppeld, worden 
alle tekst- en opmaakinstellingen gewist. Eventuele tekstbestanden die 
in het geheugen zijn opgeslagen, worden ook gewist.

Klep van het 
batterijvak

Batterijcompartiment Aansluiting voor de 
netspanningsadapter

USB-poort
10Voeding en tapecassette
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AAN DE SLAG GAAN
• Verwijder de batterijen als u de P-touch een langere tijd niet gaat 
gebruiken.

• Breng oude batterijen naar een officieel inzamelpunt en doe ze niet bij 
het normale afval. Houd u aan alle nationale en lokale voorschriften.

• Voorkom kortsluiting en bedek de uiteinden van de batterij met 
plakband wanneer u de batterij wilt opbergen of weggooien.

(Voorbeeld van isolatie van batterij)
1. Plakband
2. Alkaline- of Ni-MH-batterij

Een tapecassette plaatsen

OPMERKING
• Zorg er bij het plaatsen van de tapecassette voor dat de tape en het 

inktlint de printkop niet raken.
• Controleer of de ontgrendelingshendel omhoog staat, als u de klep van 

de tapehouder niet kunt sluiten. Zet in dat geval de hendel omhoog, 
en sluit de klep.

1

2

 VOORZICHTIG
HET GEBRUIK VAN EEN COMBINATIE VAN VERSCHILLENDE BATTERIJEN 
(BIJV. Ni-MH EN ALKALINE) KAN LEIDEN TOT EEN EXPLOSIE. VERWIJDER 
GEBRUIKTE BATTERIJEN VOLGENS DE VOORSCHRIFTEN.

Tapehouder

Ontgrendelings-
hendel
Tapesnijder

Tape-uitgang

Deksel van tapehouder

Hendel tapesnijder
Printkop Toetsenbord

LCD-scherm
Voeding en tapecassette



AAN DE SLAG GAAN
Apparaat in- en uitschakelen
Druk op ( ) om de P-touch in te schakelen.
Druk opnieuw op ( ) om de P-touch uit te schakelen.

OPMERKING
De P-touch is voorzien van een energiebesparingsfunctie waarmee 
de machine automatisch uitschakelt als er onder bepaalde 
bedrijfsomstandigheden gedurende een bepaalde tijd geen toets wordt 
ingedrukt. Zie bij "Specificaties" op pagina 46.

Instellen taal en eenheid
Taal

Als u de P-touch voor de eerste keer inschakelt, wordt u gevraagd om 
de standaardtaal in te stellen. Kies uw taal met  of , en druk daarna 
op ( ) of ( ).

Eenheid
De standaardinstelling is [mm].

Tape doorvoeren
Druk de volgende toetsen om de tape door te voeren:

Instellen LCD-scherm
LCD-contrast

De standaardinstelling is [0].

( )  /  [Settings] (Instellingen)  ( ) of ( )  /  [ Language] 
(Taal)  ( ) of ( )  /  [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/
Magyar/Nederlands/Norsk/Polski/Português/Português (Brasil)/Română/Slovenski/
Slovenský/Suomi/Svenska/Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch]  ( ) of ( ).

( )  /  [Instellingen]  ( ) of ( )  /  [Eenheid]  
( ) of ( )  /  [mm/inch]  ( ) of ( ).

( ) + ( ).

( )  /  [Instellingen]  ( ) of ( )  /  [Aanpassing]  
( ) of ( )  /  [LCD-contrast]  ( ) of ( )  /  [-2-+2]  
( ) of ( ).
12Apparaat in- en uitschakelen
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AAN DE SLAG GAAN
Achtergrondverlichting
De standaardinstelling is [Aan].

OPMERKING
• U kunt energie besparen door de achtergrondverlichting uit 

te schakelen.
• De achtergrondverlichting wordt automatisch uitgeschakeld als er geen 

functies worden uitgevoerd. Deze kan weer worden ingeschakeld door 
een willekeurige toets in te drukken. De achtergrondverlichting wordt 
uitgeschakeld tijdens afdrukken.

De P-touch gebruiken
Een label maken met de P-touch

[AAN DE SLAG GAAN]

[EEN LABEL MAKEN]

OPMERKING
Naast de mogelijkheid van het invoeren van tekst, heeft de P-touch 
tevens een grote hoeveelheid opmaakmogelijkheden.
Voorbeelden van labels die u met de P-touch kunt maken:

 

( )  /  [Instellingen]  ( ) of ( )  /  [Achtergrondverlichting] 
 ( ) of ( )  /  [Aan/Uit]  ( ) of ( ).

De P-touch voorbereiden P. 8

• Tekst invoeren en bewerken 
• Symbolen invoeren 
• Tekens met accenten invoeren 
• Automatische opmaakindelingen gebruiken 

P. 16
P. 18

P. 19
P. 25
De P-touch gebruiken
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[LABELS AFDRUKKEN]

OPMERKING
Voordat u gaat afdrukken, kunt u de opmaak van uw label controleren 
met de functie Afdrukvoorbeeld.
Zie bij "Afdrukvoorbeelden van labels bekijken" op pagina 34.

Een voorbeeld van het afdrukvoorbeeldscherm: 

Een label maken door uw P-touch op een computer aan te sluiten
[AAN DE SLAG GAAN]
De P-touch kan worden gebruikt als een stand-alone P-touch op het 
bureaublad of kan worden aangesloten op een computer of Mac en 
worden gebruikt met de P-touch Editor-software waarmee u meer 
complexe labels kunt maken.
Om de P-touch te gebruiken terwijl deze is aangesloten op een 
computer, moet u de P-touch met behulp van de meegeleverde 
USB-kabel op een computer aansluiten en de P-touch Editor-software 
en stuurprogramma’s installeren.

Eigenschappen

• Een label afdrukken 
• Instellen afsnijd-opties tape 
• Afdrukken vanuit de labelverzameling 

P. 34
P. 35

P. 38

P-touch Editor Eenvoudig een scala aan eigen labels maken met 
een complexe lay-out, met behulp van lettertypen, 
sjablonen en illustraties.

Printerstuurprogramma Hiermee kunt u labels afdrukken op de aangesloten 
P-touch als u P-touch Editor gebruikt op uw computer.

P-touch Update Software Hiermee kunt u labelverzamelingen downloaden en 
nieuwe labelontwerpen toevoegen aan de P-touch.
Tevens kan de software worden bijgewerkt naar 
de nieuwste versie.

Bezoek onze downloadwebsite (www.brother.com/inst/) voor het downloaden 
en installeren op uw computer van printerstuurprogramma’s en software zoals 
P-touch Editor 5.1.
14De P-touch gebruiken

www.brother.com/inst/


15

AAN DE SLAG GAAN
Er zijn ook printerstuurprogramma’s en software beschikbaar voor 
individueel downloaden uit een lijst met beschikbare 
printerstuurprogramma’s en software via onze website voor support:

[EEN LABEL MAKEN]

Brother-website voor support
Bezoek alstublieft onze website voor support via http://support.brother.com/ 
Daar staat de volgende informatie:
• Software downloaden
• Gebruikershandleidingen
• FAQ’s (veelgestelde vragen) (problemen oplossen, handige tips voor het 

gebruik van de printer)
• Informatie over verbruiksartikelen
• De nieuwste informatie over compatibiliteit van besturingssystemen
De informatie op deze website kan zonder voorafgaande kennisgeving worden 
gewijzigd.

• Sluit de P-touch op uw computer aan met de meegeleverde USB-kabel.
• Start de P-touch Editor-software.
• Voer de tekst voor het label in met behulp van P-touch Editor.
• Druk het label af.

Voorbeelden van labels die u met de P-touch Editor kunt maken:
De P-touch gebruiken

http://support.brother.com/


EEN LABEL BEWERKEN

Tekst invoeren en bewerken

Tekst invoeren met het toetsenbord

Een nieuwe regel toevoegen
Verplaats de cursor naar het einde van de huidige regel en druk op ( ).

OPMERKING
• Er is per tapebreedte een maximaal aantal regels dat kan worden 

ingevoerd. Voor tape van 18 mm breed kunnen maximaal 5 regels 
worden ingevoerd, voor tape van 12 mm is dit 3 regels, voor 9 en 
6 mm tape is dit 2 regels en voor 3,5 mm tape is dit 1 regel.

• Als u op ( ) drukt terwijl er al vijf regels bestaan, wordt de melding 
[Te veel regels!] getoond. Druk op ( ) of op een willekeurige andere 
toets om de foutmelding te wissen.

Een nieuw blok toevoegen
Druk op ( ) en ( ) om rechts van de huidige tekst een nieuw blok 
met tekst of regels te maken. De cursor wordt verplaatst naar het begin 
van het nieuwe blok.

OPMERKING
• Er kunnen per label maximaal 5 blokken worden ingevoerd.
• Als u op ( ) en ( ) drukt terwijl er al vijf regels bestaan, 

wordt de melding [Te veel blokken!] getoond. Druk op ( ) of 
op een willekeurige andere toets om de foutmelding te wissen.

Tekst verwijderen
Als u op ( ) drukt, worden de tekens één voor één verwijderd.
Alle tekst verwijderen:

Alle tekst en opmaakinstellingen verwijderen:

( )  /  [Label maken]  ( ) of ( )  Voer het teken in.

Regel 1 Regel 2 Labelafbeelding

( )  /  [Alleen tekst]  ( ) of ( ).

( )  /  [Opgem. tekst]  ( ) of ( ).
16Tekst invoeren en bewerken
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EEN LABEL BEWERKEN
Een tabblad invoegen
Druk op de volgende toets om een tabblad in te voegen.
Hierna wordt het symbool ( ) op het scherm getoond.

OPMERKING
Om een tabblad van een label te verwijderen plaatst u de cursor rechts 
van de tabbladmarkering in het gegevensinvoerscherm en drukt u op 
de toets ( ).

De tabbladlengte wijzigen:

OPMERKING
U kunt de tabbladlengte ook instellen door de gewenste tabbladlengte 
in te typen. Druk na het intypen van de tabbladlengte op ( ) of ( ) 
en daarna nogmaals op ( ) of ( ) om de instelling toe te passen.

Tekstherinnering gebruiken
Zodra er een teken wordt ingevoerd, haalt de P-touch tekenreeksen die 
met hetzelfde teken begonnen op uit het geheugen van alle tot nu toe 
afgedrukte tekenreeksen en geeft een lijst met opties weer waaruit u 
kunt kiezen. De standaardinstelling is [Aan].

Voorbeeld: 

OPMERKING

Druk op ( ) om de woordenlijst te sluiten en terug te keren naar het 
tekstinvoerscherm.

( ).

( )  /  [Tablengte]  ( ) of ( )  /  [0-100 mm]  
( ) of ( )  ( ) om naar het tekstinvoerscherm terug te keren.

Voer "B" in  ( )  De P-touch geeft een lijst weer met afgedrukte woorden 
die met een "B" beginnen, zoals "Brother"  /  Selecteer het gewenste 
woord  Druk op  om het gehele woord weer te geven als dit te lang is om 
in de lijst weer te geven. Druk op  om terug te keren naar woordenlijst  Druk 
op ( ) of ( ) om het geselecteerde teken weer te geven op de tekstregel.
Tekst invoeren en bewerken



EEN LABEL BEWERKEN
Geheugen voor tekstherinnering verwijderen

Instellingen voor tekstherinnering wijzigen

Symbolen invoeren
Symbolen invoeren met de symboolfunctie

Instellen van de symboolgeschiedenis
Er worden maximaal 30 recent gebruikte symbolen toegevoegd aan 
[Historie]. De standaardinstelling is [Aan].

Lijst met symbolen

( )  /  [Instellingen] ( ) of ( )  /  [Tekst herinnering]  
( ) of ( )  /  [Geheugen wissen]  ( ) of ( )  Het bericht 
[Geheugen voor tekstherinnering verwijderen?] verschijnt  ( ) of ( ).

( )  /  [Instellingen]  ( ) of ( )  /  [Tekst herinnering]  
( ) of ( )  /  [AAN/UIT]  ( ) of ( )  /  [Aan/uit]  
( ) of ( ).

( )  /  Selecteer een categorie  ( ) of ( )  / / /  Kies 
een symbool  ( ) of ( ).

( ) è /  [Instellingen]  ( ) of ( )  /  [Symboolupdate]  
( ) of ( )  /  [Aan/Uit]  ( ) of ( ).

Categorie Symbolen

Interpunctie

Haakje/pijl

Wiskunde

Valuta-eenh.

(Nummer)  - 
[Nummer]  - 
18Symbolen invoeren
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EEN LABEL BEWERKEN
Tekens met accenten invoeren

Bord

Elektrisch

Datacom/AV

Zakelijk

Profess.

Gebeurtenis

Voertuig

Persoonlijk

Natuur/aarde

Pictogram

Categorie Symbolen

Voer het teken in  ( )  /  Selecteer het teken met accent  
( ) of ( ).
Tekens met accenten invoeren



EEN LABEL BEWERKEN
Lijst lettertekens met accent

Instellen van tekenkenmerken ([Ltrtyp]/[Grootte]/
[Breedte]/[Opmaak]/[Regel]/[Uitlijn.])
U kunt tekenkenmerken instellen per label of per regel, zowel vóór als 
na het invoeren van tekst.

Tekenkenmerken instellen per label

Tekenkenmerken instellen per regel

Teken Tekens met accenten Teken Tekens met accenten
a n

A N

c o

C O

d r

D R

e s

E S

g t

G T

i u

I U

k y

K Y

l z

L Z

( )  /  Selecteer een kenmerk  ( ) of ( )  /  Stel een 
waarde voor het kenmerk in  ( ) of ( )  ( ) om terug te keren naar 
het tekstinvoerscherm.

1. Verplaats de cursor met /  naar de regel waar u het tekenkenmerk wilt 
wijzigen.

2. Druk op ( ) en ( ) om de kenmerken weer te geven.
20Instellen van tekenkenmerken ([Ltrtyp]/[Grootte]/[Breedte]/[Opmaak]/[Regel]/[Uitlijn.])
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EEN LABEL BEWERKEN
OPMERKING
• Als ( ) wordt getoond aan de linkerkant 

van tekenkenmerk dat verschijnt als u op 
( ) en ( ) drukt geeft dit aan dat u nu 
het kenmerk alleen op deze specifieke regel 
toepast.

• Als er verschillende kenmerkwaardes zijn 
ingesteld voor elke regel, wordt de waarde 
weergegeven als ***** als u op ( ) drukt, 
selecteer een kenmerk met  of , en druk 
daarna op ( ) of ( ). Als u de instelling op dit scherm wijzigt 
en daarna op ( ) drukt om terug te gaan naar het 
tekstinvoerscherm, wordt deze wijziging toegepast op elke regel van 
het label.

• De werkelijk afgedrukte grootte van het lettertype is afhankelijk van 
de tape-breedte, het aantal lettertekens, en het aantal invoerregels. 
Zodra de lettertekens een minimum grootte bereiken zal het 
geselecteerde lettertype worden omgeschakeld naar een aangepast 
lettertype dat is gebaseerd op de stijl Helsinki. Dit maakt het mogelijk 
om labels af te drukken met gebruik van de kleinst mogelijke tekst op 
smalle of meerregelige labels.

• Een 6-punts lettertype wordt alleen in Helsinki afgedrukt, niet in een 
ander lettertype.

• Als de [Grootte] op [Auto] is ingesteld, en de gehele tekst in hoofdletters 
is ingevoerd, zal de tekst automatisch worden aangepast zodat het 
grootst mogelijke lettertype voor elke tapebreedte wordt afgedrukt. 
Deze lettertype-afmeting is groter dan het grootste lettertype dat 
beschikbaar is in de instellingen voor elke tapebreedte.
Instellen van tekenkenmerken ([Ltrtyp]/[Grootte]/[Breedte]/[Opmaak]/[Regel]/[Uitlijn.])



EEN LABEL BEWERKEN
Instelopties
Kenmerk Waarde Resultaat Kenmerk Waarde Resultaat
Ltrtyp Helsinki Ltrtyp Belgium

Brussels Atlanta

US Adams

Los 
Angeles

Brunei

San Diego Sofia

Florida Germany

Calgary Letter 
Gothic

Grootte Auto Als u Auto 
selecteert, 
wordt de tekst 
automatisch 
aangepast 
zodat de 
grootste 
afmeting wordt 
afgedrukt die 
beschikbaar 
is in de 
lettertype-
instellingen 
voor elke tape-
breedte.

Grootte 18 pt

6 pt 24 pt

9 pt 36 pt

12 pt 42 pt

Breedte x 1 Breedte x 1/2

x 3/2 x 2/3

x 2
22Instellen van tekenkenmerken ([Ltrtyp]/[Grootte]/[Breedte]/[Opmaak]/[Regel]/[Uitlijn.])
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EEN LABEL BEWERKEN
Instellen Opmaak automatisch aanpassen
Als [Grootte] is ingesteld op [Auto] en [Lengte] is ingesteld op een 
specifieke lengte, kunt u kiezen hoe de tekstgrootte wordt verkleind 
zodat deze binnen de lengte van het label past. Als u [Tekstgrootte] 
selecteert, wordt de totale tekstgrootte aangepast zodat de tekst op het 
label past. Als u [Tekstbreedte] selecteert, wordt de breedte van de tekst 
aangepast naar x1/2 van de instelling.

Kaders instellen

OPMERKING
U kunt ook een kader selecteren door het kadernummer in te typen.

Opmaak Normaal Opmaak Cursief + 
Vet

Vet Cursief 
contour

Contour Cursief 
schaduw

Schaduw Cursief 
effen

Effen Verticaal

Cursief Verticaal 
vet

Regel Uit Regel Doorhalen

Onder-
strepen

Uitlijn. Links Uitlijn. Rechts

Centreren Uitvullen

Kenmerk Waarde Resultaat Kenmerk Waarde Resultaat

( )  /  [Instellingen]  ( ) of ( )  /  [Opmk auto-aanpass.] 
 ( ) of ( )  /  [Tekstgrootte/Tekstbreedte]  ( ) of ( ).

( )  / / /  Selecteer een kader  ( ) of ( ).
Kaders instellen



EEN LABEL BEWERKEN
Kaders
Kaders

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19 20

21 22 23 24

25 26 27 28

29 30 31 32

33 34 35 36

37 38 39 40

41 42 43 44

45 46 47 48

49 50 51 52

53 54 55 56

57 58 59 60

61 62 63 64

65 66 67 68

69 70 71 72

73 74 75 76

77 78 79 80

81 82 83 84

85 86 87 88

89 90 91 92

93 94 95 96

97 98 99
24Kaders instellen
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EEN LABEL BEWERKEN
Instellen labelkenmerken ([Lengte]/[Snij-optie]/
[Tablengte])
Lengte : [Lengte] kan worden ingesteld tussen 30-300 mm. 

Als [Auto] is geselecteerd, wordt de lengte van het label 
automatisch aangepast naar gelang de hoeveelheid tekst 
die is ingevoerd.

Afsnijd-optie : Zie bij "Instellen afsnijd-opties tape" op pagina 35.
Tablengte : Zie bij "De tabbladlengte wijzigen:" op pagina 17.

OPMERKING
U kunt de label- en de tabbladlengte ook instellen door de gewenste 
lengte in te typen. Druk na het intypen van de lengte op ( ) of ( ) 
en daarna nogmaals op ( ) of ( ) om de instelling toe te passen.

Automatische opmaakindelingen gebruiken
Sjablonen gebruiken

Selecteer een opmaak in de sjablonen, voer de tekst in en wijzig 
de opmaak indien gewenst.

Voorbeeld - ID-plaatje: 

( )  /  Selecteer een kenmerk  ( ) of ( )  /  Stel een 
waarde voor het kenmerk in  ( ) of ( )  ( ) om terug te keren naar 
het tekstinvoerscherm.

( )  /  [Auto opmaak]  ( ) of ( )  /  [Sjablonen]  
( ) of ( )  /  [Asset management]  ( ) of ( )  

/  [id-plaatje]  ( ) of ( )  Voer de tekst in  ( ) of ( )  
Voer de tekst voor het volgende veld in  ( ) of ( )  /  Selecteer 
een kenmerk voor een barcode  /  Stel een waarde voor het kenmerk in 

 ( ) of ( )  Voer de barcodegegevens in  ( ) of ( )  
/  [Afdrukken]  ( ) of ( )  /  Selecteer het aantal af te drukken 

labels  ( ), ( ) of ( ).
Instellen labelkenmerken ([Lengte]/[Snij-optie]/[Tablengte])



EEN LABEL BEWERKEN
OPMERKING
• Voor meer informatie over barcodes zie "Een barcodelabel maken" 

op pagina 31.
• Op het scherm afdrukmenu:

Selecteer [Bewerken] om de 
tekstgegevens of barcode-instellingen 
te wijzigen.
Selecteer [Opslaan] om het label op 
te slaan in een bestandsgeheugen. 
Zie voor bestandsgeheugens bij "HET BESTANDSGEHEUGEN 
GEBRUIKEN" op pagina 40.
Selecteer [Menu] om de lettertype- of stijlinstellingen te wijzigen.
Selecteer [Voorbeeld] om een voorbeeld van het label te zien 
voordat u dit afdrukt.
Selecteer [Afdrukopties] om de afdrukinstellingen in te stellen. Voor 
meer informatie zie bij "Genummerd afdrukken" op pagina 35 of 
"Gespiegeld afdrukken" op pagina 35.

• Als de breedte van de huidige tapecassette niet overeenkomt met 
de ingestelde breedte voor de geselecteerde lay-out, wordt er een 
foutmelding weergegeven op het moment dat u het label probeert 
af te drukken. Druk op ( ) of een willekeurige andere toets om 
de foutmelding te wissen en plaats een tapecassette met de juiste 
breedte.

• Als het aantal ingevoerde tekens de limiet overschrijdt, wordt het 
bericht [Tekst te lang!] weergegeven als u op ( ) of ( ) drukt. 
Druk op ( ) of op een andere willekeurige toets om de foutmelding 
te wissen en kort de tekst in.
26Automatische opmaakindelingen gebruiken
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EEN LABEL BEWERKEN
Sjablonen
Categorie Waarde Details

Asset 
management

id-plaatje
(18 x 70 mm)

Kader 
opslaglocatie

(18 x 76 mm)

Apparatuurlabel
(18 x 58 mm)

Doss./doss.kast

Rug omslag
(18 x 219 mm)

Tabblad 
dossiermap

(12 x 82 mm)

Verdeeltab 
(hangmap) (12 x 42 mm)

Dossierkastlabel
(18 x 111 mm)

Adres/id

Adreslabel
(18 x 70 mm)

Naamplaat 1
(18 x 72 mm)

Naamplaat 2
(18 x 72 mm)
Automatische opmaakindelingen gebruiken



EEN LABEL BEWERKEN
Media

SD-kaartlabel
(12 x 25 mm)

USB-
flashgeheugen

(9 x 25 mm)

Rug CD-doos 1
(6 x 113 mm)

Rug CD-doos 2 (3,5 x 113 mm)

Kabellabels

Vlag 1

(12 x 90 mm)

Vlag 2

(12 x 90 mm)

Kabelwikkel
(18 x 39 mm)

Schermfolie(VRT)
(12 x 70 mm)

Categorie Waarde Details
28Automatische opmaakindelingen gebruiken
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EEN LABEL BEWERKEN
Blok lay-outs gebruiken
Selecteer een opmaak in de blok lay-outs, voer de tekst in en wijzig 
de opmaak indien gewenst.

OPMERKING
• Op het scherm afdrukmenu:

Selecteer [Bewerken] om de tekstgegevens 
of barcode-instellingen te wijzigen.
Selecteer [Opslaan] om het label op 
te slaan in een bestandsgeheugen.
Zie voor bestandsgeheugens bij "HET BESTANDSGEHEUGEN 
GEBRUIKEN" op pagina 40.
Selecteer [Menu] om de instellingen voor lettertype, uitlijning 
of kaders te wijzigen.
Selecteer [Voorbeeld] om een voorbeeld van het label te zien 
voordat u dit afdrukt.
Selecteer [Afdrukopties] om de afdrukinstellingen in te stellen. Voor 
meer informatie zie bij "Genummerd afdrukken" op pagina 35 of 
"Gespiegeld afdrukken" op pagina 35.
Als de breedte van de huidige tapecassette niet overeenkomt met 
de ingestelde breedte voor de geselecteerde lay-out, wordt er een 
foutmelding weergegeven op het moment dat u het label probeert 
af te drukken. Druk op ( ) of een willekeurige andere toets om 
de foutmelding te wissen en plaats een tapecassette met de juiste 
breedte.

( )  /  [Auto opmaak]  ( ) of ( )  /  [Blok lay-outs]  
( ) of ( )  /  Selecteer een tapebreedte  ( ) of ( )  

/  Selecteer een blok lay-outs  ( ) of ( )  Voer de tekst in  
( ) of ( )  Herhaal dit voor elk tekstveld  ( ) of ( ) om het 
afdrukmenu weer te geven  /  [Afdrukken]  ( ) of ( )  

/  Selecteer het aantal af te drukken labels  ( ), ( ) of ( ).
Automatische opmaakindelingen gebruiken
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Blok lay-outs
Kenmerk Waarde Details

18mm

2LineA

2LineB

3Line

1+2LineA

1+2LineB

1+3Line

1+4Line

1+5Line

12mm

2LineA

2LineB

3Line

1+2Line
30Automatische opmaakindelingen gebruiken
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EEN LABEL BEWERKEN
Een barcodelabel maken
OPMERKING

• De P-touch is niet uitsluitend voor het maken van barcodelabels 
ontworpen. Controleer altijd of barcodelabels gelezen kunnen 
worden door de barcodelezer.

• Druk voor de beste resultaten barcodelabels af met zwarte inkt 
op witte tape. Sommige barcodelezers kunnen geen barcodelabels 
lezen als deze op gekleurde tape of met gekleurde inkt zijn afgedrukt.

• Gebruik waar mogelijk de instelling [Groot] voor de [Breedte]. 
Sommige barcodelezers kunnen geen barcodelabels lezen als deze 
gemaakt zijn met de instelling [Klein].

• Tijdens continu afdrukken van grote aantallen barcodelabels kan de 
printkop oververhit raken, wat de afdrukkwaliteit kan beïnvloeden.

Barcodeparameters instellen en barcodegegevens invoeren

OPMERKING
Symbolen zijn alleen beschikbaar voor de protocollen CODE39, 
CODE128, CODABAR of GS1-128. Als u geen symbolen gebruikt, 
drukt u na het invoeren van de barcodegegevens op ( ) of ( ) 
om de barcode in het label in te voegen.

9mm

2LineA

2LineB

1+2Line

6mm 1+2Line

Kenmerk Waarde Details

( ) + ( )  /  Selecteer een kenmerk  /  Stel een waarde 
in voor het kenmerk  ( ) of ( )  Voer de barcodegegevens in  
( )  /  Selecteer een teken  ( ) of ( )  ( ) of ( ).
Een barcodelabel maken
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Barcode instellingen

Lijst met speciale tekens
CODE39 CODABAR

Kenmerk Waarde

Protocol
CODE39, CODE128, EAN-8, EAN-13, 

GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), 
CODABAR

Breedte
Klein

Groot

Onder#
(tekens die onder 

de barcode worden 
afgedrukt)

Aan

Uit

Controlecijfer

Uit

Aan
(alleen beschikbaar voor de protocollen CODE39, I-2/5 

en CODABAR)

Speciaal teken Speciaal teken

(SPATIE)
32Een barcodelabel maken
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EEN LABEL BEWERKEN
CODE128, GS1-128 (UCC/EAN-128)

Een barcode bewerken en verwijderen
Voor het bewerken van barcodeparameters en barcodegegevens 
plaatst u de cursor aan de linkerkant van het barcodemarkering in het 
gegevensinvoerscherm, en open daarna het barcode-instelscherm met 
( ) en ( ).
Om een barcode van een label te verwijderen plaatst u de cursor rechts 
van de barcodemarkering in het gegevensinvoerscherm en drukt u 
op ( ).

Speciaal teken
(SPATIE)

NUL SOH STX

ETX EOT ENQ ACK

BEL BS HT LF

VT FF CR SO

SI DLE DC1 DC2

DC3 DC4 NAK SYN

ETB CAN EM SUB

ESC FS

GS RS

US DEL FNC3 FNC2

FNC4 FNC1
Een barcodelabel maken



LABELS AFDRUKKEN

Afdrukvoorbeelden van labels bekijken
U kunt een voorbeeld weergeven van de tekst voordat u die afdrukt.

Druk op , ,  of  om het afdrukvoorbeeld naar links, rechts, boven 
of beneden te bewegen.
Druk op ( ) om de vergroting van het voorbeeld te wijzigen.

OPMERKING
U kunt het afdrukvoorbeeld naar de linker-, rechter-, boven- of 
benedenhoek bewegen door te drukken op ( ) en , ,  of .

Labels afdrukken
Druk op de hendel van de tapesnijder op de linker bovenhoek van het 
apparaat om een label af te snijden.

OPMERKING
• Voorkom tapeschade door de snijhendel niet aan te raken als het 

bericht [Afdrukken...Exemplaren] of [Tape invoeren...Een ogenblik 
geduld] wordt weergegeven.

• Trek niet aan het label dat uit de tape-uitgang komt. Als u dit wel doet, 
loopt het inktlint met de tape mee naar buiten, waardoor de tape niet 
meer is te gebruiken.

• Blokkeer de tape-uitgang niet tijdens het afdrukken of doorvoeren 
van tape. Als u dit wel doet zal de tape vastlopen.

Afdrukken van afzonderlijke en meerdere exemplaren

OPMERKING

• Als u slechts 1 afdruk van het label wilt maken, drukt u op ( ), 
( ) of ( ) zonder het aantal exemplaren te selecteren.

• Het aantal afdrukken kan ook worden opgegeven door op een 
nummertoets te drukken.

( ).

( )  /  Wijzig het aantal afdrukken  ( ), ( ) of ( ).
34Afdrukvoorbeelden van labels bekijken
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LABELS AFDRUKKEN
Genummerd afdrukken

Selecteer het hoogste nummer dat u wilt afdrukken bij het instellen van 
het nummer.

Gespiegeld afdrukken
Gebruik transparante tape wanneer u met 
[Spiegelbeeld] afdrukt, zodat de labels correct 
kunnen worden gelezen van de andere kant als ze 
zijn aangebracht op glas, vensterglas of andere transparant materiaal.

Instellen afsnijd-opties tape
[Brede marge]/[Smalle marge]/[Ketting]/[Geen snede]/[Spec. tape]

Opties tape afsnijden

( ) + ( )  /  [Nummer]  ( ) of ( )  /  Selecteer het 
startpunt  ( ) of ( )  /  Selecteer het eindpunt  ( ) of ( ) 

 /  Selecteer het aantal af te drukken labels  ( ), ( ) of ( ).

( ) + ( )  /  [Spiegelbeeld]  ( ) of ( )  
( ), ( ) of ( ).

( )  /  [Snij-optie]  ( ) of ( )  /  [Brede marge]/[Smalle 
marge]/[Ketting]/[Geen snede]/[Spec. tape] è ( ) of ( ) om de instellingen 
toe te passen.

Instellingen Omschrijving Voorbeeld

Brede 
marge

Elk label wordt afgedrukt 
met een marge van 
23,9 mm aan elk uiteinde.

Smalle 
marge

Er wordt eerst een marge 
van 22,5 mm afgedrukt, 
vervolgens wordt elk label 
afgedrukt met een marge 
van 4 mm voor en na de 
tekst.

ABC
23,9 mm 23,9 mm

ABC
22,5 mm 4 mm4 mm
Instellen afsnijd-opties tape



LABELS AFDRUKKEN
Ketting

• Selecteer deze instelling 
als u meerdere labels met 
een minimale marge wilt 
afdrukken.

• U moet de tape 
doorvoeren voordat u de 
snijeenheid gebruikt. Als 
u dit niet doet, kan er een 
deel van de tekst worden 
afgesneden. Niet aan de 
tape trekken, dit kan de 
tapecassette 
beschadigen.

• Er wordt eerst een marge 
van 22,5 mm afgedrukt, 
vervolgens wordt elk label 
afgedrukt met een marge 
van 4 mm voor en na de 
tekst.

Geen 
snede

• Selecteer deze instelling 
bij het afdrukken van 
meerdere exemplaren 
van een label, of bij het 
gebruik van textieltape of 
andere speciale tapes die 
niet door de tapesnijder 
van de P-touch kunnen 
worden afgesneden.

• U moet de tape 
doorvoeren voordat u de 
snijeenheid gebruikt. Als 
u dit niet doet, kan er een 
deel van de tekst worden 
afgesneden. Niet aan de 
tape trekken, dit kan de 
tapecassette 
beschadigen.

• Bij het gebruik van 
speciale tapes die niet 
door de tapesnijder van 
de P-touch kunnen 
worden afgesneden, moet 
u de tapecassette uit de 
P-touch verwijderen en 
een schaar gebruiken om 
de tape af te knippen.

Instellingen Omschrijving Voorbeeld

4 mm

DEFABC

ABC
23,9 mm 4 mm
36Instellen afsnijd-opties tape
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LABELS AFDRUKKEN
OPMERKING
• Als de snij-optie is ingesteld op [Geen snede] of [Ketting], stopt het 

systeem in het midden van het afdrukgebied nadat het laatste label 
is afgedrukt. Druk op ( ) of ( ) om de tape door te voeren als het 
bericht [OK voor tape invoer?] wordt weergegeven. Druk op ( ) om 
terug te keren naar het tekstinvoerscherm.

• Als de afsnijdoptie is ingesteld op [Brede marge], [Smalle marge], 
[Ketting] zal het bericht [Snij tape of druk Enter om door te gaan.] 
na het afdrukken worden weergegeven, de P-touch schakelt over 
naar de modus afsnijden gepauzeerd. Als u op de hendel van de 
tapesnijder drukt, kunt u de tape afsnijden op de positie die u hebt 
ingesteld bij [Snij-optie].

Aanpassen van de labellengte
Als de tapecassette bijna op is, kan de afgedrukte lengte minder 
nauwkeurig worden.
In dit geval kunt u de labellengte aanpassen.

Spec. tape

• Selecteer deze instelling 
als u speciale tape 
gebruikt.

• Bij het gebruik van 
textieltapes of 
krimpkoustape moet u 
[Spec. tape] bij [Snij-optie] 
instellen voordat u gaat 
afdrukken. Verwijder na 
het afdrukken de 
tapecassette uit de 
P-touch en gebruik een 
schaar om de tape af te 
snijden.

• Als u meerdere exemplaren in één 
keer afdrukt:

• Als een label twee keer wordt 
afgedrukt:

1. 1e afdruk
2. 2e afdruk

Instellingen Omschrijving Voorbeeld

ABCABC
23,9 mm 4 mm 4 mm

ABCABC

1 2

23,9 mm 27,9 mm

( )  /  [Instellingen] ( ) of ( )  /  [Aanpassing]  
( ) of ( )  /  [Lengte label]  ( ) of ( )  /  [-5-+5]  
( ) of ( ).
Aanpassen van de labellengte



LABELS AFDRUKKEN
OPMERKING
Het aanpassen van de labellengte met 1 niveau vermeerdert de totale 
labellengte met ongeveer 1%.

Afdrukken vanuit de labelverzameling
Een label afdrukken vanuit de labelverzameling die opgeslagen 
is in de P-touch

OPMERKING
Voor de Labelverzameling kan alleen tape van 12 of 18 mm worden 
gebruikt.

Lijst Labelverzameling

( )  /  [Label verzamel.]  ( ) of ( )  /  Selecteer een 
categorie  ( ) of ( )  /  Selecteer een label  ( ) of ( )  

/  [Taal]  ( ) of ( )  /  [Kroatisch/Tsjechisch/Deens/
Nederlands/Engels (VK)/Fins/Frans/Duits/Hongaars/Italiaans/Noors/Pools/
Portugees/Roemeens/Slowaaks/Sloveens/Spaans (Spanje)/Zweeds/Turks]  
( ) of ( )  Controleer de labelafbeelding  ( )  /  [Afdrukken]  
( ) of ( )  /  Selecteer het aantal afdrukken  ( ), ( ) of ( ).

Categorie Label

Bestanden

Kantoorwijzers
38Afdrukken vanuit de labelverzameling
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LABELS AFDRUKKEN
* Labels zijn slechts voor illustratieve doeleinden.

Downloaden van een nieuwe labelverzamelingcategorie
Met P-touch Update Software kunt u extra labelverzamelingcategorieën 
downloaden naar uw P-touch.
Ga voor het downloaden van de nieuwe labelverzamelingcategorieën 
naar het Brother Solutions Center op: http://support.brother.com 

Communicatie

Attentie

Detailhandel

Categorie Label
Afdrukken vanuit de labelverzameling

http://support.brother.com


HET BESTANDSGEHEUGEN GEBRUIKEN

Labelbestanden opslaan
U kunt maximaal 50 labels opslaan en in een later stadium weer opvragen 
om af te drukken. Per bestand kunnen maximaal 280 tekens worden 
opgeslagen. U kunt opgeslagen labels ook bewerken en overschrijven.

Een opgeslagen label afdrukken, openen, 
of verwijderen

[Afdrukken]

OPMERKING
Om een opgeslagen label af te drukken vanuit het bestandsselectiescherm 
kiest u een label met  of , waarna u op ( ) drukt.

[Openen]

OPMERKING
Als het bericht [Wijzigingen negeren en opgeslagen label openen?] 
verschijnt, heeft u tekst ingevoerd in het tekstinvoerscherm. Druk op 
( ) of ( ) om de ingevoerde tekst te wissen en het opgeslagen 
label te openen. Druk op ( ) om het openen van een opgeslagen 
label te annuleren en terug te keren naar het vorige scherm.

[Verwijderen]

OPMERKING
Om een opgeslagen label te verwijderen uit het bestandsselectiescherm 
kiest u een label met  of , waarna u op ( ) drukt.

Voer een tekst in en maak het label op  ( )  /  Selecteer een bestand 
 ( ) of ( ).

( )  /  [Bstnd]  ( ) of ( )  /  Selecteer een bestand  
( ) of ( )  /  [Afdrukken]  ( ) of ( )  /  Selecteer 
het aantal af te drukken exemplaren  ( ), ( ) of ( ).

( )  /  [Bstnd]  ( ) of ( )  /  Selecteer een bestand  
( ) of ( )  /  [Openen]  ( ) of ( ).

( )  /  [Bstnd]  ( ) of ( )  /  Selecteer een bestand  
( ) of ( )  /  [Verwijderen]  ( ) of ( )  Het bericht 
verschijnt  ( ) of ( ).
40Labelbestanden opslaan
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RESET EN ONDERHOUD VAN UW P-TOUCH

De P-touch resetten
U kunt het interne geheugen van uw P-touch terugzetten naar de 
beginwaarden als u alle opgeslagen labelbestanden wilt wissen, 
of als de P-touch niet correct werkt.

De fabrieksinstellingen herstellen met de home-toets

OPMERKING
Als u [Alle instellingen resetten] of [Fabrieksinstellingen] selecteert als 
resetmethode, wordt u aan het einde van de resetprocedure gevraagd 
om een standaardtaal in te stellen.

De fabrieksinstellingen herstellen met het P-touch-toetsenbord

OPMERKING
• Alle tekst, opmaakinstellingen, optie-instellingen en opgeslagen 

labelbestanden worden gewist bij het resetten van de P-touch. 
Tevens worden alle instellingen voor taal en eenheid gewist.

• Aan het einde van de resetprocedure wordt u gevraagd om 
een standaardtaal in te stellen. Zie "Instellen taal en eenheid" 
op pagina 12 voor meer informatie.

( )  /  [Instellingen]  ( ) of ( )  /  [Resetten]  
( ) of ( )  /  Selecteer de resetmethode  ( ) of ( )  
Een bevestigingsbericht wordt getoond  ( ) of ( ).

Waarde Details

Alle instellingen 
resetten

Gedownloade labels worden NIET gewist.
De inhoud van het bestandsgeheugen wordt tevens NIET 
gewist.
Overige gegevens worden gewist en alle instellingen 
worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen

Alle inhoud wissen
Gedownloade labels worden gewist.
De inhoud van het bestandsgeheugen wordt tevens gewist.
Andere gegevens worden NIET gewist en instellingen 
worden NIET teruggezet.

Fabrieksinstellingen Alle labels en aangepaste instellingen worden teruggezet 
naar de fabrieksinstellingen.
De P-touch resetten



RESET EN ONDERHOUD VAN UW P-TOUCH
Alle instellingen voor labels en aangepaste instellingen resetten:
Schakel de P-touch uit. Druk op ( ) en ( ) en houd deze ingedrukt.
Druk, terwijl u ( ) en ( ) ingedrukt houd, éénmaal op ( ), en laat 
daarna ( ) en ( ) los.

OPMERKING

Laat ( ) los voordat u de andere toetsen loslaat.

De aangepaste instellingen resetten:
(Gedownloade labelverzamelingen en de inhoud van het 
bestandsgeheugen worden niet gereset.)
Schakel de P-touch uit. Druk op ( ) en ( ) en houd deze ingedrukt. 
Druk, terwijl u ( ) en ( ) ingedrukt houd, éénmaal op ( ), en laat 
daarna ( ) en ( ) los.

OPMERKING

Laat ( ) los voordat u de andere toetsen loslaat.

Onderhoud
OPMERKING

Verwijder altijd de batterijen en koppel de netspanningsadapter los 
voordat u de P-touch gaat reinigen.

De eenheid reinigen
Veeg met een zachte, droge doek stof en vlekken van de hoofdeenheid.
Gebruik een licht bevochtigde doek voor moeilijk te verwijderen vlekken.

OPMERKING
Gebruik geen verfverdunner, benzeen, alcohol of andere organische 
oplosmiddelen. Deze kunnen de behuizing vervormen of het oppervlak 
van uw P-touch beschadigen.
42Onderhoud
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RESET EN ONDERHOUD VAN UW P-TOUCH
De printkop reinigen
Als op de afgedrukte labels strepen of tekens 
van slechte kwaliteit verschijnen, betekent dat 
gewoonlijk dat de printkop vuil is. Reinig de printkop 
met een wattenstaafje of met de optionele 
printkopreinigingscassette (TZe-CL4).

De tapesnijder reinigen
Bij veelvuldig gebruik kan zich tapelijm ophopen op 
het mes (van de snijeenheid), waardoor het mes bot 
wordt en de tape in de snijeenheid kan vastlopen.

OPMERKING
• Raak de printkop niet met uw vingers aan.
• Raadpleeg de instructies bij de 

printkopreinigingscassette voor aanwijzingen 
over het gebruik van de cassette.

OPMERKING
• Veeg het mes (van de snijeenheid) ongeveer 

één keer per jaar schoon met een wattenstaafje 
bevochtigd met isopropylalcohol 
(ontsmettingsalcohol).

• Raak het mes (van de snijeenheid) niet met 
uw vingers aan.

Printkop
Onderhoud



PROBLEMEN OPLOSSEN

Wat te doen als...

Probleem Oplossing
Het scherm 
"vergrendelt" 
of de P-touch 
reageert 
ongewoon.

• Zie "De P-touch resetten" op pagina 41 en herstel de 
begininstellingen van het interne geheugen. Als het 
probleem niet is verholpen na het terugstellen van 
de P-touch, koppel dan de netspanningsadapter los 
en verwijder de batterijen langer dan 10 minuten.

Het scherm blijft 
leeg na het 
inschakelen.

• Controleer of de batterijen op de juiste wijze zijn 
geplaatst en of de meegeleverde speciaal voor de 
P-touch ontworpen netspanningsadapter op de juiste 
wijze is aangesloten. Controleer of de oplaadbare 
batterij geheel is opgeladen.

De berichten op 
het LCD-scherm 
worden in een 
vreemde taal 
weergegeven.

• Zie "Instellen taal en eenheid" op pagina 12 om 
de gewenste taal te selecteren.

Het label wordt niet 
afgedrukt nadat 
er op de toets 
Afdrukken is 
gedrukt.

• Controleer of er tekst is ingevoerd, of de tapecassette 
op de juiste wijze is geplaatst en of er voldoende tape 
over is.

• Als de tape is geknikt, snij dan het geknikte gedeelte 
af en voer de tape door de tape-uitgang.

• Als de tape is vastgelopen, moet u de tapecassette 
verwijderen, de vastgelopen tape eruit trekken en 
afsnijden. Controleer of het uiteinde van de tape door 
de tapegeleider loopt voordat u de tapecassette 
terugplaatst.

Het label wordt niet 
goed afgedrukt.

• Verwijder de tapecassette en plaats deze weer terug. 
Druk er stevig op tot deze op zijn plaats klikt.

• Als de printkop vuil is, reinig deze dan met een 
wattenstaafje of met de optionele 
printkopreinigingscassette (TZe-CL4).

Het inktlint is 
losgekomen van 
de inktrol.

• Als het inktlint is gebroken, moet 
u de tapecassette vervangen. 
Zo niet, hoeft u de tape niet af te 
snijden, maar verwijdert u de 
tapecassette en wind u het losse 
inktlint weer om de spoel, zoals 
weergegeven in de afbeelding.

Spoel
44Wat te doen als...
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PROBLEMEN OPLOSSEN
Er wordt een foutmelding op het scherm getoond
Als er een foutmelding verschijnt op het scherm, volgt u de 
onderstaande aanwijzingen:

De P-touch stopt 
tijdens het 
afdrukken van 
een label.

• Vervang de tapecassette als er gestreepte tape 
zichtbaar is, omdat hiermee wordt aangegeven dat het 
einde van de tape is bereikt.

• Vervang alle batterijen of sluit de netspanningsadapter 
direct op de P-touch aan.

Eerder opgeslagen 
labelbestanden zijn 
nu weg.

• Alle bestanden die in het interne geheugen zijn 
opgeslagen worden verwijderd als de batterijen bijna 
leeg zijn, of als de netspanningsadapter langer dan 
twee minuten is losgekoppeld.

Er loopt steeds tape 
vast die niet kan 
worden losgemaakt.

• Neem contact op met de klantenservice van Brother.

Ik weet het 
versienummer van 
de firmware voor 
de P-touch niet.

• U kunt het versienummer samen met andere informatie 
over de firmware door de volgende toetsen in te drukken:
1. Druk op ( ).
2. Selecteer [Instellingen] met  of , en druk daarna 

op ( ) of ( ).
3. Selecteer [Versie-informatie] met  of , druk 

daarna op ( ) of ( ).

Probleem Oplossing

Bericht Oorzaak/oplossing
Controleer het 
aantal ingevoerde 
cijfers

Het aantal cijfers dat is ingevoerd in de barcodegegevens 
komt niet overeen met het aantal cijfers dat is ingesteld in de 
parameters voor barcodes. Voer het juiste aantal cijfers in.

Fout met snijder! De tapesnijder is gesloten terwijl u probeert af te drukken 
of tape door te voeren. Schakel de P-touch uit en weer in 
voordat u verdergaat. Als er tape is verstrikt in de snijder, 
verwijdert u de tape.

Label te lang! De lengte van het af te drukken label met de ingevoerde 
tekst is langer dan 1 meter. Wijzig de tekst zodanig dat de 
lengte van het label kleiner is dan 1 meter.

Tekst te lang! De lengte van het af te drukken label met de ingevoerde 
tekst is langer dan de lengte-instelling. Bewerk de tekst 
zodat deze binnen de ingestelde lengte past of wijzig de 
lengte-instelling.

Kan XX niet gebr! Neem contact op met de klantenservice van Brother.
Er wordt een foutmelding op het scherm getoond
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Specificaties

Item Specificatie
Afmetingen Circa 188 (b) x 177 (d) x 72 (h) mm
Gewicht Circa 740 g

(zonder batterijen en tapecassette)
Voeding Zes AA alkaline batterijen (LR6), zes AA Ni-MH 

batterijen (HR6)*1, netspanningsadapter (AD-E001)
Scherm 320 x 120 dot
Afdrukhoogte 15,8 mm max. (bij gebruik van 18 mm tape)*2

Afdruksnelheid Maximum: circa 20 mm/sec.
Werkelijke afdruksnelheid varieert met 
de omstandigheden.

Tapecassette Standaard TZe tapecassette (breedtes 3,5 mm, 6 mm, 
9 mm, 12 mm, 18 mm)

Aantal regels 18 mm tape: 1-5 regels;
12 mm tape: 1-3 regels;
9 mm tape: 1-2 regels;
6 mm tape: 1-2 regels;
3,5 mm tape: 1 regel.

Grootte 
buffergeheugen

Maximaal 2 800 tekens

Bestandsopslag Maximaal 50 bestanden
Automatisch 
uitschakelen

Batterij: 5 min.*3, netspanningsadapter: 8 uur

Bedrijfstemperatuur/
luchtvochtigheidsgraad

10-35 °C / 20-80% relatieve vochtigheid 
(zonder condensatie)
Maximale natteboltemperatuur: 27 °C

*1 Bezoek ons bij http://support.brother.com/ voor de nieuwste informatie over aanbevolen batterijen.
*2 De werkelijke tekengrootte is mogelijk kleiner dan de maximale afdrukhoogte.
*3 Bij het gebruik van enkel de P-touch. Indien aangesloten op een computer: 1 uur.
46Specificaties
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Systeemvereisten

Ga naar het Brother Solutions Center (http://support.brother.com) voor de 
nieuwste compatibele besturingssystemen.

Besturings-
systeem

Windows® Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/ 
Windows® 8.1

Macintosh OS X v10.7.5/10.8.x/10.9.x
Vaste schijf Windows® Schijfruimte: 70 MB of meer

Macintosh Schijfruimte: 500 MB of meer
Geheugen Windows® Windows Vista®: 512 MB of meer

Windows® 7: 1 GB of meer (32-bit) of 2 GB 
of meer (64-bit)
Windows® 8/Windows® 8.1: 1 GB of meer 
(32-bits) of 2 GB of meer (64-bits)

Macintosh OS X v10.7.5: 2 GB of meer
OS X v10.8.x: 2 GB of meer
OS X v10.9.x: 2 GB of meer

Beeldscherm Windows® SVGA, hoge kleuren grafische kaart of hoger
Macintosh Minimaal 256 kleuren

Contactgegevens

De contactgegevens kunnen per land verschillen.
Bezoek de website http://www.brother.eu/ 
Systeemvereisten

http://www.brother.eu/
http://support.brother.com
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