
Zadání textu
Nastavení písma

(Helsinki) nebo (Bohemia) 

Zobrazení štítku (Helsinki)Zobrazení štítku (Bohemia)

Přepínání Velká/Malá písmena

Velká písmena (  ZAPNUTO)Malá písmena (  
VYPNUTO)

Zadání dvou řádků textu
Přesuňte kurzor do pozice, kde má začít druhý řádek, 

a stiskněte . 
Na dvouřádkové texty použijte pásku širokou 9 nebo 
12 mm.
Displej Zobrazení štítku

Zadání symbolů

  Vyberte symbol pomocí  a 

stiskněte .
• Seznam dostupných symbolů naleznete v tabulce 

symbolů (A) na přiloženém vkládacím listu.
• Na další skupinu přejdete stisknutím .
• Operace zrušíte stisknutím .

Vkládání znaků s diakritikou

 -      /   

• Seznam dostupných znaků s diakritikou naleznete 
v tabulce znaků s diakritikou (A) na přiloženém 
vkládacím listu.

• Operace zrušíte stisknutím .
• Pořadí diakritických znaků závisí na jazyce zvoleném 

na displeji LCD.
Vymazání
Stisknutím  budou znaky jeden po druhém smazány.

Odstranění veškerého textu a nastavení:

 +    [Text&Formát] 

Odstranění pouze textu:

 +    [Pouze txt] 

Navrhování štítků

1 Stiskněte , pomocí  vyberte funkci ve sloupci [A] a poté stiskněte . (Funkci lze také 

vybrat pomocí klávesových zkratek uvedených ve sloupci [C]. (  +  až ))

2 Pomocí  vyberte nastavení uvedené ve sloupci [B] a poté stiskněte .

*1 Jedná se o výchozí nastavení. Chcete-li se vrátit na výchozí nastavení, stiskněte .
*2 Rámečky nebudou na 3,5mm pásce vytištěny.
*3 Délku můžete zvolit také jejím zadáním pomocí numerických kláves. Na nastavení [Auto] přepnete stisknutím .

Návrh [A] [B] Zobrazení štítku [C]

Velikost Velikost

Velké*1

Střední

Malé

Šířka Šířka

Normální*1

x 2

x 1/2

Styl Styl

Normální*1

Tučné

Obrysové

Stínované

Kurzíva

Kurzíva tučné

Kurzíva obrys

Kurzíva stínované

Vertikální

Podtržení/Rám*2 Podtržení/Rám

Vypnuto*1

Podtržené

Oblý rám

Lístek

Titulek

Hvězda

Srdce

Čtverec

Klip

Tabulátor Tabulátor • Pozice kurzoru má být tam, kam vkládáte tabulátor.

Délka tabulát. Délka tabulát. Auto*1/ 0-100 mm*3 Tabulátor je nastaven na zadanou délku.

Délka štítku Délka štítku Auto*1/ 30-300 mm*3 Štítek je vytištěn se zadanou délkou.

Autoformát Autoformát

Vypnuto*1 —

Hřbet VHS 140 mm

Hřbet MiniDV 42 mm

Audio kazeta 89 mm

Hřbet CD 113 mm

Šanon 82 mm

Návěští 42 mm

Tisk štítků
Náhled textu
Před vytištěním si můžete text prohlédnout.

 

• Displej LCD ukáže celý text a délku štítku (mm/palce) 
a pak se vrátí k původnímu zobrazení.

• Je vidět pouze text, nikoli druh písma, styl, velikost, 
podtržení/rámeček ani další přídavné funkce.

Posun (Posun pásky)

 + 

Nastavení okraje (  + )

   [Okraj]   

 [Plný/Poloviční/Úzký/Tisk sady] 

[Plné]/[Poloviční]/[Úzké]
Slouží k ponechání stejných okrajů na obou stranách textu.

[Tisk sady] 
Slouží k vytváření štítků obsahujích text v různých stylech.
1. Zadejte text.

2. Stiskněte  a zobrazí se výzva [Posunout OK?].

3. Stisknutím  zadejte více textu. Stisknutím  
proveďte posun a tisk.

POZNÁMKA
• Je-li nastavena možnost [Poloviční] nebo [Úzké], před 

použitím odstřihu pásku posuňte, aby nedošlo k 
odstřižení textu. Taktéž nůžkami odstřihněte vytištěné 
tečky (:), aby text byl uprostřed štítku.

• Chcete-li vytisknout více než 1 kopii štítku s minimálním 
okrajem, nastavte okraj na možnost [Úzké] a v nabídce 
[Volba tisku] vyberte možnost [Kopie].

• Netahejte za pásku, protože by mohlo dojít k poškození 
kazety s páskou.

Tisk

• Nedotýkejte se páčky odstřihu, když je zobrazena zpráva 
„Tisk“ nebo „Posun“, jinak se páska mohla poškodit.

• Štítek odstřihnete tak, že stlačíte páčku odstřihu pásky v 
pravém horním rohu přístroje.

• Před použitím štítku z vytištěného štítku odstraňte 
podkladový materiál.

Použití nabídky Volba tisku (  + )

[Kopie]
Od každého štítku můžete vytisknout až 9 kopií.
• Chcete-li vytisknout více než 1 kopii štítku s minimálním 

okrajem, nastavte okraj na možnost [Úzké] a v nabídce 
[Volba tisku] vyberte možnost [Kopie].

   [Volba tisku]  

[Kopie]     

• Počet kopií můžete zvolit také pomocí numerických 
kláves.

[Číslování]
Řadu štítků stejného textu můžete vytisknout tak, že po 
výtisku každého štítku budete zvyšovat zvolené číslo o 1.
Příklad: Tisk řady štítku obsahujícího pořadové číslo 
(0123, 0124 a 0125).

     

 [Volba tisku]  

 [Číslování]   

  

• Při nastavování čísla zvolte nejvyšší číslo, které má být 
vytištěno.

[Zrcadlový]

    [Volba tisku]  

 [Zrcadlový]   [Zrcadlový tisk?] 

• Při volbě možnosti [Zrcadlový] použijte průhlednou 
pásku, aby štítky bylo možno dobře číst z protější strany, 
kdy se přiloží na sklo, okno nebo jiné průhledné povrchy.

Resetování zařízení P-touch
Zařízení P-touch můžete resetovat, pokud chcete 
inicializovat nastavení anebo v případě, že nefunguje 
správně.

1 Vypněte zařízení P-touch a potom, zatímco 
máte stále stisknuté  a , stiskněte , 
abyste jej znovu zapnuli.

2 Uvolněte  a .
Zařízení P-touch se zapne s resetovanou vnitřní pamětí.

POZNÁMKA
Všechen text, nastavení a uložené soubory budou 
smazány.

DECO MODE
Tato funkce umožňuje pomocí vestavěných šablon 
vytvářet jedinečné štítky. Postupujte podle tabulky formátů 
DECO MODE (C) na přiloženém vkládacím listu.

Příklad: Návrh 10 

   [Návrh 10] 

    [Auto/30-200 mm] 

   

 Bill Anderson    

 ABC Company, Inc.   [Tisk OK?] 

POZNÁMKA
• Formáty označené ve sloupci [C] v tabulce formátů 

DECO na vkládacím listu mohou vyžadovat ochlazování. 
Pokud se tisková hlava příliš zahřeje, přístroj automaticky 
přestane tisknout a začne se ochlazovat. Jakmile se 
tisková hlava ochladí, tisk bude automaticky pokračovat.
Při ochlazování se zařízení P-touch nedotýkejte.

• Vyberete-li formát představující jeden řádek (Návrh 1 - 
Návrh 9), zadejte text pouze jednou.

• Tisk a formátování zadaného textu může záviset na stylu 
vybrané šablony.

• Formát šablon DECO MODE nelze změnit.
• Zvýrazněné symboly v tabulce symbolů (A) na 

přiloženém vkládacím listu jsou dostupné v režimu DECO 
MODE.

• Chcete-li vymazat všechen text, stiskněte  a . 

Poté se zobrazí zpráva „Vymazat?“. Stisknutím  text 

vymažte. Operaci můžete zrušit stisknutím .
• Otevřete-li režim DECO MODE, zobrazí se poslední 

vytištěný text a délka štítku režimu DECO MODE.

• Stisknutím  se vrátíte na předchozí krok.

• Chcete-li opustit režim DECO MODE, stiskněte , 
dokud displej nezobrazí obrazovku pro zadání textu.

• Funkce DECO MODE je dostupná pouze při použití 
12mm páskových kazet.

• Maximální délka štítku v režimu DECO MODE je 200 mm.
• Je-li v nastavení „Délka štítku“ vybrána možnost [Auto], 

štítek se automaticky nastaví na správnou velikost pro 
jednorázový tisk textu.

• Stisknutím  se vrátíte do nastavení [Auto] pro 
režim „Délka štítku“.

Ukládání souborů štítků
Pamět’ (  + )
V přístroji můžete ukládat své vlastní štítky. Uložit lze až 
devět štítků a později je znovu otevřít pro tisk. Uložené 
štítky lze upravovat a přepisovat.

     [Soubor] 

 

Uložení:   [Uložit]   

  

Vytištění:   [Tisk]   

  

Otevření:   [Otevřít]   

  

POZNÁMKA
Pokud chcete uložit štítek pod číslo, kde je již uložen jiný 
štítek, objeví se hlášení „Přepsat?“. Chcete-li uložit nový 

štítek, stiskněte . Operaci můžete zrušit stisknutím 

. 

Specifikace

Příslušenství

Pokud se nůž odstřihu po opakovaném použití otupí a 
pásku nelze odstřihávat přesně, vyměňte jednotku odstřihu 
za novou (skladové č. TC-5), již získáte u autorizovaného 
prodejce firmy Brother.

Kontaktní informace
Kontaktní informace se v závislosti na zemi mohou lišit. 
Navštivte webové stránky http://www.brother.eu/

12mm 12mm 4mm4mm

ABC ABC: ABC:
25mm 25mm

Plné Poloviční Úzké

ABC ABC
DEF

Tisk sady

(posun a odstřih)

Rozměry:
(Š x H x V)

159 x 157 x 61.7 mm

Hmotnost: 485g
(bez baterií a kazety s páskou)

Zdroj napájení: Šest alkalických baterií AAA (LR03)
Volitelný napájecí adaptér (AD-24ES)

Kazeta s páskou: Páska Brother TZ (šířka)
3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

Kazety s páskou: Přečtěte si přiložený „Katalog pásek“.
Napájecí adaptér: AD-24ES
Jednotka odstřihu: TC-5 (náhradní)

 UPOZORNĚNÍ
• Nedotýkejte se nože odstřihu.
• Nepolykejte zarážku odstřihu.

Příručka uživatele

Vytištěno v Číně

129012901290

English /  Český

Úvod
Pomocí zařízení PT-1290 můžete vytvářet štítky pro 
jakékoli použití. K dispozici je výběr z mnoha rámečků, 
znaků různých velikostí a stylů pro návrh krásných 
uživatelských štítků. Dále jsou k dispozici různé typy 
páskových kazet umožňujících tisk štítků různých šířek a 
rozmanitých barev.
Než začnete, pečlivě si přečtěte tuto příručku a uložte ji na 
vhodném místě tak, abyste ji měli stále při ruce.

Bezpečnostní opatření
 Varování

Dodržujte tyto pokyny, chcete-li se vyhnout požáru, 
popáleninám, poraněním, elektrickému šoku, 
zlomeninám, zahřívání, nezvyklému zápachu a kouři.
• S tímto přístrojem vždy používejte doporučený napájecí adaptér 

(AD-24ES) s uvedeným napětím. Zabráníte tak případným 
poškozením nebo poruchám.

• Během bouřky s blesky napájecí kabel ihned odpojte a zařízení P-
touch přestaňte používat.

• Napájecí adaptér nepoužívejte v místech s vysokou vlhkostí, jako 
jsou např. koupelny.

• Napájecí kabel nepřetěžujte.
• Na napájecí kabel nepokládejte žádné těžké předměty, stejně tak 

napájecí kabel nebo zásuvku nepoškozujte. Napájecí kabel silou 
neohýbejte a netahejte za něj. Při odpojování zásuvky napájecí 
kabel vždy uchopte za zástrčku.

• Ujistěte se, že je zástrčka úplně zasunuta do zásuvky. 
Nepoužívejte zásuvku, která je uvolněná.

• Nepolykejte zarážku odstřihu.
• Přístroj, napájecí adaptér a zástrčka nesmí přijít do styku s vodou; 

nedotýkejte se jich vlhkýma rukama a ujistěte se, že jim nehrozí 
polití tekutinami.

• Zařízení P-touch, napájecí adaptér ani baterie nerozebírejte, ani 
neupravujte.

• Při výměně baterií nepoužívejte kovové předměty, jako jsou 
kleštičky nebo kovová pera.

• Baterie nevystavujte horku ani nevyhazujte do ohně.
• Pokud během používání zařízení nebo mimo něj zaznamenáte 

nezvyklý zápach, zahřívání, změnu barvy, deformace nebo jakýkoli 
jiný neobvyklý jev, odpojte napájecí adaptér, vyndejte baterie a 
ukončete používání stroje.

 Upozornění
Dodržujte tyto pokyny, chcete-li se vyhnout vlastnímu 
poranění, úniku baterie, popáleninám a zahřívání.
• Nedotýkejte se nože odstřihu ani jiných kovových součástí poblíž 

tiskové hlavy.

• Pokud nebudete zařízení P-touch delší dobu používat, vyndejte 
baterie a odpojte napájecí adaptér.

• Nepoužívejte společně staré a nové baterie ani nekombinujte 
alkalické baterie s jinými typy. Nevkládejte kladné a záporné póly 
do nesprávné polohy. 

• P-touch/napájecí adaptér nenechávejte upadnout a chraňte jej 
před nárazy.

• Netlačte silou na displej LCD.
• Při zavírání krytu kazety dávejte pozor, abyste si neskřípnuli prsty.

Všeobecné připomínky
• V závislosti na umístění, materiálu nebo okolních podmínkách 

může dojít k tomu, že se štítek odlepí, nejde odstranit, změní se 
barva na štítku nebo se přenese na jiný objekt. Před umístěním 
štítku zkontrolujte okolní podmínky a materiál.

• Zařízení P-touch lze používat pouze takovým způsobem a k 
takovému účelu, který je popsán v této příručce. V opačném 
případě by mohlo dojít k nehodě nebo poškození přístroje.

• S tímto přístrojem používejte pouze pásky Brother TZ. 
Nepoužívejte pásky bez označení .

• K čištění přístroje používejte pouze měkký suchý hadřík. Nikdy 
nepoužívejte alkoholická nebo jiná organická rozpouštědla.

• K čištění tiskové hlavy vždy používejte bavlněný hadřík. Nikdy se jí 
nedotýkejte.

• Do zdířky pro výstup pásky, do napájecího konektoru ani nikam 
jinam nevkládejte cizí předměty.

• Zařízení P-touch, baterii ani adaptér nevystavujte přímému 
slunečnímu záření ani dešti, nepokládejte je do blízkosti zdrojů 
tepla nebo horkých přístrojů, nevystavujte je extrémně vysokým ani 
nízkým teplotám (např. na palubní desku nebo pod zadní sklo 
automobilu), vysoké vlhkosti nebo prašnosti.

• Na páčku odstřihu příliš netlačte.
• Pokud je kazeta prázdná, nepokoušejte se tisknout. Můžete 

způsobit poškození tiskové hlavy.
• Při tisku nebo posunu netahejte za pásku. Poškodíte tím nejen ji, 

ale i přístroj.
• Všechna data uložená v paměti budou při poškození zařízení P-

touch nebo při jeho opravě ztracena. Data budou ztracena i při 
vybití baterií nebo odpojení adaptéru.

• Je-li napájení odpojeno po dobu více než 3 minut, všechna 
nastavení textu a textové soubory uložené v paměti budou 
smazány.

 Prohlášení o shodě EC 
Výrobce
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonsko
Továrna
Zhuhai Brother Industries Co., Ltd.
254 Gangchang Road, Gongbei, Zhuhai City S.E.Z. Guang Dong, 
Čína
Zde prohlašují následující:
Popis produktů
Číslo modelu

: P-touch
: PT-1290

je v souladu s ustanoveními směrnice o elektromagnetické 
kompatibilitě (2004/108/EC) a prohlašujeme soulad s 
následujícími standardy:
Použité harmonizované standardy:

EMC EN55022: 2006 + A1: 2007 třída B
EN55024: 1998 + A1: 2001 + A2: 2003
EN61000-3-2: 2006
EN61000-3-3: 1995 + A1: 2001 + A2: 2005

Volitelný napájecí adaptér AD-24ES je též v souladu s normou 
EN60950-1:2001+A11:2004 a odpovídá ustanovením směrnice 
2006/95/EC o nízkonapět’ových zařízeních.
Rok prvního přidělení značky CE: 2009

Vydal : Brother Industries, Ltd.
  Quality Management Dept.

Zdroj napájení a kazeta s páskou

Stisknutím vyznačené oblasti na zadní 
straně přístroje otevřete kryt kazety.
Pokud je kazeta s páskou již vložena, vyjměte ji 
tahem přímo nahoru. Pokud jsou také vloženy 
baterie, odeberte je.
• Při výměně baterií nebo kazet s páskou 

nezapomeňte vypnout napájení.

Vložte šest nových alkalických baterií 
velikosti AAA (LR03), přičemž dbejte, 
aby póly směrovaly správným směrem. 
Vždy vyměňte všech šest baterií najed-
nou a použijte nové baterie stejného 
typu.

Vložte novou kazetu s páskou, přičemž 
dbejte na její správné uložení.
• Dbejte na správné zavedení konce pásky pod 

vodítka.
• Je-li barvicí páska uvolněná, ručně pootočte 

ozubeným kolečkem ve směru šipky na 
kazetě.

• S tímto přístrojem používejte pouze pásky 
Brother TZ.

Bezpečně uzavřete zadní kryt, dbejte na to, 
aby správně zapadl na místo.
Po nainstalování pásky stiskněte  + , aby se 
posunula, a poté zatlačte na páčku odstřihu pásky, 
abyste pásku odstřihli.

POZNÁMKA
Použití volitelného napájecího adaptéru (AD-24ES)
1. Zasuňte malou zástrčku na napájecím kabelu do 

napájecí zásuvky na horní straně přístroje.
2. Zasuňte napájecí zástrčku do nejbližší standardní 

elektrické zásuvky.
Z důvodu zálohy paměti při použití napájecího adaptéru 
doporučujeme používat alkalické baterie velikosti AAA 
(LR03).

1
Tisková hlava

Páčka odstřihu páskyKryt
kazety

2 3
Nůž 
odstřihuKonec pásky

Výstupní slot kazetyVodítko pásky

Ozubené 
kolečko

Zarážka 
odstřihu

4

Zásuvka napájecího 
adaptéru

Displej LCD a klávesnice

POZNÁMKA
Displej LCD zobrazuje jeden řádek s 15 znaky, vkládaný 
text však může mít až 80 znaků.

1

2
3
4

9
10
11
12

13

14
15

5
6

7
8

16
17

19
18

20

21

22

23
14
25

24

1. Velikost
2. Písmo
3. Kurzor
4. Velká/Malá písmena
5. Šířka
6. Styl
7. Podtržení/Rám
8. Délka štítku
9. Klávesa Escape
10. Vypínač
11. Klávesa funkce
12. Klávesy písma
13. Znakové klávesy
14. Klávesa Shift

15. Velká/Malá písmena
16. Klávesa kurzoru 

(Společně s klávesou 
Shift slouží k 
přechodu na začátek/
konec textu)

17. Klávesa OK
18. Klávesa Tisk/Posun
19. Klávesa Náhled
20. Klávesa DECO 

MODE
21. Klávesa Zpět
22. Klávesa Enter
23. Klávesa Diakritika
24. Klávesa Symbol
25. Mezerník

Počáteční nastavení

1 Zapněte přístroj.
Zajistěte napájení pomocí šesti alkalických baterií AAA 
(LR03) nebo volitelného napájecího adaptéru a poté 
stiskněte .

2 Nastavte jazyk.
Výchozí nastavení je [English].

   [  Jazyk]    

[English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/

Magyar/Nederlands/Norsk/Polski/

Português/Română/Slovenski/Slovenský/

Suomi/Svenska/Türkçe/Český/Dansk/

Deutsch] .

3 Nastavte jednotky délky.
Výchozí nastavení je [mm].

   [Jednotka]  

  [mm/palce] .

POZNÁMKA
• Není-li po dobu 5 minut stisknuta žádná klávesa, přístroj 

se automaticky vypne.
• Operace zrušíte stisknutím .

Odstraňování problémů
Chybové hlášení Co dělat když...

Hlášení Příčina/Náprava

Slabé baterie! Baterie jsou slabé. Nahraďte je novými.

Zkontrolujte 
baterie! Vložené baterie jsou téměř vybité.

Neplatné!

• Při výběru možnosti [Číslování] se nad 
kurzorem nenachází žádný text.

• Pro možnost [Číslování] byl zvolen neplatný 
znak.

• V možnostech [Délka tabulátoru] nebo 
[Délka štítku] bylo zvoleno neplatné číslo.

Žádný text!

• Pokoušíte se vytisknout textový soubor a v 
paměti nejsou uložena žádná data.

• Je stisknuta klávesa  a současně není 

zadán žádný text.
• Pokoušíte se vybrat možnosti [Kopie], 

[Číslování], [Zrcadlový tisk] nebo [Náhled 
textu] a současně není zadán žádný text.

Omezení řádku!

• Pokoušíte se vložit třetí řádek stisknutím 

klávesy .

• Pokoušíte se vytisknout dvouřádkový text s 
nainstalovanou páskou 3,5 mm nebo 6 mm.

Žádná kazeta! Pokoušíte se vytisknout štítek, když není 
vložena kazeta.

Chyba odstřihu! Páčka odstřihu pásky je při tisku používána.

Plné!
Byl dosažen maximální počet zadaných 
znaků (80 znaků, v režimu DECO MODE 50 
znaků).

Příliš dlouhý text!
Délka textu přesahuje délku vybraného štítku, 
délku v nastavení Autoformát a délku v 
nastavení DECO MODE.

Bez rámečku?

Tisk na pásku 3,5 mm při neplatném zapnutí 

funkce Rámeček. (Stisknutím klávesy  

zahájíte tisk bez rámečku, stisknutím klávesy 

 jej zrušíte.)

Posunout OK?
Posun pásky po tisku, je-li vybrána možnost 
[Tisk sady]. Přečtěte si část „Nastavení 
okraje“.

Ochlazování

Pokud se tisková hlava příliš zahřeje, přístroj 
přestane tisknout a automaticky se zahájí jeho 
ochlazování. Zobrazí se doba ochlazení. 
Jakmile se tisková hlava ochladí, tisk bude 
automaticky pokračovat.
Při ochlazování se zařízení P-touch 
nedotýkejte.

Vložte 12mm 
pásku!

Pro režim DECO MODE je vyžadována 12mm 
páska.

Hlášení Příčina/Náprava
Problém Řešení

Po zapnutí přístroje 
zůstává displej 
prázdný.

• Zkontrolujte, zda jsou baterie správně 
vloženy.

• Pokud jsou baterie slabé, vyměňte je.
• Zkontrolujte, zda je volitelný adaptér AD-

24ES správně připojen.

Po vytištění štítku 
jsou na obou 
stranách textu příliš 
velké okraje 
(místo).

• Chcete-li mít na štítku menší okraje, 
postupujte podle části „Nastavení okraje“ a 
vyberte možnost [Poloviční] nebo [Úzké].

Stroj netiskne nebo 
písmena nejsou 
vytištěna správně.

• Zkontrolujte, zda byla kazeta s páskou 
správně vložena.

• Pokud je kazeta s páskou prázdná, vyměňte 
ji.

• Zkontrolujte, zda je kryt kazety řádně 
uzavřen.

Nastavení a texty 
se samy smazaly.

• Baterie jsou možná slabé. Vyměňte je.
• Je-li napájení odpojeno po dobu více než 3 

minut, veškerý text, nastavení a textové 
soubory uložené v paměti budou smazány.

Přes vytištěnou 
pásku vede 
prázdná 
vodorovná čára.

• Na tiskové hlavě může být prach. Vyjměte 
kazetu s páskou a suchým bavlněným 
hadříkem pohybem nahoru a dolů tiskovou 
hlavu jemně otřete.

Přístroj je „zamrzlý“ 
(tj. nijak nereaguje 
na stisk klávesy, 
přestože je 
zapnutý.)

• Přečtěte si část „Resetování zařízení P-
touch“.

Přístroj se při 
spuštění tisku 
vypíná.

• Baterie jsou možná slabé. Vyměňte je.
• Zkontrolujte, zda jsou baterie správně 

vloženy.

Páska se v přístroji 
neposouvá 
správně nebo se 
mačká.

• Zkontrolujte, zda je konec pásky pod vodiči 
pásky.

• Páčka odstřihu pásky je při tisku používána. 
Při tisku se páčky nedotýkejte.

Jak mohou 
odstranit veškerá 
nastavení textu a 
formátu, abych 
mohl vytvořit nový 
štítek?

• Stiskněte  +  a vyberte 
[Text&Formát].

Jak mohu změnit 
nastavení jazyka? • Viz „Počáteční nastavení“.

Problém Řešení


