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Wst p
Dzi kujemy za zakupienie drukarki P-touch 2480!
Twoja nowa drukarka udost pni Ci ró norodne style, rozmiary i ramki dla
zaprojektowania i wykonania profesjonalnych etykiet własnego pomysłu,
na dowolne potrzeby. Dodatkowo, zestaw gotowych, sformatowanych
typów etykiet umo liwi szybkie i łatwe sporz dzenie etykiet do
oznaczenia patch paneli, kabli, ł czy i ró nych podzespołów.
Rozbudowane oprogramowanie na doł czonym CD-ROM udost pnia
dodatkowe mechanizmy dla
sporz dzania grafiki i układów przy
projektowaniu etykiet. Ponadto umo liwia ono importowanie do drukarki
szablonów etykiet i znaków specjalnych jak równie pozwala na
przenoszenie danych z drukarki do komputera dla utworzenia kopii.
Przy pomocy tej drukarki mo esz błyskawicznie drukowa estetyczne,
wyra ne i trwałe etykiety. Wysoka jako
i mo liwo ci operacyjne
drukarki czyni z niej urz dzenie niezwykle przydatne w zakładzie i w
terenie.
Jakkolwiek drukarka jest bardzo łatwa w u yciu, sugerujemy aby przed
rozpocz ciem jej u ytkowania zapozna si dokładnie z Instrukcj
Obsługi, któr warto równie trzyma w łatwo dost pnym miejscu, dla
uzupełniania wiadomo ci.
Deklaracja Zgodno ci
My

BROTHER INDUSTRIES, LTD.
1-1-1, Kawagishi, Mizuho-ku
Nagoya 467-8562, Japonia

deklarujemy e Labelling System PT-2480 jest zgodny
z nast puj cymi dokumentami normatywnymi:
EMC:
EN 55022:1998 Class B
EN 55024:1998
EN 61000-3-2:1995
EN 61000-3-3:1995
i spełnia wymagania Electromagnetic Compatibility Directive
89/336/EEC (z uzupełnieniami 91/263/EEC i 92/31/EEC). Zasilacz AC
jest równie zgodny z EN 60950 i spełnia wymagania Low Voltage
Directive 73/23/EEC.
Wydana przez:
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BROTHER INDUSTRIES, LTD.
P & H company
Development DIV.
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Wprowadzenie

Opis ogólny
Widok z góry i z dołu

WIDOK Z GÓRY

Wy wietlacz

Przycisk no a

Klawiatura

Port USB

P-touch 2480

1

Gniazdko zasilacza AC

www.brother.pl

WIDOK Z DOŁU

Pokrywa

D wignia
zwalniaj ca
kaset
Pomieszczenie baterii

Głowica drukuj ca

Pomieszczenie kasety
Szczelina
dla ta my
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Klawiatura i wy wietlacz

INSERT

BLOCK NO
LABEL TYPE
WIDTH
SIZE
LENGTH
CLEAR

PRINT OPTION
PRINT
FEED

LABEL TYPE

HOME

END
NEW BLOCK
STYLE
SIZE

LENGTH

ACCENT
MEMORY
SEARCH
SHIFT
SPACE

DATA
INSERT

1. Wyrównanie do lewej (strona 32)
2. Wyrównanie do rodka (strona 32)
3. Wyrównanie do prawej (strona 32)
4. Justowanie (strona 32)
5. Pogrubienie (strona 31)
6. Kontur (strona 31)
7. Kursywa (strona 31)
8. Ramka (strona 28)
9. Wska nik baterii (strona 6)
10. Numer bloku (strona 19)
11. Ustawienia typu etykiety (strona 11)
12. Ustawienia szeroko ci (strona 30)
13. Ustawienia rozmiaru (strona 29 i 30)
14. Ustawienia długo ci (strona 27)
15. Tryb Caps (strona 18)
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16. Tryb Insert (strona 20)
17. Tryb Shift (strona 18)
18. Tryb Code (strona 18)
19. Wył cznik zasilania (strona 10)
20. Klawisz Backspace (strona 17
i 20)
21. Klawisze strzałki (strona 17)
22. Klawisz Return (Enter) (strona
17 i 19)
23. Klawisz Format globalny (strona 29)
24. Klawisze PF (strona 33)
25. Przycisk przesuwu ta my (strona
34)
26. Przycisk drukowania (strona 35)
27. Typ etykiety (strona 11)
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Zalecenia ogólne
Stosuj do drukarki tylko ta my Brother TZ. Nie u ywaj ta m,
.
które nie maj znaku
Nie poci gaj za ta m , która wysuwa si z drukarki podczas
drukowania, poniewa mo e to spowodowa uszkodzenie kasety.
Unikaj korzystania z drukarki w miejscach gdzie wyst puje silne
zapylenie. Chro j przed bezpo rednim działaniem promieni
słonecznych i przed deszczem.
Nie nara aj drukarki na wysokie temperatury lub na wysok
wilgotno . Nie zostawiaj drukarki na desce rozdzielczej ani pod
tyln szyb samochodu.
Nie przechowuj kaset w miejscach, gdzie byłyby nara one na
bezpo rednie działanie promieni słonecznych, wysok wilgotno
lub pył.
Nie zostawiaj na drukarce przez dłu szy czas przedmiotów z gumy
lub winylu gdy mo e to spowodowa trwałe zabrudzenie drukarki.
Nie u ywaj do czyszczenia drukarki alkoholu lub innych
organicznych rozpuszczalników. Stosuj tylko mi kk i such
ciereczk .
Nie umieszczaj adnych obcych przedmiotów w drukarce ani
ci kich na drukarce.
Aby unikn

skaleczenia nie dotykaj ostrza no a.

U ywaj tylko zasilacza AC przeznaczonego wył cznie dla
stosowanej drukarki. U ycie innego zasilacza spowoduje utrat
gwarancji.
Nie rozmontowuj zasilacza.
Je li przewidujesz, e drukarka nie b dzie u ywana przez dłu szy
czas odł cz zasilacz i wyjmij baterie, aby zapobiec wyciekaniu
baterii i uszkodzeniu drukarki.
Stosuj 6 baterii AA alkalicznych lub ładowalnych (Ni-Cd lub Ni-MH).
Nigdy nie rozmontowuj drukarki.
Zaleca si stosowa kabel USB dostarczony z drukark . Je li
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konieczne b dzie u ycie innego kabla USB upewnij si , e jest on
wysokiej jako ci.
IBM® i PC-DOS® s
zastrze onymi nazwami handlowymi
International Business Machine, Inc.
Microsoft® i Windows® s zastrze onymi nazwami handlowymi
Microsoft Corp. w USA i w innych krajach.
Wszystkie inne wymienione nazwy oprogramowania i produktów s
zastrze onymi nazwami handlowymi odpowiednich firm.
Fragmenty oprogramowania filtra graficznego s oparte cz
na pracach grupy Independent JPEG.

ciowo

Baterie i kasety z ta m
Budowa drukarki umo liwia szybk i łatw wymian baterii i kaset.
Zasilanie bateryjne pozwala na korzystanie z drukarki w dowolnym
miejscu. Ta my TZ dost pne s w du ym wyborze typów, kolorów i
rozmiarów co umo liwia sporz dzanie etykiet z u yciem systematyki
kolorów i o bardzo du ej ró norodno ci wygl du i zastosowania.

Instalowanie baterii i kaset

P-touch 2480
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Uwagi dotycz ce baterii
Drukarka zasilana jest przez sze baterii AA. Mo na zastosowa
baterie alkaliczne jak równie ładowalne baterie Ni-Cd lub Ni-MH.
Przył czenie zasilacza AC nie powoduje ładowania ładowalnych
baterii znajduj cych si w drukarce. Mog one by ładowane tylko
przy pomocy ładowarki odpowiedniej dla zastosowanego typu
baterii. Nale y równie stosowa si do wskazówek doł czanych
do tych baterii.
Aby zapobiec wyciekowi baterii i uszkodzeniu drukarki nie stosuj:
• baterii manganowych
• kombinacji baterii nowych i zu ytych
• kombinacji baterii ró nego rodzaju (alkalicznych, Ni-Cd i Ni-MH),
ró nych producentów i ró nych typów
• kombinacji baterii naładowanych i nienaładowanych
Upewnij si , e baterie umieszczone s z zachowaniem wła ciwej
biegunowo ci. Drukarka okre la stan zainstalowanych baterii, w
momencie drukowania i wysuwania ta my. Je li stan naładowania
. W takim
jest zbyt niski zapala si wska nik rozładowania
przypadku koniecznie wymie baterie. Miej na uwadze, e w pewnych
warunkach eksploatacyjnych wska nik rozładowania baterii mo e nie
by aktywny.
Przed wymian baterii upewnij si , e drukarka jest wył czona. Miej
równie na uwadze, aby przy wymianie baterii nowe baterie zostały
umieszczone w drukarce w czasie krótszym ni pi minut, gdy w
przeciwnym przypadku tekst pokazany na wy wietlaczu, a tak e
zachowany w pami ci, zostanie utracony.
Je li nie zamierzasz korzysta z drukarki przez dłu szy okres czasu,
usu baterie. Miej na uwadze, e po wył czeniu zasilania, tekst z
wy wietlacza i z pami ci zostanie utracony.
Poniewa baterie dostarczone z drukark podlegaj samoczynnemu
rozładowaniu poczynaj c od momentu wysłania drukarki od
producenta, ywotno baterii u u ytkownika zale y od momentu
rozpocz cia u ytkowania drukarki.

Uwagi dotycz ce kaset z ta m
Przed umieszczeniem kasety upewnij si , e koniec ta my jest
usytuowany prawidłowo w prowadnicach ta my. Je li instalowana
kaseta ma ta m barwi c i ta ma ta jest lu na, pokr palcem
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z bate kółko w kierunku strzałki na kasecie, a do zlikwidowania luzu
ta my.

Koniec ta my

Prowadnice ta my

Przy umieszczaniu kasety upewnij si , e ta ma nie zaczepia o
naro nik metalowej prowadnicy.
Po umieszczeniu kasety naci nij
jeden raz aby usun luz ta my,
a nast pnie naci nij przycisk no a aby odci nadmiar ta my.
Zawsze odcinaj ta m przed wyj ciem kasety. Poci ganie za ta m
mo e doprowadzi do uszkodzenia kasety.

Laminowana ta ma o wzmocnionej przylepno ci
Do powierzchni chropowatych, szorstkich lub liskich zalecamy
stosowanie ta my o wzmocnionej przylepno ci.
Jakkolwiek instrukcja doł czana do ta m o wzmocnionej
przylepno ci zaleca ich odcinanie przy pomocy no yczek, mo na
równie u ywa do tego celu no a znajduj cego si w drukarce.

Laminowana ta ma elastyczna
W sytuacjach wymagaj cych zastosowania etykiet dobrze
przylegaj cych do ostrych załama lub do przedmiotów okr głych o
małej rednicy (kable, przewody, rurki itp.) zalecamy korzystanie z
ta my elastycznej.
Etykiety z ta my elastycznej nie nadaj si do stosowania jako
izolacja elektryczna.
Przy owijaniu etykiet wokół przedmiotów cylindrycznych rednica
przedmiotów powinna by nie mniejsza ni 3 mm; w przeciwnym
przypadku nale y stosowa etykiet flag i powinien by wybrany tryb
FÄHNCHEN. Ponadto, zachodz ce na siebie ko ce etykiety lub
wystaj ce ko ce flagi powinny mie długo co najmniej 5 mm.
P-touch 2480
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Etykieta mo e si odklei od przedmiotu cylindrycznego je li jest on
wyginany po przyklejeniu etykiety.

Zakładka > 5 mm
rednica > 3 mm
Zakładka > 5 mm

rednica > 3 mm

Flaga > 5 mm

Czyszczenie
Od czasu do czasu niektóre elementy drukarki mog wymaga
oczyszczenia. Pył lub brud mog przylgn do głowicy i do rolek,
zwłaszcza gdy drukarka u ywana jest w terenie, lub w rodowisku o
silnym zapyleniu. Ponadto, w miar u ywania, nó mo e zosta
zabrudzony klejem co mo e utrudnia odcinanie.

Czyszczenie głowicy drukuj cej, rolek i no a
Przed rozpocz ciem czyszczenia głowicy i rolek naci nij
aby
wył czy drukark , a nast pnie wyjmij baterie lub odł cz zasilacz.
Zachowaj szczególn ostro no aby nie dotyka ostrzy no a
palcami.

P-touch 2480
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Głowica drukuj ca
Rolka

Sucha
pałeczka
z wat

Sucha pałeczka
z wat

Ostrza no a

Ostrza no a
Sucha pałeczka
z wat

Uwagi dotycz ce czyszczenia głowicy drukuj cej i rolek
Je li na wydrukowanej etykiecie pojawia si pusty poziomy pasek
przeczy głowic drukuj c .
Dla ułatwienia czyszczenia głowicy mo esz skorzysta ze specjalnej
kasety do czyszczenia głowicy TZ-CL4 (opcja).
Przeczy rolki such pałeczk z wat . Obracaj rolki pałeczk . Nie
obracaj rolek palcami gdy mo na ulec skaleczeniu.

Uwagi dotycz ce czyszczenia no a
Je li wyst puj trudno ci z nale ytym odcinaniem ta my przeczy
nó .

Zasilacz AC (opcja)
Przy drukowaniu du ej liczby etykiet, lub etykiet które zawieraj znaczn
ilo tekstu, mo e okaza si przydatne zastosowanie zasilacza AC
(opcja).
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Przył czanie zasilacza AC

Uwagi dotycz ce zasilacza AC
Stosuj tylko oryginalny zasilacz przeznaczony dla tej drukarki.
Wył czaj zasilacz je li nie masz zamiaru u ywa drukarki przez
dłu szy okres czasu. Po wył czeniu zasilania tekst na wy wietlaczu i
zachowany w pami ci zostanie utracony.

Wł czanie i wył czanie drukarki
Naci nij
aby wł czy lub wył czy drukark .
Je li w drukarce znajduj si baterie, lub gdy drukarka jest przył czona
do zasilacza, tekst wy wietlany przed wył czeniem nie zostanie
utracony i pojawi si przy ponownym wł czeniu drukarki. Ta wła ciwo
pozwala na przerwanie pracy, wył czenie drukarki, a nast pnie
kontynuowanie pracy bez konieczno ci ponownego wpisywania tekstu.
Niezale nie od tego czy drukarka jest zasilana z baterii czy przez
zasilacz, wył czy si ona automatycznie je li w ci gu 5 minut nie
zostanie przyci ni ty aden klawisz ani nie zostanie wykonana adna
operacja.

P-touch 2480
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2 Sporz

dzanie Etykiet

2 Sporz dzanie Etykiet

Wybór opcji sporz dzania etykiet
mo esz wybra jedn z dwóch regularnych
Przy pomocy przycisku
opcji projektowania i drukowania własnych etykiet i jedn z sze ciu
specjalnych opcji umo liwiaj cych drukowanie etykiet według istniej cych
formatów, do oznaczania patch paneli, kabli, ł czy i ró nych
podzespołów.
Naci nij

[

.

Naciskaj
lub
(lub wielokrotnie naciskaj
) a do
pojawienia si
danej opcji. (Szczegóły ka dej opcji sporz dzania
etykiet podane s w kolejnych sekcjach poni ej).
aby uruchomi wybran opcj .
Naci nij
• Je li wybrana została opcja NORMAL (zwykła) lub VERTIKAL
(pionowa) kontynuuj wpisywanie tekstu etykiety w sposób opisany
w rozdziale 3 Funkcje Podstawowe.
• Je li wybrane zostały UMLAUFDR (obrót), MEHRFACH (obrót i
powtórzenie), PORT (port), PANEL (panel) lub FÄHNCHEN (flaga)
post puj zgodnie ze wskazówkami podanymi poni ej.
lub
a do pojawienia si
danego parametru.
Naciskaj
Naciskaj
lub
a do pojawienia si
danych ustawie (lub
wpisz dane ustawienia przy pomocy klawiszy numerycznych).
Naci nij
aby zastosowa wybrane ustawienia.
Wpisz tekst dla ka dej etykiety w oddzielnym bloku tekstu.
Drukuj etykiety.
• Aby wydrukowa pojedynczy egzemplarz ka dej etykiety naci nij
.
• Aby wydrukowa wiele etykiet jednakowych lub z oznaczeniami
seryjnymi lub te aby drukowa etykiety przy wykorzystaniu innych
specjalnych funkcji drukowania, naci nij
a nast pnie
i
wybierz dane opcje. (Szczegóły podane s w sekcji Korzystanie
ze specjalnych funkcji drukowania na stronie 35).
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Wydruk normalny i pionowy
Etykiety drukowane przy zastosowaniu
opcji redagowania etykiet: normalnej
NORMAL lub pionowej VERTIKAL
mog by formatowane i drukowane
odpowiednio do potrzeb.

Po wybraniu opcji Label Type NORMAL lub VERTIKAL tekst etykiety
mo e by wpisany, edytowany, drukowany i odcinany w zwykły sposób.
Przy opcji NORMAL wpisywany tekst jest drukowany poziomo wzdłu
etykiety. Przy VERTICAL wpisywany tekst jest drukowany pionowo
wzdłu etykiety.

Opcja OBRÓT oraz OBRÓT I POWTÓRZENIE
Etykiety drukowane przy pomocy
tych opcji mog by owijane wokół
oznaczanych kabli i przewodów.
W przypadku obu opcji tekst jest
obrócony o 90 stopni w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek
zegara, a ka dy blok tekstu jest
drukowany na oddzielnych etykietach
tak jak jest to pokazane poni ej.
Przy opcji MEHRFACH (obrót
i powtórzenie) tekst jest powtórzony
na całej długo ci etykiety, przez co
mo e by łatwo odczytywany z
ka dej strony.
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.
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w rozdziale 3 Funkcje Podstawowe.
• Je li wybrane zostały UMLAUFDR (obrót), MEHRFACH (obrót i
powtórzenie), PORT (port), PANEL (panel) lub FÄHNCHEN (flaga)
post puj zgodnie ze wskazówkami podanymi poni ej.
Naciskaj
lub
a do pojawienia si
danego parametru.
Naciskaj
lub
a do pojawienia si
danych ustawie (lub
wpisz dane ustawienia przy pomocy klawiszy numerycznych).
Naci nij
aby zastosowa wybrane ustawienia.
Wpisz tekst dla ka dej etykiety w oddzielnym bloku tekstu.
Drukuj etykiety.
• Aby wydrukowa pojedynczy egzemplarz ka dej etykiety naci nij
.
• Aby wydrukowa wiele etykiet jednakowych lub z oznaczeniami
seryjnymi lub te aby drukowa etykiety przy wykorzystaniu innych
specjalnych funkcji drukowania, naci nij
a nast pnie
i
wybierz dane opcje. (Szczegóły podane s w sekcji Korzystanie
ze specjalnych funkcji drukowania na stronie 35).

P-touch 2480
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Opcja FLAGA
Etykiety drukowane w tej opcji mog by
owini te wokół kabla lub przewodu z ko cami
sklejonymi razem tak aby utworzy flag .
W opcji FÄHNCHEN ka dy blok tekstu
jest drukowany na obu ko cach etykiety.
Długo niezadrukowanej cz ci
etykiety jest równa obwodowi kabla lub
przewodu. Ponadto tekst mo e by
drukowany poziomo lub obrócony
o 90 stopni.
DREHEN:
AUS

DREHEN:
EIN

(wył czone)

(wł czone)

(wył czone)

(wł czone)

Długo
flagi

rednica
flagi

Długo
flagi

Długo
flagi

rednica
flagi

Długo
flagi

Po wybraniu opcji FÄHNCHEN ustal długo i rednic flagi, styl ramki,
je li potrzebna, oraz czy tekst ma by obrócony czy nie.
FÄHN. – Fähnchendurchmesser: 0 do 100 mm
( rednica flagi)
Domy lna: 7 mm
FÄHN.L – Fähnchenlange: 10 do 200 mm
(długo flagi)
Domy lna: 30 mm
RAHMEN:
AUS,
(ramka)
Domy lna: AUS (brak)
DREHEN:
AUS, EIN
(obrót)
Domy lna: AUS (bez obrotu)
Pojedynczy blok tekstu mo e zawiera maksymalnie 7 wierszy.
Do etykiet, które maj by umieszczone na kablach lub przewodach,
sugerujemy zastosowanie elastycznej ta my (Flexible ID Tape). Aby
owin ta m Flexible ID Tape wokół obiektów cylindrycznych, stosuj
opcj FÄHNCHEN je li rednica obiektu jest mniejsza ni 3 mm.
Wystaj ce ko ce flagi powinny mie długo co najmniej 5 mm.

P-touch 2480
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Opcje PORT i PANEL
Etykiety sporz dzane przy pomocy tych opcji mog by wykorzystane do
oznaczania ró nych podzespołów i paneli.
Przy opcji PORT ka dy blok tekstu
drukowany jest na oddzielnej
etykiecie, umo liwiaj c
zastosowanie tych etykiet do
identyfikacji ró nych podzespołów
lub portów umieszczonych w
nierównych odst pach.
Przy opcji PANEL wszystkie bloki
tekstu umieszczone s na jednej
etykiecie, i w równych odst pach,
umo liwiaj c zastosowanie tej
etykiety do oznaczania szeregu
równomiernie rozmieszczonych
wył czników, bezpieczników lub
NORMAL
RÜCKWÄRT
zacisków na patch panelu.
kolejno zwykła
kolejno odwrotna
Ponadto, bloki tekstu mog by
drukowane w kolejno ci takiej w jakiej zostały wpisane, lub w odwrotnej.
PORT

Długo

bloku

Długo

bloku

Długo

bloku

PANEL
(ustawienie
NORMAL)
PANEL
(ustawienie
RÜCKWÄRT)
Długo

bloku Długo

bloku Długo

bloku Długo

bloku

Po wybraniu opcji PORT lub PANEL ustal długo ka dego bloku lub
etykiety i wybierz rodzaj ramki, je li b dzie potrzebna. Dla opcji PANEL
wybierz czy kolejno wydruku bloków tekstu ma by taka jak kolejno
wpisywania czy odwrotna.

P-touch 2480
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B.LANGE Blocklange: * Dla opcji PORT:
(długo bloku)
20 do 200 mm
Domy lna: 30 mm
* Dla opcji PANEL:
6 do 200 mm
Domy lna: 30 mm
RAHMEN:
(ramka)

* Dla opcji PORT:
AUS
Domy lna: AUS (brak)
* Dla opcji PANEL:
AUS

DRUCKEN
(kolejno wydruku)

Domy lna: AUS (brak)
NORMAL (zwykła), RÜCKWÄRT (odwrotna)
Domy lna: NORMAL

Dla tych typów etykiet sugerujemy zastosowanie ta my o silnej
przylepno ci (Strong Adhesive Tape).
Parametr DRUCKEN jest dost pny tylko w opcji PANEL.
Przy zastosowaniu funkcji NUMMERIERUNG (numerowanie) w
opcji PANEL mo liwe jest łatwe utworzenie pojedynczej etykiety
zawieraj cej wiele bloków tekstu z wzrastaj cymi oznaczeniami
seryjnymi np. na patch panel jak pokazane powy ej. (Szczegóły
funkcji NUMMERIERUNG podane s w sekcji Drukowanie wielu
kopii ze znakami rosn cymi seryjnie na stronie 36.)

P-touch 2480
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3

Funkcje Podstawowe

Wykonywanie podstawowych operacji
Wybieranie funkcji, parametrów, ustawie i grup
Je li pojawi si
naci nij
aby wybra pozycj poprzedni lub
aby wybra pozycj nast pn .
Je li pojawi si
naci nij
aby wybra pozycj poprzedni
lub
aby wybra pozycj nast pn .

Wybór ustawie domy lnych
Aby wybra ustawienie domy lne funkcji lub parametru naci nij

.

Potwierdzenie wyboru
Aby wybra pozycj z listy, zastosowa
odpowiedzie ”Ja” (Tak) naci nij
.

wybrane ustawienie, lub

Anulowanie wyboru
Aby zrezygnowa z wybranej funkcji i powróci do poprzedniego
wskazania na wy wietlaczu, bez zmiany tekstu, lub odpowiedzie
”Nein” (Nie) naci nij

P-touch 2480
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Wprowadzanie danych etykiety
Wpisywanie i edytowanie tekstu
Wpisywanie znaków
Aby wpisa mał liter , numer, przecinek lub kropk po prostu
naci nij klawisz z tym znakiem.
Aby wpisa du liter naci nij
dla uruchomienia trybu Shift, a
nast pnie klawisz z wła ciw liter .
Aby zapewni stałe wpisywanie du ych liter naci nij
, a nast pnie
dla uruchomienia trybu Caps (du e litery) i wpisuj.
Aby wyj

z trybu Shift bez wpisywania litery naci nij

.

Aby wyj z trybu Caps naci nij
, a nast pnie
.
Aby wydrukowa mał liter przy uruchomionym trybie Caps naci nij
, a nast pnie wła ciw liter .

Wprowadzanie spacji
Aby wprowadzi spacj w tek cie naci nij

.

Przesuwanie kursora
Przesuwaj kursor aby sprawdzi lub edytowa tekst lub dla dokonania
wyboru ró nych funkcji i ustawie .
Aby przesun kursor w lewo, w prawo, do góry lub w dół naci nij
,
,
lub
.
Aby przesun kursor na pocz tek bie cego wiersza tekstu naci nij
, a nast pnie
.
Aby przesun kursor na koniec bie cego wiersza tekstu naci nij
, a nast pnie
.
Aby przesun kursor na pocz tek całego wpisanego tekstu naci nij,
, a nast pnie
.
Aby przesun kursor na koniec całego wpisanego tekstu naci nij
, a nast pnie
.
Aby przesun kursor od razu o kilka znaków lub wierszy naci nij i
,
,
lub
.
przytrzymaj

P-touch 2480
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Dodawanie nowego wiersza tekstu
Aby zako czy bie cy wiersz tekstu i rozpocz
Na ko cu linii pojawi si znak
.

nowy, naci nij

.

Ilo wierszy tekstu, które mog zosta wydrukowane zale y od
szeroko ci ta my.
Szeroko

Maksymalna ilo
wierszy wydruku
2
2
3
5
7

ta my

6 mm
9 mm
12 mm
18 mm
24 mm

Numer wiersza na wy wietlaczu wskazuje numer wiersza bloku
tekstu.

Dodawanie nowego bloku tekstu
Aby utworzy nowy blok tekstu tak by jedna sekcja tekstu mogła mie
ró n ilo wierszy ni inna, naci nij
, a nast pnie
. Na ko cu
.
bloku pojawi si znak
Dla przykładu, tekst wpisany w sposób podany ni ej, b dzie
wydrukowany jak na s siaduj cym rysunku:

Jedna etykieta mo e zawiera maksymalnie pi dziesi t bloków
tekstowych.
Numer bloku, w którym znajduje si kursor jest pokazany na dole
wy wietlacza.
Wszystkie bloki tekstowe maj te same ustawienia formatowania.
Przy próbie drukowania du ej liczby danych jednorazowo, niektóre
etykiety mog pozosta niezadrukowane. Na przykład, przy
drukowaniu 50 rekordów, maksymalna liczba znaków, które mog by
drukowane jednorazowo ograniczona jest do około 200.

P-touch 2480
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Wstawianie tekstu
Aby został wstawiony tekst, który wpisujesz w aktualnej pozycji
kursora upewnij si , e pojawił si wska nik EINF. (wstawianie). Je li
go nie ma naci nij
aby znale si w trybie EINF.
Aby tekst znajduj cy si w aktualnej pozycji kursora zmieni , zamiast
wstawiania go, naci nij
aby wyj z trybu EINF.

Usuwanie tekstu
Aby usun znaki na lewo od bie cej pozycji kursora naciskaj
a do znikni cia wszystkich usuwanych znaków.
Aby usun cały tekst:
Naci nij
a nast pnie
.
Naciskaj
lub
aby wybra albo NUR TEXT (aby usun
sam tekst) albo TEXT & FORMAT (aby usun cały tekst i
przywróci wszystkie funkcje formatu do ich ustawie umownych).
Naci nij
.

Wpisywanie liter z akcentem
Istniej ró ne akcentowane litery, które mo na wpisa przy pomocy
funkcji AKZENT.
Dost pne s nast puj ce litery z akcentem.
Litera

P-touch 2480
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Naci nij
, a nast pnie
. Pojawi si komunikat ”AKZENT az/A-Z?” (czy chcesz wstawi akcentowany znak a-z/A-Z?).
Naciskaj klawisz litery, któr chcesz oznaczy akcentem a do
wybrania potrzebnego znaku akcentu.
Dodaj liter (y) z akcentem do tekstu.
• Aby doda pojedyncz akcentowan liter lub ostatni z serii,
przejd do punktu .
, a
• Aby wpisa do tekstu seri akcentowanych liter naci nij
.
nast pnie
Dla ka dej nast pnej akcentowanej litery powtórz kroki
i .
Naci nij
Aby wpisa du

.
akcentowan liter naci nij

(lub naci nij

,a

aby uruchomi tryb Caps) przed naci ni ciem klawisza
nast pnie
litery.
Akcentowana litera mo e by równie wybrana przez wpisanie
odpowiedniego kodu z tabeli podanej wy ej. Na przykład wpisanie
”A0” a nast pnie naci ni cie
spowoduje dopisanie litery ”Ä” do
tekstu.

Wprowadzanie kodu kreskowego
Funkcja BARCODE umo liwia wydrukowanie kodu kreskowego na
etykiecie.
Poniewa głównym przeznaczeniem tej drukarki nie jest sporz dzanie
specjalnych etykiet z kodami kreskowymi, niektóre czytniki kodów
kreskowych mog nie by w stanie odczytywa etykiet.
Czytniki kodów kreskowych mog nie by w stanie odczyta kodów
kreskowych wydrukowanych przy pomocy pewnych kolorów na
niektórych kolorowych ta mach. Dla uzyskania najlepszych rezultatów
drukuj kody kreskowe czarnym kolorem na białych etykietach.
Ró ne parametry kodów kreskowych umo liwiaj utworzenie kodów
kreskowych ci le dostosowanych do potrzeb u ytkownika.

P-touch 2480
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Parametr

Ustawienia

PROTOKOLL
(protokół)
BREITE
(szeroko kreski)
ZIFFER
(drukowanie liczb poni ej kresek)
PRÜFZIFFER
(liczba kontrolna)

CODE 39, I-2/5, EAN13, EAN8,
UPC-A, UPC-E, CODABAR,
EAN128, CODE128
BREIT, MITTEL, SCHMAL
(szeroka, rednia, w ska)
EIN, AUS
(tak, nie)
EIN, AUS
(tak, nie)

Parametr PRÜFZIFFER (liczba kontrolna) wyst puje tylko dla
protokółów CODE 39, I-2/5 i CODABAR.

Wybór parametrów kodu kreskowego
Naci nij
, a nast pnie
.
Naciskaj
lub
a do momentu pojawienia si parametru, który
chcesz zmieni .
Naciskaj
lub
a do pojawienia si
danego ustawienia.
Powtórz czynno ci
i
a do ustawienia wszystkich
parametrów zgodnie z yczeniami.
Naci nij
.

Wprowadzanie danych kodu kreskowego
Naci nij
.
Wpisz nowe dane kodu kreskowego lub edytuj istniej ce.
Naci nij
aby doda kod kreskowy do tekstu.
Aby doda znaki specjalne do danych kodu kreskowego (dotyczy
tylko protokółów CODE39, CODABAR, EAN128 lub CODE128),
umie kursor pod znakiem, do którego chcesz doda znak specjalny,
a nast pnie naci nij
. Naciskaj
lub
a do pojawienia si
danego znaku specjalnego, a nast pnie naci nij
aby doda
wybrany znak do danych. (Skorzystaj z tabel znajduj cych si
poni ej, zawieraj cych zestawienie dost pnych znaków specjalnych).
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Aby zmieni dane albo ustawienia parametrów BREITE lub ZIFFER
kodu kreskowego, który ju był dodany do tekstu, umie kursor
poni ej symbolu kodu kreskowego , a nast pnie naci nij
,a
potem

.

Nast puj ce znaki specjalne mog by dodane do kodów kreskowych
utworzonych tylko według protokółów CODE39 i CODABAR.
CODE39

CODABAR

Numer

Znak

Numer

Znak

Numer

Znak

Numer

Znak

0
1
2
3

–
.
Spacja
$

4
5
6

/
+
%

0
1
2

–
$
:

3
4
5

/
.
+

Nast puj ce znaki specjalne mog by dodane do kodów kreskowych
utworzonych tylko według protokółów EAN128 i CODE128.
Numer

Znak

Numer

Znak

Numer

Znak

Numer

Znak

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Spacja
!
”
#
$
%
&
’
(
)
*
+
,
–
.
/
:
;

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

<
=
>
?
@
[
\
]
^
_
NUL
`
SOH
STX
ETX
EOT
ENQ
ACK

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

BEL
BS
HT
LF
VT
FF
CR
SO
SI
DLE
DC1
DC2
DC3
DC4
NAK
SYN
ETB
CAN

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

EM
SUB
ESC
{
FS
|
GS
}
RS
~
US
DEL
FNC3
FNC2
FNC4
FNC1
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Wstawianie symbolu
Istnieje 147 symboli i znaków graficznych dost pnych w funkcji
SYMBOL.
Naci nij
. Wy wietli si kategoria u ywana ostatnio.
Naciskaj
lub
aby wybra potrzebn kategori .
Naciskaj
lub
a wybrany zostanie potrzebny symbol.
Dodaj symbol(e) do tekstu.
• Aby doda symbol pojedynczy lub ostatni z serii, przejd do
punktu .
, a nast pnie
• Aby doda do tekstu seri symboli naci nij
.

Dla ka dego nast pnego symbolu powtórz czynno ci
Naci nij

do

.

.

Symbol mo e by równie wybrany przez wpisanie odpowiedniego
oznaczenia kodowego według tabelki poni ej. Na przykład, wpisanie
”A02”, a nast pnie naci ni cie
powoduje dodanie ”?” do tekstu.

P-touch 2480
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Dost pne s nast puj ce symbole
Kategoria

Symbole

Satzzeichen

Firma

Mathematische
Zeichen
Klammern

Pfeile

Währungen/
Einheiten

Sonderzeichen

P-touch 2480
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Kategoria

Symbole

Zahlen

Piktogramme

Elektrische/
elektronische Zeichen

Verbote

Warnungen

Kommunikation

Andere

Persönliche Daten

P-touch 2480

16 ostatnio wybranych symboli zostaje automatycznie
zachowane w kategorii symboli Persönliche Daten
(własnego wyboru).
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Gdy kategoria symboli PERSÖNLICHE DATEN zostanie zapełniona,
kolejne wybierane symbole spowoduj usuwanie istniej cych, o ile nie
zostanie wył czona funkcja AKTUALISIERUNG (aktualizowanie).
(Skorzystaj z sekcji Uaktualnianie kategorii symboli PERSÖNLICHE
DATEN, na stronie 45).

Formatowanie etykiety
Ustalanie długo ci etykiety
Długo

etykiety mo e by ustalana w nast puj cy sposób.
Naci nij
a nast pnie
.
Naciskaj
lub
a pojawi
si LANGE (długo ).
Naciskaj
lub
a do
pojawienia si
danej długo ci
etykiety (lub wpisz dan długo
Naci nij
.

6 do 999 mm

klawiszami numerycznymi).

Ustalanie wielko ci marginesu
Mo na ustali wielko

marginesów z lewej i prawej strony tekstu.

Naci nij
, a nast pnie
.
Naciskaj
lub
a do
pojawienia si RAND
(margines).
2 do 99 mm
Naciskaj
lub
a pojawi
si wymagane wielko ci marginesów
(lub wpisz dan wielko klawiszami numerycznymi).
Naci nij
.
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Obramowanie tekstu
Naci nij
, a nast pnie .
Naciskaj
lub
a do pojawienia si wybranego rodzaju
obramowania.
Naci nij
. Wybrane obramowanie dotyczy całego tekstu.
Dost pne s nast puj ce rodzaje obramowania.
Nr
Ramki

P-touch 2480

Nr
Ramki
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Wybór wielko ci znaków
Wielko znaków mo e zosta ustalona dla całego tekstu etykiety lub
tylko dla wiersza, w którym aktualnie znajduje si kursor.
Przy ustawieniu domy lnej wielko ci znaków na AUTO, wybrany
zostaje automatycznie najwi kszy mo liwy rozmiar tekstu
odpowiednio do szeroko ci u ywanej ta my i ilo ci wierszy tekstu.

Formatowanie wielko ci znaków dla całego tekstu
Naci nij
Naciskaj
Naciskaj
znaków.
Naci nij

.
lub

a do pojawienia si G.GROSSE (cały tekst).

lub

a do pojawienia si

. Wybrana wielko

danej wielko ci

odnosi si do całego tekstu.

Formatowanie wielko ci znaków dla wiersza
Przenie kursor do wiersza tekstu, którego wielko
zmieni .

chcesz

Naci nij
a nast pnie
.
Naciskaj
lub
a do pojawienia si
danej wielko ci
znaków.
Naci nij
. Wybrana wielko odnosi si tylko do tego
wiersza tekstu przy którym znajduje si kursor.
Rozmiary tekstu, który mo e by wydrukowany, zale od szeroko ci
ta my. Nast puj ca tabela podaje maksymalny rozmiar tekstu, który
mo e by zastosowany przy ró nej szeroko ci ta my.
Szeroko

Maksymalny rozmiar
tekstu
12 punktów (3 mm)
18 punktów (4 mm)
24 punktów (6 mm)
36 punktów (9 mm)
48 punktów (12 mm)

ta my

6 mm
9 mm
12 mm
18 mm
24 mm
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Przy wybraniu ustawie AUTO i gdy tekst w bloku składa si tylko z
jednego wiersza, zawieraj cego tylko du e litery (i bez liter
akcentowanych), drukowany tekst jest nieznacznie wi kszy ni
podawany jako maksymalnie mo liwy dla danej szeroko ci ta my.

Wybór szeroko ci znaków
Formatowanie szeroko ci znaków dla całego tekstu
Naci nij

.

Naciskaj
lub
a do pojawienia si G.BREITE (szeroko
cało ci).
Naciskaj
lub
a do pojawienia si
danego
ustawienia szeroko ci znaków.
Naci nij
. Wybrane ustawienie odnosi si do całego tekstu.

Formatowanie szeroko ci znaków dla wiersza
Przenie kursor do wiersza tekstu, w którym chcesz zmieni
szeroko znaków.
Naci nij
Naciskaj

, a nast pnie
.
lub
a do pojawienia si BREITE (szeroko

).

Naciskaj
lub
a do pojawienia si
danej szeroko ci
znaków.
Naci nij
. Wybrana wielko odnosi si tylko do tego
wiersza tekstu, przy którym znajduje si kursor.

P-touch 2480
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Dost pne s nast puj ce szeroko ci znaków, odpowiednio dla ka dego
podanego rozmiaru tekstu.
Szeroko
Rozmiar

NORMAL

MITTEL

SCHMAL

BREIT

Wybór stylu znaków
Formatowanie stylu znaków w całym tek cie
Naci nij
Naciskaj

.
lub

a do pojawienia si G.STIL (styl cało ci).

Naciskaj
lub
a do pojawienia si
danego
ustawienia stylu znaków.
Naci nij
. Wybrane ustawienie odnosi si do całego tekstu.

Formatowanie stylu znaków w wierszu
Przenie kursor do wiersza tekstu, w którym chcesz zmieni
styl znaków.
, a nast pnie .
Naci nij
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Naciskaj
lub
a do pojawienia si
danego
ustawienia stylu znaków.
Naci nij
. Wybrane ustawienie odnosi si tylko do tej linii
tekstu przy której znajduje si kursor.
Dost pne s podane ni ej style tekstu.
Styl

Przykład

Styl

Przykład

KURSIV

NORMAL

K+F

FETT

(kursiv und
fett)

UMRISS

(kursiv und
Umriss)

K+U

Ustalanie wyrównania dla wszystkich wierszy tekstu
Naci nij

.

Naciskaj
lub
a do pojawienia si H.AUSR.
(wyrównanie).
Naciskaj
lub
a do pojawienia si
danego
ustawienia.
Naci nij
. Wybrane ustawienie odnosi si do całego tekstu.
Dost pne s nast puj ce ustawienia wyrównania
ABC
DEFGH
IJKLM

LINKS
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DEFGH
IJKLM

ABC
DEFGH
IJKLM

ZENTR.

RECHTS
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Korzystanie z szablonów w opcji Auto Format
Drukarka udost pnia wiele ró nych szablonów o zaprogramowanym
formacie, które umo liwiaj szybkie i łatwe sporz dzanie etykiet do
ró norodnych zastosowa – od informowania o zawarto ci opakowa i
segregatorów po etykietowanie urz dze i sporz dzanie identyfikatorów.
Po prostym wybraniu jednego z dziesi ciu szablonów, wpisz tekst w
ka dym z jego pól i wówczas etykieta jest gotowa do wydrukowania.
Dost pne s nast puj ce szablony etykiet:
PF
Nr

Nazwa
Szeroko ta my
szablonu x długo etykiety

Pola szablonów

Przykład

Naci nij
a nast pnie klawisz PF o numerze, któremu
przyporz dkowany jest szablon, którego chcesz u y .
Naci nij
. Pojawi si pierwsze pole wybranego szablonu.
P-touch 2480
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Naciskaj
lub
aby uwidoczni ka de pole, a nast pnie
wpisz tekst.
• Aby wydrukowa pojedyncz etykiet naci nij
.
• Aby wydrukowa wiele jednakowych kopii etykiety, wiele etykiet
z seryjn zmian oznaczenia lub etykiety z tekstem lustrzanym,
naci nij
, a nast pnie
(bli sze szczegóły podane s w
sekcji Korzystanie ze specjalnych funkcji drukowania, na stronie
35.)
Znaki akcentowane (strona 20), symbole (strona 23 i 24) i kody
kreskowe (strona 21) mog by umieszczane w polach szablonów.
Aby zrezygnowa z korzystania z szablonu, wy wietl ostatnie pole, a
. Pojawi si menu Auto Format. Naciskaj
nast pnie naci nij
lub
a do pojawienia si BEENDEN, a nast pnie naci nij
.

Drukowanie etykiet
Podgl d układu etykiety
Funkcja LAYOUTVORSCHAU (podgl d) pozwala na podgl d układu
etykiety.
Aby skorzysta z tej funkcji naci nij
a nast pnie
. Długo
bie cej etykiety jest pokazywana w dolnym lewym rogu ekranu.
Aby przewija przegl dan etykiet w lewo lub w prawo naciskaj
lub .
Aby powróci do tekstu naci nij

lub

.

Przesuwanie ta my
Aby przesun 23 mm ta my naci nij
”BV” (przesuwanie ta my).

. Pojawi si komunikat

Po zatrzymaniu drukowania przez wył czenie drukarki (naci ni cie
) wł cz drukark ponownie i naci nij
, aby wysun do
odci cia bezu yteczny odcinek drukowanej ta my.
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