
   

■Voorzijde 

 

 

 

 

 

 
1. Beschermrand Beschermt de printer. 

2.  knop Printer AAN/UIT zetten. 

3.    lampje Duidt de foutstatus van de printer aan. 

4.   lampje 
Duidt de (geschatte) resterende 
levensduur van de batterijen van de 
printer aan. 

5.   lampje Bluetooth-aanduiding. 
6. Lipje van 

printerdeksel 
Trek aan het lipje om het printerdeksel te 
openen. 

7. Tape-uitgang Hier komen afgedrukte labels uit de 
printer. 

 

■Achterzijde 

 

 

 

 

 

 

8.  Printerdeksel 
Kan worden geopend om een 
tapecassette te plaatsen of om de 
printkop te reinigen. 

9.  Bluetooth-knop 
Druk tegelijk op deze knop en de  
knop om Bluetooth in en uit te 
schakelen. 

10. Voedings-
aansluiting 

Aansluiting voor de meegeleverde 
stroomadapter. 

11. USB-poort Aansluiting voor de meegeleverde 
USB-kabel. 

12. Batterijdeksel Openen om batterijen te plaatsen of te 
vervangen. 

13. Beveiligingsanker 
Hiermee kunt u de printer bevestigen 
aan een bureau of paal met een 
commercieel beveiligingsslot of 
soortgelijk instrument. 

• Een labelcassette in de printer steken: 
 

1. Draai loshangende tape in de tapecassette aan 
(indien nodig) 

 
 

2. Open het cassettedeksel/printerdeksel. 

 
 

3. Plaats de cassette in de printer zoals afgebeeld. 

 
4. Sluit het cassettedeksel/printerdeksel. 
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MP100 printer en accessoires 

Artikelnr. Beschrijving 

MP100 Omvat de MP100 printer met beschermrand, 
1 cassette T100X000VPM-BK, USB-kabel en 
stroomadapter (MP100-AC).  Voor gebruik in 
Noord-Amerika. 

MP100/E Omvat de MP100 printer, 1 cassette 
T100X000VPM-BK, USB-kabel, stroomadapter 
(MP100-AC) en netsnoer(en) voor 
internationaal gebruik.  Voor gebruik buiten 
Noord-Amerika. 

MP100-ACS Vervangende 120-240 VAC universele 
stroomadaptermodule met netsnoer voor 
Noord-Amerika. 

MP100-IB Vervangende MP100 beschermrand. 

 

 
Labelcassettes voor de MP100 
• Materiaal continue labels: 

• Zelflaminerende vinyltape, krimpkous 
• Nylontape, polyolefinetape 
• Gekleurde vinyltape, doorzichtige polyestertape 
• Magnetische tape 

Types labelcassettes 

Label-
materiaal 

Voorbeeld 
artikelnr. 

Soort 
toepassing 

Zelflaminerende 
vinyltape 

S000X150VAM Markeren van 
draad/kabel 

Krimpkous H000X044H1M Markeren van 
draad/kabel 

Nylontape T100X000C1M-BK Markeren van 
draad/kabel 

Polyolefinetape T038X000FJM-BK Labelen van 
aansluitingenblok 

Gekleurde 
vinyltape  

T100X000VPM-BK Veiligheid/faciliteit en 
identificatie in het 
algemeen 

Doorzichtige 
polyestertape 

T100X000YKC-BK Veiligheid/faciliteit en 
identificatie in het 
algemeen 

Magnetische 
tape 

T100X000MXM-BK Veiligheid/faciliteit en 
identificatie in het 
algemeen 

 

Aan de slag 

• Meegeleverde items  
 

 
Nalevings markeringen 

 

Onderdelen en functies van de printer: Printer opstellen 
Batterijen gebruiken:  
 
 
 

 
1. Verwijder de beschermrand. 
2. Open het batterijdeksel aan de onderkant van 

de printer. 

                                   
 

3. Plaats 6 AA-alkalinebatterijen. 
 

 De stroomadapter gebruiken:  
 
 
 
 

1. Sluit de meegeleverde stroomadapter aan op 
de printer, en steek de stekker in een 
stopcontact.  
 

 
 

 5 6 7 8 

1 2 3 4 

Gebruik een pen of 
potlood 

Voer het uiteinde van 
de tape door de sleuf. 

MP100 printer 
met 
beschermrand 

Labelcassette USB-kabel 

Stroomadapter Documentatie 

LET OP 
Gebruik altijd AA-alkalinebatterijen. 

LET OP 
Gebruik alleen de meegeleverde stroomadapter. 



 

De printer aansluiten op een mobiel apparaat 
1. Installeer de mobiele applicaties van Panduit zoals “Panduit 

Easy-Mark iLabel” en “Panduit Easy-Mark Network”. 
2. Opzetten van Bluetooth-verbinding (koppelen). 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Druk op de  knop om de printer in te schakelen. 

Als de Bluetooth-functie van de printer uitgeschakeld is, zet hem dan aan. 
Zie het gedeelte “De Bluetooth-functie in- en uitschakelen”. 

2. Zet de Bluetooth-functie op uw mobiele apparaat aan en 
koppel de printer. 

Start de mobiele applicaties op het mobiele apparaat om etiketten te 
maken nadat het koppelen voltooid is. 

De Bluetooth-functie inschakelen 
Bij aankoop is het product zo ingesteld dat de  
Bluetooth-functie wordt ingeschakeld wanneer u  
de printer aanzet. U kunt deze instelling met de  
knop in- en uitschakelen. 
U kunt de instelling van de Bluetooth-functie  
controleren met het lampje  . 
1. Als de printer aanstaat, drukt  

u op de knop  om hem uit  
te zetten. 

2. Druk tegelijkertijd op de knop  en de  
Bluetooth-knop om de printer aan te  
zetten. 

U kunt de instelling beurtelings in- en uitschakelen  
door stap 1 en 2 te herhalen. 
 
Het woordmerk Bluetooth® en de logo's zijn gedeponeerde 
handelsmerken en eigendom van Bluetooth SIG, Inc. 

 

Afdrukken vanaf mobiele applicaties 

• De mobiele applicaties Panduit Easy-Mark iLabel en 
Easy-Mark Network zijn beschikbaar voor iOS- en 
Android-apparaten.  Bezoek de online appwinkel of 
www.panduit.com 

• Voor een iOS-apparaat, zet Automatisch slot op Nooit 
of de langst mogelijke tijd. 

• Schakel op iOS-apparaten tijdens het afdrukken NIET 
over tussen applicaties om mogelijke storing van 
Bluetooth-communicatie te voorkomen. 

 
De applicatie Easy-Mark iLabel 

 
De applicatie Easy-Mark Network 
Het Android™-logo is een handelsmerk van Google Inc. 
iOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco 
in de VS en andere landen en wordt in licentie gebruikt. 

De applicatie Easy-Mark iLabel 

 

De applicatie Easy-Mark Network 

 

 

Bijkomende ondersteuning 

Bezoek www.panduit.com 
Kosteloze downloads 
Pad: Ondersteuning / Downloadcentrum / 
Software, firmware, printers 
 

• Vervangende referentiekaart 
• Productbrochure 
• Productspecificaties en veiligheidsinformatie 

 
Registratie voor garantie 
Pad: Ondersteuning / Productregistratie 

 
Gerelateerde producten 

• MP labelcassettes 
• MP300 printer 
• Labelsoftware Easy-Mark Plus 
 

PANDUIT TECHNISCHE ONDERSTEUNING 
1-866-871-4571 

GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM 
 

Artikelnummer: MP100-QRC-NL, Rev 3.8 
DWG-nummer: 00210ECB 

De printer op een computer aansluiten 

 
 
 
 
 
 
 
• Installeer het printerstuurprogramma.  

 
 
1. Voor USB 
Verbind de printer en de computer met een USB-
kabel volgens de instructies op het scherm. 

 

2. Voor Bluetooth® 
 
 

 

 

 

 

 

Foutopsporing 
Betekenis van lampjes 
De lampjes duiden de printerstatus aan. 

Status van lampje 
* : Afhankelijk van de bedieningsstatus 

van de printer 
-- : Uit Printerstatus 

   

-- * Gaat aan en uit Bluetooth is ingeschakeld. Of verbonden met een 
Android-apparaat of een computer met Windows. 

* * Brandt Bluetooth-verbinding is voltooid. (bij verbinden met 
een iOS-apparaat) 

-- * Knippert snel Is bezig met een bewerking zoals afdrukken of een 
etiket afknippen. 

-- * Knippert 
(om de 5 seconden) Bluetooth is uitgeschakeld. 

-- -- -- Stroom UIT. 

* Brandt * Batterijen zijn leeg en moeten worden vervangen. 
Houd nieuwe batterijen bij de hand. 

* Knippert 
snel * Vervang de batterijen. 

Opmerking: Raadpleeg het instructielabel in het cassettevak voor 
informatie over het reinigen van de printkop. 

9 10 11 

13 

12 

14 15 16

Afdrukken vanuit de software Easy-Mark Plus 

• Sluit de MP100 printer via een USB-kabel op een 
computer aan. 

• Druk af vanuit de labelsoftware Easy-Mark Plus.  
Easy-Mark Plus wordt afzonderlijk verkocht en bevat 
het stuurprogramma voor de MP100. 

o Easy-Mark Plus op schijf:  EMPLUS-CD 
o Easy-Mark Plus op USB-flashgeheugen:  EMPLUS-2GO 
o Easy-Mark als downloadbare versie: EMPLUS-DL 

 

 
Voorbeeld met T100X000VXM-BK, zwart op gele continue 
vinyltape: 

 

 

• Tekst 

• Spraak naar tekst 

• Streepjescodes 

• QR-codes 

• Datum-/tijdstempel 

• Labels opslaan 

• Bestanden online 
delen en opslaan 

• Veel tekengrootten 

 

 

• Kabelmarkeringen 
maken 

• Labels maken voor 
schakelpanelen, 
afdekplaatjes en 
modules 

• Tekst 

• Spraak naar tekst 

• Labels opslaan 

• Conform ANSI/TIA-
606 

• Verbinding maken 
met Fluke 
LinkWare™ Live 

LET OP 
Plaats het mobiele apparaat op niet meer dan een meter afstand 
van de printer wanneer u de instellingen opgeeft. 

OPMERKING 
Voor instructies voor het koppelen via Bluetooth, raadpleeg de 
documentatie van uw mobiele apparaat. 

LET OP 
Verbind de printer en de computer niet voordat de software is geïnstalleerd. 
Sluit de printer aan zoals in het installatiescherm wordt aangegeven. 

OPMERKING 
 De hier vermelde procedure is voor computers met Windows. 
 Voor informatie over het inschakelen van de Bluetooth-functie van de computer, 

raadpleeg de documentatie van de computer. 

1) Zet de printer aan. 
Als de Bluetooth-functie van de printer 
uitgeschakeld is, zet hem dan aan. 
Zie het gedeelte “De Bluetooth-functie 
inschakelen”. 
 
 
 
 
 
 

 
2) Zet de Bluetooth-functie van 

uw computer aan. 
 
 
 
 
 
 
 

 

3) Selecteer het vakje zoals hieronder wordt 
getoond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4) Selecteer de printer zoals hieronder 

wordt getoond. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


