
Betjeningsvejledning
MP300 PRINTER

Læs dette dokument omhyggeligt for at anvende produktet sikkert og korrekt. 
Hvis produktet er fejlramt, bedes du læse garantikortet på websitet og kontakte 
butikken, hvor du købte produktet. Hvis du behøver yderligere hjælp, bedes du 
kontakte din lokale kundeservice. 

Du kan også besøge os på www.panduit.com for hjælp og support. Du kan 
hente den seneste version af denne Betjeningsvejledning fra websitet.
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Anmærkning anvendt i denne vejledning

 ADVARSEL Angiver oplysninger, der – hvis de ignoreres – kan resultere i alvorlig 
personskade eller sågar dødsfald på grund af forkert håndtering.

 FORSIGTIG
Angiver oplysninger, der – hvis de ignoreres – kan resultere i 
personskade, fysisk skade eller skade på udstyr på grund af forkert 
håndtering.

Bemærk Angiver vigtige oplysninger om printeren.

MEMO Angiver yderligere oplysninger og punkter, der kan være nyttige at 
vide vedrørende emnet.

Angiver et sted med flere detaljerede oplysninger.

Viser et eksempel på etiketten, der skal anvendes som et eksempel.

, , Angiver knapperne på printeren.

"Navn" Angiver menuelementerne, meddelelserne, der vises på displayet, 
eller navnet på en vejledning. Eksempel: "Til", "Start udskriv?"

©2019 Panduit Corp. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.
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Specifikationer

Hus 

Dimensioner 
(B x D x H)

Ca. 5,35 x 11,61 x 3,82 (tommer)

Ca. 136 x 295 x 97 (mm)

Vægt Ca. 2,76 lb
(eksklusive batterier, båndpatron)

Ca. 1.250 g

Brugsforhold 
Driftstemperatur 5 til 35 grader C

Opbevaringstemperatur -10 til 55 grader C

Understøttet båndbredde
6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm, 42 mm (Udstanset)

Strømforsyning
Batteri 

Li-ion-batteri (C52CE97010) x 1/AA-alkalinebatteri x 6 

AC-adapteren 

Type AST1527Z2-1

Producent Seiko Epson Corp. 

Tilført effekt 100-240 V AC, 1,2 A, 50-60 Hz
(dedikeret adapter, kun strømkabel)

Afgivet effekt 15 V DC, 2,7 A

Samlet udgangseffekt 40,5 W

Specifikationer for Li-ion-batteri

Omgivende temperatur
Under drift 0 til 40 grader C

Opladning 0 til 40 grader C

Under 
opbevaring

Mindre end 1 måned -20 til 50 grader C

Mindre end 3 måneder -20 til 40 grader C

Mindre end 1 år -20 til 20 grader C

Opladningsinformation
Nominelle 
specifikationer

Opladningsstrøm (std.) 1,0 A

Opladningsspænding (std.) 8,05 V

Opladningstid Ca. 3 timer

Opladningsgrænser Batteripakkemodel C52CE97010

Maksimal opladningsstrøm, A 1,0 A

Maksimal opladningsspænding, V 8,4 V

Nominel tid ved brug af alkalinebatterier
Nominel driftstid/nominel dvaletid 0,5 t/1,0 t

Overholdelse/sikkerhedsbestemmelse 
Se sikkerhedsarket for yderligere oplysninger. 
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Brug af printeren med Easy-Mark Plus

Slut printeren til en computer med USB-kablet for at udskrive 
fra Easy-Mark-etiketteringssoftwaren.

For detaljeret vejledning vedrørende installation og brug 
af Easy-Mark Plus henvises der til www.panduit.com, eller 
du kan kontakte Panduit's tekniske supportgruppe for 
identifikation.

Besøg Panduits website for at finde den mest aktuelle 
MP300-firmwareopgraderingsfil samt instruktioner.

 "Kontaktoplysninger til teknisk support: telefonnummer, 
e-mailadresse"

http://www.panduit.com
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Fejlsøgning
��Meddelelser

Dette afsnit forklarer korrigerende foranstaltninger, når følgende 
meddelelser vises på displayet.

Tjek batteri
Tjek Li-ion!

Batteriet er løbet tør for strøm. Slut AC-adapteren 
til printeren, og oplad batteriet.
For yderligere oplysninger  "Opladning af 
Li-ion-batteriet"

Tjek batteri
Skift alkalisk

Batterierne er opbrugt. Sluk for strømmen, og 
udskift alle batterier med nye.

Dæksel åbent Topdækslet er åbent. Luk topdækslet.

Indsæt bånd Kontrollér, om båndpatronen er indsat eller 
korrekt indstillet.
For yderligere oplysninger  "Installation af en 
båndpatron"

Tjek bånd
patron

Det indsatte bånd er ikke understøttet. Indsæt en 
korrekt patron.

Ikke flere
sekvensnr.!

Der kan kun indsættes op til 2 sekvensnumre.

Ikke fl. strgko! Der kan kun indsættes op til 2 stregkoder.

QR KODE f stor! Foretag én af følgende handlinger:
Brug et bredere bånd. Reducer tekst- eller 
cellestørrelsen. Reducer "ECC niveau".

For varm! Printhovedet er for varmt. Sluk for strømmen, og 
fjern båndpatronen og lad derefter printeren køle 
ned.

Affald v spalten 
Fjern affald

Der er bånd tilbage i båndudskubningsspalten. 
Fjern båndet.

Fjern klip. bånd Kan ikke starte udskrivning, da der er klippebånd 
tilbage i båndudskubningsspalten. Fjern båndet 
fra båndudskubningsspalten.

��Problem
Kan ikke oplade Li-ion-batteri
Er Li-ion-batteriet korrekt installeret?
Kontrollér, at Li-ion-batteriet er korrekt installeret.

Er AC-adapteren tilsluttet sikkert?
Slut AC-adapteren og strømkablet godt fast til printerens strømstik, 
AC-adapterstikket og stikkontakten.

Kan ikke detektere båndet korrekt

Er båndpatronen korrekt installeret?
Kontrollér, at båndpatronen er korrekt installeret.

Er etiketten til detektering af båndpatronen ren?
Hvis ikke, tør snavset af med en blød klud.

Er printerens detektionssensor ren?
Hvis ikke, tør snavset af med en blød klud.

MEMO
Hvis intet af ovenstående har løst problemet, eller symptomet er 
et andet end ovenstående, skal du kontakte Panduits tekniske 
support for identifikation.
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Delnavne og funktioner
1. Indfører og skærer derefter båndet.
2. Spalte til båndudskubning
3. Udskriver en etiket.  Hold  nede, og tryk på denne tast for at 

udskrive med en speciel udskrivningsfunktion.

4. Opretter en etiket til Ledningsmarkør. Hold  nede, og tryk på 
denne tast for at ændre til komponenttilstand.

5. Tegntaster. Sekundære tegn kan indtastes ved at trykke på  og 
disse knapper på samme tid.

6. Skift
7. Indtaster et tegn med en accent.
8. Caps lock-tast
9. Opretter en etiket med en serialisering. Hold  nede, på tryk på 

denne tast for at oprette med avanceret serialisering.

10. Opretter en stregkodeetiket.
11. Indtaster et symbol.
12. Markørtaster
13. Bekræfter indstillingerne.
14. Tilføjer en side. Hold  nede, på denne tast for at se en 

forhåndsvisning af den oprettede etiket.

15. Indstiller margenerne.
16. Indstiller båndlængden. Hold  nede, og tryk på denne tast for 

at dreje teksten.

17. Indstiller formatet og stilen.
18. Ændrer skriftstørrelsen.
19. Mellemrum
20. Opretter en etiket til at vikle om kabler. Hold  nede, og tryk på 

denne tast for at oprette en etiket, der kan vikles om kabler som et flag.

21. Opretter en båndetiket. Hold  nede, og tryk på denne tast for at 
ændre til lodret tilstand.

22. Opretter etiketter med blandede længder. Hold  nede, og tryk 
på denne tast for at ændre til terminalblok-tilstand.

23. Opretter etiketter for Koblingspanel, 66-Blok og 110-Blok.
24. Slet. Hold  nede, og tryk på denne tast for at rydde al tekst og/

eller indstilling.

25. Tænder og slukker for printeren.
26. Viser opsætningsmenuen.
27. Gemmer og henter etiketfiler.
28. Visningsområde.
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��Skærm

Displayet viser de aktuelle indstillinger og tegn, du har 
indtastet. 
Du kan ændre sproget, der vises på indstillingsskærmen og 
menuen.  

 "Sprog"

1. Etikettilstand
2. Aktuel etiketlængde og -bredde 

Det er muligt at skifte mellem tommer og cm. 
  "tommer/cm"

3. Caps Lock TIL
4. Sidenummer
5. Linjenummer
6. Markør
7. Etiketdelnummer
8. Batterilevetid
9. Skriftstørrelse

10. Klipperindstilling

T100X000VPMTAPE 64PT
2.6
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Start her
1. Installation af Li-ion-batteriet

Før printeren tages i brug for første gang, skal Li-
ion-batteriet oplades (C52CE97010). Læs også 
sikkerhedsforanstaltningerne for det genopladelige 
batteri, der er beskrevet i denne vejledning.  
For yderligere oplysninger om håndtering af Li-ion-
batteriet henvises der til vejledningen, der følger med 
batteriet.

 � Opladning af Li-ion-batteriet
Du kan oplade det dedikerede Li-ion-batteri (C52CE97010) 
med printeren. 
For at oplade batteriet skal AC-adapteren sluttes til 
printeren med Li-ion-batteriet isat.

Opladningsfejl

Opladning fuldført

Opladning

Opladnings-LED

ADVARSEL
Sørg for at bruge det dedikerede Li-ion-batteri (C52CE97010). Brug af et 
andet batteri end det specificerede kan forårsage brand, eksplosion, lækage, 
overophedning eller anden skade.

FORSIGTIG
Sørg for at overholde bestemmelserne vedrørende bortskaffelse af brugte 
batterier.

1. Åbn batteridækslet. 2. Isæt Li-ion-batteriet i den rette 
retning.

3. Luk batteridækslet.

MEMO
• Li-ion-batteriet kan ikke oplades under udskrivning.
• Når det opladte Li-ion-batteri ser ud til at løbe tør for strøm hurtigt, skal 

det udskiftes med et nyt.
• Der vil sandsynligvis være en opladnings- eller batterifejl i følgende 

tilfælde. Kontakt kvalificeret servicepersonale.
 - Opladnings-LED'en blinker under opladning.
 - Nyt Li-ion-batteri er væsentlig længere tid om at oplade end den 
anslåede opladningstid (mindre end 3 timer).
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 � Tilslutning af computeren
1. Slut USB-kablet til printeren.

2. Slut USB-kablets andet stik til computeren.

 � Brug af alkalinebatterier
Du kan bruge alkalinebatterier i stedet 
for Li-ion-batteriet. Når der anvendes 
alkalinebatterier, skal de isættes i 
korrekt retning.

FORSIGTIG
Hvis du har printet kontinuerligt i 30 minutter ved brug af 
alkalinebatterier, skal printeren ikke anvendes i mindst en time 
for at lade batterierne køle ned.

 � Tilslutning af AC-adapteren
Tilslut AC-adapteren som vist nedenfor.
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2. Installation af en båndpatron

FORSIGTIG
• Sørg for, at der er slukket for strømmen.
• Sørg for at bruge den specificerede båndpatron.
• Sørg for, at topdækslet er korrekt lukket.
•  Hvis du har åbnet topdækslet, mens en båndpatron er 

installeret, skal du kontrollere, at båndenden er sat ind 
i båndudskubningsspalten, før du starter 
udskrivningen.

•  Sørg for at holde etiketten til registrering af 
båndpatronen og printerens sensor ren.  
I modsat fald registreres båndet eventuelt ikke korrekt.

• Rør ikke sensoren direkte med dine fingre.

Bånd til registrering

Sensor

1. Spol blækbåndet tilbage, 
hvis det er nødvendigt.

Brug en 
pen eller 
en blyant.

2. Åbn topdækslet.

Topdæksel

3. Installer en båndpatron.

4. Luk topdækslet.

Sæt båndenden ind i 
båndudskubningsspalten.
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3. Tænd for strømmen

1. Tryk på .

Automatisk slukning
Hvis der ikke foretages noget inden for 5 minutter, 
slukker printeren automatisk. (tegnene, du har 
indtastet i den aktuelle session lagres.) Derudover 
slukker printeren automatisk, hvis der ikke trykkes 
på en tast inden for en time, mens den er tilsluttet 
en computer.

 � Indføring af båndet

FORSIGTIG
Sørg for at indføre båndet hver gang, når du har installeret en 
båndpatron.

1. Tryk på .

2.  Vælg en funktion med / , og tryk derefter på 
.

Indfør bånd 
Indfører båndet.

Indfør og klip 
Indfører båndet og klipper det derefter.
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 � Sletning af tekst   
1. Tryk på .

Der gås et tegn tilbage.

Sletning af al tekst

1. Tryk på  + .

2.  Vælg en funktion med / , og tryk derefter på 
 .

Kun tekst 
Sletter al tekst.

Tekst&indstil. 
Sletter al tekst og gendanner skriftstørrelsen og andre 
indstillinger til de indledende indstillinger.

4. Indtastning af tekst

1. Tryk på .

2. Tryk på .

3. Tryk på .

4. Tryk på .
Der vises en liste over tegn.
For accentmærker, der kan indsættes 

 "Accent"

5. Vælg et tegn med  / , og tryk på 
.

"â" indtastes.

6. Tryk på tasterne: , , 
"Câble" vises på skærmen.

7. Tryk på  + .
"#" indtastes.

8. Tryk på tasterne: , , 

Gem den oprettede etiket:  "Lagring af ofte anvendte 
etiketter"

Ændrer skriftstørrelsen:  "Ændring af skriftstørrelsen"



12

Top

Brug af printeren med 
Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og 
funktioner

Start her

Rengøring

Initalisering af 
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Specifikationer

Teknisk support

Start her

5. Udskrivning af etiket

1. Tryk på .

Indstilling af automatisk klip af etiket til Fra
 "Auto klip"

Udskrivning med specielle funktioner 
 "Stort udskrift"

 � Kontrol af udskriftsbilledet    +  

1. Tryk på  + .
Udskriftsbilledet ruller hen over hele skærmen. 
Når forhåndsvisningen slutter, vises redigeringsskærmen 
igen.

FORSIGTIG
• Sæt ikke fingrene ind i båndudskubningsspalten.
• Træk ikke i båndet, før udskrivningen er fuldført.

Bemærk
• "Indsæt bånd" vises på displayet, hvis båndpatronen 
 ikke er indført eller ikke er korrekt indstillet.
•  Længden på etiketten vist på displayet er vejledende og 

matcher eventuelt ikke længden på den udskrevne etiket 
præcist.

MEMO
• Tryk på  for at annullere udskrivningen.
•  Alt efter din margenindstilling eller etikettype kan båndet 

indføres og skæres før udskrivning.
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FORSIGTIG
Alt efter miljøet, hvor du anvender etiketter, og overfladen, 
hvor den påsættes, kan etiketterne falde af eller blive 
misfarvede, og klæbemidlet kan forblive på eller beskadige 
overfladen, hvor den er påsat. Sørg for at kontrollere miljøet 
og typen af overfladen, hvor etiketten skal påsættes, før 
brug. Panduit Corp. tager intet ansvar for eventuel skade 
eller tab, der skyldes ovenstående årsager.

6. Påsætning af etiket
1. Træk underlagspapiret af.

2. Påsæt etiketten, og gnid den grundigt.

7. Slukning for strømmen
1. Tryk på .

De tegn, du har indtastet i den aktuelle session, lagres, 
også selvom der slukkes for printeren. De vises, når der 
tændes for printeren igen.

2. Åbn batteridækslet, og fjern derefter  
 Li-ion-batteriet.

Hvis AC-adapteren er tilsluttet, skal den afbrydes fra 
printeren.

FORSIGTIG
•  "Slukker." vises, mens der slukkes for printeren.   

Fjern ikke Li-ion-batteriet eller afbryd AC-adapteren, før 
denne meddelelse forsvinder.

• Hvis du ikke skal bruge printeren i en længere periode, 
skal du fjerne batterierne (Li-ion-batteri eller 
alkalinebatterier), afbryde AC-adapteren og fjerne 
båndpatronen fra printeren.
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Rengøring

FORSIGTIG
Sluk for printeren, og fjern batterierne før rengøring.  
Hvis AC-adapteren er tilsluttet, skal AC-adapterkablet afbrydes 
fra printeren.

Udvendigt
Tør snavset af med en blød klud.  
Hvis printeren er meget beskidt, kan du bruge en fugtig klud.

FORSIGTIG
Brug aldrig kemikalier eller opløsningsmidler som f.eks. benzen, 
fortynder eller alkohol eller en kemisk støveklud.

Printhoved
Rengør printhovedet med en vatpind.
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Initalisering af indstillingerne
Initialiser indstillingerne, hvis printeren ikke fungerer 
normalt, som f.eks. hvis displayet afbrydes.

Bemærk
Denne funktion initialiserer indstillingerne. Vær ekstra 
opmærksom, før du initialiserer indstillingerne. Al oprettet tekst 
mistes, og indstillingerne, du har foretaget, nulstilles.

1.  Hvis der er tændt for strømmen, skal du trykke på 
 for at slukke for den.

2. Tryk og hold på  + , og tryk på .

3. Når der vises en meddelelse, skal du trykke på .
Indstillingerne initialiseres.

MEMO
For at annullere initialiseringen skal du trykke på en hvilken som 
helst anden tast end .
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Etiketfunktioner
Klik på illustrationen for den etiket, du vil oprette, eller funktion, du vil bruge, for at få vist oplysninger som f.eks. oprettelses- eller 
indstillingsproceduren.

Ledningsmarkørtilstand Komponenttilstand

PANDUIT

PANDUIT

Båndtilstand Lodret tilstand

Etikettilstande

Omviklingstilstand Flagtilstand

BLANDET LÆNGDE-tilstand Terminalblok-tilstand

T1

T2

T3

T4

Koblingspanel-etiket 66-Blok-etiket 110-Blok-etiket
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Etiketfunktioner
Tilpasning af etiketter
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Teknisk support

Ledningsmarkørtilstand
Opret én etiket med den samme tekst  
gentaget   

Du kan gentagne gange udskrive tekst, således at den kan 
ses uanset vinklen, hvorfra kablet ses.

1. Tryk på .

2. Indtast teksten, og indstil skriftstørrelse, layout osv.

MEMO
• Tilføj en kolonne for at forsætte med at oprette en anden etiket 

med et tekstsæt trykt på det gentagne gange.
• Mængden af tekst, der kan udskrives på en etiket, varierer alt 

efter skriftstørrelse, antal linjer osv., der er indstillet for teksten.
• Hvis tekstregningen er indstillet til Lodr.2, vises skærmen til at 

indstille længden af etiketten eventuelt.
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Ledningsmarkørtilstand

Oprettelse af etiketter med kontinuerligt 
selvlamineret bånd
��Overtræk til selvlaminering

Brug det dedikerede overtræk 
til selvlaminering. 
Dette etiketbånd leveres med 
gennemsigtig film. Filmen 
kan vikles om etiketten for at 
forhindre den i at blive beskidt.

Etiketlængde

1. Indtast etiketlængde, og tryk derefter på .
Indstillingsområde: 0,39 til 39,36" (1 til 99,99 cm)

2. Indtast teksten.

3. Tryk på .



21

Top

Brug af printeren med 
Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og 
funktioner

Start her

Rengøring

Initalisering af 
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Specifikationer
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Komponenttilstand
Opret udstansningsbåndetiketter med  
forskellige indstillinger på én gang    

 + 

Du kan oprette mange udstansningsetiketter på én gang.

1. Tryk på  + .

2. Indtast teksten for den første etiket, og tryk på  
 + .

3. I en ny blok skal du indtaste teksten for den anden 
etiket.
Gentag disse trin for alle de etiketter, du vil oprette.

MEMO
Den indtastede tekst kan redigeres ved hjælp af  ,  osv.
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Teknisk support

Omviklingstilstand
Oprettelse af etiketter til at vikle om kabel   

Du kan gentagne gange udskrive tekst, således at den kan 
ses uanset vinklen, hvorfra kablet ses.

Etiketlængde

Båndbredde

Margen Margen

1. Tryk på .

2. Vælg længdetype med / , og tryk derefter 
på .
I dette eksempel vil vi vælge "Længde".

AWG:  Indstiller længden i henhold til standarderne for 
AWG-ledningsstørrelse.

Diam.:  Indstiller længden efter kabeldiameter. 
(Indstillingsområde: 0,1 til 5,9"  
(0,25 til 15,00 cm))

Længde: Indstiller længden efter etiketlængde.

3. Indtast etiketlængde, og tryk derefter på .
Indstillingsområde: 0,39 til 39,36" (1 til 99,99 cm)

4. Vælg Til eller Fra for gentag tekst med / , og 
tryk derefter på .
I dette eksempel vil vi vælge "Til".

Til

Fra

5. Vælg typen af margener med / , og tryk 
derefter på .
I dette eksempel vil vi vælge "Lang".

Bånd/3:  Indstiller margener, der er 1/3 af 
båndbredden.

Bånd: Indstiller margener, der svarer til båndbredden.

6. Indtast teksten.

7. Tryk på .
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Teknisk support

Flagtilstand
Oprettelse af etiketter til at vikle rundt om et kabel som et flag    + 

Denne etiket er nyttig til at skelne mellem kabler, eftersom 
flagdelen af etiketten, der er viklet om kablet, er nemt at se.

Blok 1 Blok 2Afstandslængde

SeparatorTekstlængde

1. Tryk på  + .

2. Vælg indstillingsmetode for afstandslængde med 
/ , og tryk derefter på .

I dette eksempel vil vi vælge "Længde".
AWG:  Indstiller længden i henhold til standarderne for 

AWG-ledningsstørrelse.
Diam.:  Indstiller længden efter kabeldiameter. 

(Indstillingsområde: 0,1 til 5,91" (0,25 til 15,00 cm))
Længde: Indstiller længden efter afstandslængde.

3. Indtast afstandslængde, og tryk derefter på .
Indstillingsområde: 0,1 til 11,81" (0,25 til 30,00 cm)

4. Indtast tekstlængden, og tryk derefter på .
Indstillingsområde: 0,1 til 11,81" (0,25 til 30,00 cm)

5. Vælg typen af separator med / , og tryk 
derefter på .
I dette eksempel vil vi vælge "Linje".

6. Vælg retning med / , og tryk derefter på .
I dette eksempel vil vi vælge "Vand.2".

Vand.1
Vand.2
Lodr.1
Lodr.2
Lodr.3
Lodr.4

7. Indtast teksten for blok 1, og tryk derefter på .

8. Indtast teksten for blok 2.

9. Tryk på .
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Teknisk support

Båndtilstand
Oprettelse af etiketter med tekst i vandret 

retning   

Udskriv etiketter med tekst i vandret retning.

1. Tryk på .

2. Indtast teksten.

3. Tryk på   .
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Lodret tilstand
Oprettelse af etiketter med tekst i lodret  

retning    + 

Udskriv etiketter med tekst i lodret retning.

1. Tryk på  + .

2. Indtast teksten.

3. Tryk på   .
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BLANDET LÆNGDE-tilstand
Oprettelse af flere etiketter på én gang    

Du kan oprette mange etiketter med blandet længde på én gang.

Margen Margen

Båndbredde

Antal etiketter

Etiketlængde

1. Tryk på .

2. Vælg etiketlængden med / , og tryk derefter 
på .

Automatisk:  Justerer automatisk etiketlængden alt efter 
længden på teksten.

Indstil: Indstiller etiketlængden.
Indstillingsområde: 0,39 til 39,36"  
(1 til 99,99 cm)

3. Indtast antal etiketter, og tryk derefter på .
I dette eksempel vil vi indtaste "3".

4. Vælg typen af margener med / , og tryk 
derefter på .

Bånd/3:  Indstiller margener, der er 1/3 af 
båndbredden.

Bånd: Indstiller margener, der svarer til båndbredden.

5. Vælg retning med / , og tryk derefter på .
I dette eksempel vil vi vælge "Vandr.".

Vandr.

Lodr.1

Lodr.2

6. Indtast "Cable", og tryk derefter på .
På samme måde for andre kabler skal du indtaste tekst 
og trykke på .

7. Tryk på .
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Terminalblok-tilstand
Oprettelse af etiketter for Terminalblok     

 + 
Du kan oprette etiketter, der er optimeret til terminalblokke 
ved at indstille mellemrum og etiketlængde.

1. Tryk på  + .

2. Vælg længdetype, og tryk derefter på .
I dette eksempel vil vi vælge "Pitch".

Pitch: Indstiller længden efter mellemrum.
Etiket: Indstiller længden efter etiketlængde.

3. Indtast mellemrum, og tryk derefter på .

4. Indtast antallet af terminaler, og tryk derefter på .
I dette eksempel vil vi indtaste "03".

5. Vælg typen af separator med / , og tryk 
derefter på .
I dette eksempel vil vi vælge "Linje".

6. Vælg retning med / , og tryk derefter på .
I dette eksempel vil vi vælge "Lodr.2".

Vandr.

Lodr.1

Lodr.2

7. Indtast teksten.

8. Tryk på .
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Netværk-tilstand
Oprettelse af etiketter til Koblingspanel   

Du kan oprette de optimale etiketter til dit koblingspanel ved 
at indstille etiketlængden og antallet af havne.

Antal havne

Separator
Havnlængde

1. Tryk på .

2. Vælg "P.Pan/F.Plate" med / , og tryk derefter 
på .

3. Vælg længdetype med / , og tryk derefter 
på .
I dette eksempel vil vi vælge "Havne".

Havne: Indstiller længden efter havnlængde.
Etiket: Indstiller længden efter etiketlængde.

4. Indtast havnlængde, og tryk derefter på .
Indstillingsområde: 0,1 til 11,81" (0,25 til 30,00 cm)

5. Indtast antallet af havne, og tryk derefter på .
I dette eksempel vil vi indtaste "3".

Indstillingsområde: 1 til 50

6. Vælg typen af separator med / , og tryk 
derefter på .
I dette eksempel vil vi vælge "Linje".

7. Vælg retning med / , og tryk derefter på .
I dette eksempel vil vi vælge "Vandr.".

Vandr.

Lodr.1

Lodr.2

8. Indtast teksten.
Du kan oprette etiketter med sekvensnumre.
For yderligere oplysninger  "Oprettelse af etiketter 
med avanceret serialisering"

9. Tryk på .
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Netværk-tilstand

Oprettelse af etiketter for 66-Blok   
Du kan oprette etiketter for 66-Blok, så store tal for 
konnektorer nemt kan identificeres.



Antal havne

SeparatorHavnlængde

1. Tryk på .

2. Vælg "66-Block" med / , og tryk derefter på  
 .

3. Vælg længdetype med / , og tryk derefter 
på .
I dette eksempel vil vi vælge "Havne".

Havne: Indstiller længden efter havnlængde.
Etiket: Indstiller længden efter etiketlængde.

4. Indtast havnlængde, og tryk derefter på .
Indstillingsområde: 0,1 til 11,81" (0,25 til 30,00 cm)

5. Indtast antallet af havne, og tryk derefter på .
I dette eksempel vil vi indtaste "4".

Indstillingsområde: 1 til 50

6. Vælg typen af separator med / , og tryk 
derefter på .
I dette eksempel vil vi vælge "Linje".

7. Vælg retning med / , og tryk derefter på .
I dette eksempel vil vi vælge "Vandr.".

Vandr.

Lodr.1

Lodr.2

8. Indtast teksten.
Du kan oprette etiketter med sekvensnumre.
For yderligere oplysninger  "Oprettelse af etiketter 
med avanceret serialisering"

9. Tryk på .
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Netværk-tilstand

Oprettelse af etiketter for 110-Blok   

Du kan oprette etiketter til hurtigt at identificere tallene for 
de ledninger eller ben, der er sluttet til en 110-Blok. 

Tal nederst

Tal øverst

1. Tryk på .

2. Vælg "110-Block" med / , og tryk derefter 
på .

3. Vælg bloktype med / , og tryk derefter på 
.

I dette eksempel vil vi vælge "4par".
Tom: Opretter en tabel med to rækker og én kolonne.

4. Vælg teksttype med / , og tryk derefter på 
.

I dette eksempel vil vi vælge "Ben".

Ben Seri. Tom

5. Indtast det øverste tal, og tryk derefter på .
I dette eksempel vil vi indtaste "1".

6. Indtast det nederste tal, og tryk derefter på .
I dette eksempel indtastes "25" automatisk.

7. Indtast etiketlængde, og tryk derefter på .
Indstillingsområde: 0,39 til 39,36" (1 til 99,99 cm)

8. Tryk på .
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Teknisk support

Tilpasning af etiketter

Bytter om på teksten linje efter linje.

Byt om på rækkefølgen af flere linjer

MEMO
Du kan eventuelt ikke bytte om på linjerne alt efter den 
etikettype, du vil oprette.

1. Tryk på .

2. Vælg "Linje bytte" med / , og tryk på .

3. Vælg et område, hvorpå du vil anvende funktionen, 
med  /  , og tryk på .
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Oprettelse af etiketter med symboler    

1. Tryk på .

2. Vælg en kategori med / , og tryk på .

3. Vælg et symbol med / , og tryk på .

4. Tryk på .

MEMO
For tilgængelige symboler  "Symbolliste"

Oprettelse af stregkodeeti-
ketter   

MEMO
• Du kan eventuelt ikke tilføje en stregkode alt efter den 

etikettype, du vil oprette.
•  Der kan kun indsættes op til to stregkoder på en etiket.

Understøttede stregkodetyper:

EAN-8, EAN-13, KODE128, KODE39, QR KODE, ITF,  
CODABAR, UPC-A, UPC-E

1. Tryk på .

2. Vælg et element med / , og tryk på .
Gå til de næste valgmuligheder, indtil indstillingen er 
fuldført.

3. Indtast de alfanumeriske tegn for stregkoden, og 
tryk på .

4. Tryk på .
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Oprettelse af serialiserede etiketter   

Der kan indtastes op til fire cifre herunder tal (0 til 9) og 
bogstaver (a til z og A til Z).

MEMO
Udskrivning fortsætter ikke fra det næsten sekventielle tal, selvom der 
trykkes på  igen, efter udskrivningen er fuldført. Udskrivning vil 
starte fra den første etiket indstilet i nummersekvensen.
For at fortsætte udskrivning fra det næste sekventielle nummer skal 
startværdien for den første etiket nulstilles til det næste sekventielle 
nummer.

1. Tryk på .

2. Indtast startværdien for de sekventielle tal, og tryk 
derefter på .
I dette eksempel vil vi indtaste "0001".

3. Indtast slutværdien for de sekventielle tal, og tryk 
derefter på .
I dette eksempel vil vi indtaste "0005".

4. Indtast den inkrementale værdi, og tryk derefter på 
.

I dette eksempel vil vi indtaste "2".

5. Tryk på  + .
Der udskrives et sæt af de indstillede etiketter.

0005

��  Oprettelse af serialiserede etiketter med 
kopier

1. Indstil de sekventielle tal.
 "Oprettelse af serialiserede etiketter"

2. Tryk på  + .

3. Vælg "Udskriv kopier" med / , og tryk 
derefter på .

4. Indtast antallet af udskriftskopier, og tryk derefter 
på .
I dette eksempel vil vi indtaste "2".

5. Vælg "Start udskriv?" med / , og tryk på .
Udskrivningen starter.

MEMO
Hvis "Samlet" under "Udskriv kopier" er indstillet til "Ja", sorteres og 
udskrives etiketter.

 "Oprettelse af serialiserede etiketter med kollationeringsfunktion"

0005 0005
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��  Oprettelse af serialiserede etiketter med 
kollationeringsfunktion

Når der udskrives serialiserede etiketter, og der 
anvendes kopier, kan rækkefølgen af etiketterne ændres. 
Standardindstillingen for funktionen "Samlet" er "Nej". 

Eksempel: Med indstillingen Start: 1, Slut: 3, Forøge: 1, 
udskrives etiketterne i tre sæt.

Samlet: Nej

1 1 1 2 2 2 3 3 3

Samlet: Ja

1 2 3 1 2 3 1 2 3

1. Tryk på  + .

2. Vælg "Samlet" med / , og tryk på .

3. Vælg "Ja" med / , og tryk på .
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Teknisk support

Tilpasning af etiketter

Oprettelse af etiketter med avanceret 
serialisering

Anvendes ved oprettelse af serialisering på tværs af flere 
sider i en etiket.

Blok 1 Blok 2 Blok 3

1. Opret blokkene.
I dette eksempel har vi oprettet tre sider. 

 "Tilføjelse af side"

2. Tryk på  + .

3. Indtast startværdien for de serialiserede tal, og tryk 
derefter på .
I dette eksempel vil vi indtaste "CN01".
Der tildeles automatisk serialiserede tal til blok 2 og  
blok 3.

4. Vælg antal gentagelser med / , og tryk 
derefter på .
I dette eksempel vil vi vælge "1 gang".

5. Tryk på .

+



36

Top

Brug af printeren med 
Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og 
funktioner

Start her

Rengøring

Initalisering af 
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Specifikationer

Teknisk support

Tilpasning af etiketter

Indstilling af Format og Stil (Menuen Tekst-
muligheder)

Procedure til indstilling
1. Placer markøren.

Placer markøren til venstre for de tegn, hvortil du vil 
anvende en funktion. 
Hvis du vil anvende funktionen på en specifik linje eller 
blok, skal du bekræfte, at markøren er på linjen eller 
blokken.

2. Tryk på .

Eksempel: Sådan anvendes "Fed & kursiv"

3. Vælg "Fed & kursiv" med / , og tryk på .

4. Vælg "F + K" med / , og tryk på .

5. Vælg et område, hvorpå du vil anvende funktionen, 
med / , og tryk på .

Når "Tegn" er valgt, anvendes funktionen på alle tegn til 
højre for markøren.

MEMO
Indstillingselementerne, der vises, når du trykker på , afviger 
alt efter den etikettype, du vil oprette.

Menuen Tekstmuligheder
Du kan tilpasse din etiket ved at indstille følgende.

Layout
Venstre, Midten, Juster, Højre
Juster layoutet, når der anvendes flere linjer.

Ramme & tabel
Dekorerer teksten med en ramme eller indsætter en tabel.

Stil
Omrids, Normal, Gray, Skygge, S+O
Anvender en tegnstil på tekst.

Tegnafstand
Ingen, Smal, Normal, Bred
Indstiller afstanden mellem tegn.

Kant & linje
Understre., Streg und., Ingen, Kant, Rund kant

Anvender kant, understregning osv. på tekst.

Tegn bredde
Mindre, Lille, Smal, Normal, Bred
Dette giver dig mulighed for at ændre bredden eller højden 
af tegn.

menu 
fortsætter 
fremad
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Fed & kursiv
Kursiv, Normal, Fed, F+K
Ændrer teksten i fed eller kursiv.
Længde
Denne indstilling er den samme, som når der trykkes på .  

 "Indstilling af etiketlængden"

Margener
Denne indstilling er den samme, som når der trykkes på .  

 "Indstiller margenerne"

Lodret
AB A , A B , A

B
A

B

Indstiller retningen af teksten.
AB A

A B
A

B
A

B

Skriftstr.
Vælg skriftstørrelse fra forudindstillede mønstre eller fra 
"Manuel".  
Hvis "Manuel" er valgt, kan skriftstørrelsen indstilles for hver 
blok linje efter linje. 

 "Ændring af skriftstørrelsen" 
 "Specificering af skriftstørrelsen"

Linje bytte
Ændrer rækkefølgen af tekst linje efter linje. 
Du kan eventuelt ikke bytte om på linjerne alt efter den 
etikettype, du vil oprette. 

 "Byt om på rækkefølgen af flere linjer"

menu 
fortsætter 
bagud
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Ændring af skriftstørrelsen manuelt

For at ændre skriftstørrelsen på en side, linje efter linje, skal du 
trykke på  . Vælg derefter "Skriftstr.", "7-linjer", "Manuel". 

Dette giver dig mulighed for at indstille skriftstørrelsen for hver 
enkelt individuelle linje.  

 "Specificering af skriftstørrelsen"

MEMO
•  Du kan eventuelt ikke ændre skriftstørrelsen alt efter den 

etikettype, du vil oprette.
•  Hvis din tekst kun indeholder de bogstaver og/eller mærker 

beskrevet nedenfor, udskrives den større end tekst, der kun 
indeholder de andre bogstaver og/eller mærker. 
Tal, blokbogstaver fra det engelske alfabet, mellemrum og 
følgende mærker; ! " # % & ' * + - . / : < = > ? \ ^ 

Danger DANGER

1. Tryk på .

2. Hver gang du trykker på , ændres skriftstørrelsen.

Ændring af skriftstørrelsen

Skriftstørrelsen justeres automatisk, så den passer til teksten 
i etiketområdet. Efterhånden som der indtastes mere tekst i 
et fast område, reduceres tekststørrelsen automatisk. Hvis der 
slettes tekst, øges tekststørrelsen automatisk.

Ændring af skriftstørrelse fra  
forudindstillede valgmuligheder

Ændring af skriftstørrelsen for en etiket med én 
tekstlinje
Tryk på  for at vælge fra de forudindstillede valgmuligheder. 
Ved at trykke på  flere gange bladrer man igennem alle 
valgmuligheder.

Ændring af skriftstørrelsen for en etiket med mere end 
én tekstlinje
Når der trykkes på  , viser skærmen det antal linjer, du 
har oprettet, og giver dig mulighed for at vælge fra de 
forudindstillede valgmuligheder. Ved at trykke på  flere 
gange bladrer man igennem alle valgmuligheder.
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Indstilling af etiketlængden

Du kan indstille længende på etiket eller blok.

MEMO
• Dette kan ikke indstilles for en udstansningsetiket.
• Når der oprettes en speciel etiket, kan du indstille længden igen.  

Indstillingselementer for den specielle etiket vises, når der trykkes 
på .

1. Tryk på .

2. Vælg indstillingsmetode for længden med  
/ , og tryk på .

Automatisk:  Justerer automatisk etiketlængden alt 
efter længden på teksten.

Indstil:  Indstiller etiketlængden. 
Indstillingsområde: 1,00 til 99,99 cm

3. Vælg justeringen af teksten med / , og tryk 
på .

Venstre, Midten, Juster, Højre

Indstiller margenerne

Indstiller venstre og højre margen.

MEMO
Du kan eventuelt ikke indstille margenerne alt efter den 
etikettype, du vil oprette.

1. Tryk på .

2. Vælg typen af margen med  / , og tryk på 
.

Båndbredde/3:  
Indstiller margener, der er 1/3 af båndbredden.
Båndbredde:  
Indstiller margener, der svarer til båndbredden.

Ændring af tekstretningen    + 
Ændrer tekstretningen til lodret eller vandret. 

MEMO
Du kan eventuelt ikke ændre tekstretningen alt efter den etikettype, du 
vil oprette.

1. Tryk på  + .

Hver gang du trykker på  + , skifter indstillingen 
mellem "Vandret" og "Lodret".

Vandret

Lodret

MEMO
De elementer, der kan indstilles, varierer alt efter den etikettype, du vil 
oprette.
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Specificering af skriftstørrelsen

Du kan ændre skriftstørrelsen for en blok/side linje efter linje. 

MEMO
• For Båndtilstand og Lodret tilstand kan du også ændre 

skriftstørrelsen gennem tekstmulighedsmenuen.
• Skriftstørrelserne, der kan indstilles, vil afvige alt efter bredden 

på båndet i brug eller antallet af linjer i teksten.
• Skriftstørrelsen for teksten justeres automatisk alt efter 

bredden på båndet. Derfor kan størrelsen på den første linje, 
hvis den er indstillet til den største skriftstørrelse, ændres alt 
efter indstillingerne for skriftstørrelse for den anden og tredje 
linje. 

Der er to måder til at justere skriftstørrelsen:

Gennem 
1. Ved at trykke på  for at vælge blandt de 

forudindstillede skriftstørrelsesmønstre.

Gennem 
1. Tryk på .

2. Vælg "Skriftstr.", og tryk på .

3. Vælg antal linjer med / , og tryk på .

4. Vælg "Manuel" med / , og tryk på .

5. Vælg linjen, der skal ændres, med / , og 
ændr skriftstørrelsen med  / .

6. Når indstillingerne er fuldførte, skal du trykke på .

Tilføjelse af side

Ved at opdele teksten i blokke kan du ændre stilen og 
antallet af linjer blok efter blok.

Blok 1 Blok 2

Skærm Etiket

1. Tryk på .

En ny blok startes fra tegnet ud for markøren.

 , 
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��Stort udskrift
Du kan oprette en etiket, der er større end bredden på en 
enkelt etiket. 
Udskriv det oprettede indhold separat på flere etiketter, og 
sæt dem derefter sammen for at bruge dem som en enkelt 
etiket.

1. Tryk på  + .

2. Vælg "Stor udskrift" med / , og tryk på .

3. Vælg "*2str" med / , og tryk på .

4. Vælg "2/2" med / , og tryk på .

5. Vælg "Start udskriv?" med / , og tryk på .
Udskrivningen starter.

MEMO
Funktionen forbliver aktiveret selv efter udskrivning. For at 
deaktivere funktionen skal du vælge "Fra".

��Spejludskriv.

Til Fra

1. Tryk på  + .

2. Vælg "Spejludskriv." med / , og tryk på .

3. Vælg "Til" med / , og tryk på .

4. Vælg "Start udskriv?" med / , og tryk på .
Udskrivningen starter.

MEMO
Funktionen forbliver aktiveret selv efter udskrivning. For at 
deaktivere funktionen skal du vælge "Fra".

��Udskriv kopier

1. Tryk på  + .

2. Vælg "Udskriv kopier" med / , og tryk på .

3. Indtast antallet af udskriftskopier, og tryk derefter på 
.

4. Vælg "Start udskriv?" med / , og tryk på .
Udskrivningen starter.

MEMO
Funktionen forbliver aktiveret selv efter udskrivning. For at 
deaktivere funktionen skal du indstille antallet af udskriftskopier 
til "1".
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Lagring af ofte anvendte etiketter

��Sådan gemmer du en etiket
1. Tryk på .

2. Tryk på "Gem" med / , og tryk på .

3. Vælg et tilgængeligt nummer med /  eller 
taltasterne, og tryk derefter på .
Skærmen til at indtaste et filnavn vises.

4. Indtast filnavnet, og tryk på .
Filnavnet kan indeholde op til 10 tegn. Følgende tegn 
kan anvendes.
0 til 9, A til Z, a til z, mellemrum, ! @ # $ % ^ & * ( ) - = + [ ]  
{ } ; : ’ ” , . < > / ? \ ` ~ | _

Skærmen til bekræftelse af registreringen vises.

5. Bekræft registreringsnummeret, og tryk derefter på 
.

��Hent den gemte etiket
1. Tryk på .

2. Vælg "Tilbagekald" med / , og tryk på .

3. Vælg et filnavn med /  eller taltasterne, og 
tryk derefter på .
Skærmen til bekræftelse af hentningen vises.

4. Bekræft filnavnet, og tryk derefter på .

MEMO
Information vedrørende etiketten, herunder information om anvendt 
bånd, gemmes i filen. Derfor vises der en fejlmeddelelse, hvis 
specifikationerne for båndet. der er indstillet i printeren, afviger med 
båndinformationen gemt i filen, du vil hente, som f.eks. type af bånd 
osv. Skift til et bånd med specifikationer, der matcher informationen i 
den gemte fil.

��Udskrivning af den gemte etiket
Du kan vælge flere filer og udskrive dem på én gang.

1. Tryk på .

2. Vælg "Udskriv" med / , og tryk på .

3. Vælg et filnavn med /  eller taltasterne, og 
tryk derefter på .
Ved kontinuerligt at vælge registreringsnumre og trykke 
på  kan du vælge flere filer for at udskrive dem 
sammen.

4. Vælg "Start udskrivn" med / , og tryk på .
Udskrivningen starter.

MEMO
Du kan også vælge "Start udskrivn" ved at trykke på  + /  .

��Sletning af den gemte etiket

1. Tryk på .

2. Vælg "Slet" med / , og tryk på .

3. Vælg et filnavn med /  eller taltasterne, og 
tryk derefter på .
Skærmen til bekræftelse af sletningen vises.

4. Bekræft filnavnet, og tryk derefter på .

Ved at gemme ofte anvendte etiketter kan du nemt hente og udskrive fra dem næste gang. 
Der kan gemmes op til 100 etiketter.
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Ændring af printerindstillingerne
Auto klip

Auto klip:  
Indstiller, hvorvidt der skal klippes automatisk eller ej.

Halv klip:  
Hvis "Auto klip" er indstillet til "Til", er funktionen "Halv klip" 
tilgængelig. "Halv klip" vil klippe gennem etiketmaterialet, 
men vil ikke klippe foringsmaterialet for at gøre etiketten 
nem at fjerne.

Udskriv.tæthed
Indstiller udskrivningstætheden.

Udskrivningstætheden kan justeres for at forbedre 
udskriftskvaliteten, hvis det er nødvendigt.

Drop stop
Denne funktion holder udskrevne etiketter på plads, indtil 
de fjernes. Når de er fjernet, startes udskrivning af den 
næste etiket automatisk. Denne pausefunktion forhindrer de 
udskrevne etiketter i at falde ud af printeren og holder dem, 
så de nemt kan fjernes.

Hvis der udskrives flere kopier, starter udskrivningen af den 
anden eller senere etiket, hver gang du fjerner en udskrevet 
etiket.
Denne funktion er kun tilgængelig, hvis etiketlængden er 1,1 
tommer (28 mm) eller derover, "Auto klip" er indstillet til "Til", 
og "Halv klip" er indstillet til "Fra".

MEMO
Hvis du foretager vedvarende udskrivning med Drop stop-
funktionen aktiveret, genoptages udskrivning eventuelt ikke 
automatisk, når du fjerner det udskrevne bånd. I et sådant 
tilfælde skal du åbne og lukke topdækslet og vælge "Genst 
udskrift".

Udstanset pos
Justerer tekstpositionen på en udstansningsetiket.

Breddepos: Justerer den lodrette placering af teksten.
Længdepos: Justerer den vandrette placering af teksten.

Baggrundslys
Indstiller displayets baggrundslys til Til eller Fra.

Sprog
Du kan vælge mellem følgende sprog, der vises på displayet:

Dansk, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, 
Norsk, Português-Br, Português-EU, Suomi, Svenska, Türkçe

tommer/cm
Det er muligt at ændre mellem tommer og cm til angivelse af 
etiketstørrelsen.

MEMO
Version: Printerfirmwarens versionsnummer.

Procedure til indstilling
1. Tryk på .

2. Vælg den ønskede funktion med / , og  
tryk på .

3. Vælg det ønskede element med / , og tryk på 
.
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Klik på de blå taster for at få vist 
menulistesiden.
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MEMO

Indstillingselementerne, der vises, når 
du trykker på  + , afviger alt 
efter den etikettype, du vil oprette.

Indfør og Klip

Spejludskriv.

*4str

Stor udskrift

*3str
Spec. udskrift

Gentag kopier

*2str

Fra

Til

Indtast antallet af 
udskriftskopier

1/2

1/4

1/4

*2str

1/3
Udskriv kopier

1/2

1/4

*3str

1/3
Spejludskriv.

2/2

1/4

*4str

1/3
Start udskriv?

4/4

Fra

3/3
Stor udskrift

Indfør bånd

Indfør og klip

Indfør bånd
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Avanceret serialisering

Serialisering

gentag nummer

Sekvensnummer Sekvensnummer Sekvensnummer

Av. seriel tekst

5 gange 

2 gange

10 gange

3 gange

4 gange

1 gang

Indtast startværdi Indtast slutværdi Indtast 
forøgelsesværdi

Indtast startværdi
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Teknisk support

Stregkode 1

Stregkode

Tjek cifre

Bredde

ECC niveau

Faktor

Til

Fra

Middel

15 %

2,5

Stor

25 %

3,0

30 %

Lille

7 %

2,0

EAN-8

EAN-13

KODE128

KODE39

QR KODE

Indtast 
stregkodeoplysninger

Indtast 
stregkodeoplysninger

Indtast 
stregkodeoplysninger

Indtast 
stregkodeoplysninger

Indtast 
stregkodeoplysninger

Bredde

Middel

Stor

Lille

Bredde

Middel

Stor

Lille

Bredde

Middel

Stor

Lille

EAN-8

KODE128

QR KODE

CODABAR

EAN-13

KODE39

ITF

UPC-A

UPC-E

menu 
fortsætter 
fremad
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Stregkode 2

Tjek cifre
Faktor

Til

Fra
2,5

3,0

2,0
ITF

CODABAR

UPC-A

UPC-E

Indtast 
stregkodeoplysninger

Indtast 
stregkodeoplysninger

Indtast 
stregkodeoplysninger

Indtast 
stregkodeoplysninger

Stregkode

EAN-8

KODE128

QR KODE

CODABAR

EAN-13

KODE39

ITF

UPC-A

UPC-E

Bredde

Middel

Stor

Lille

Bredde

Middel

Stor

Lille

Bredde

Middel

Stor

Lille

Bredde

Middel

Stor

Lille

Faktor

2,5

3,0

2,0
Tjek cifre

Til

Fra

menu 
fortsætter 
bagud
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Teknisk support

Længde

Margener

MEMO

Indstillingselementerne, der vises, når du trykker på , afviger 
alt efter den etikettype, du vil oprette.

MEMO

Indstillingselementerne, der vises, når du trykker på , afviger 
alt efter den etikettype, du vil oprette.

Længde

Længde

Margener

Længde

Indstil

Automatisk

Indtast længde

Kort             4mm

Midten

Båndbredde/3

Båndbredde  

Middel     10mm

Juster

Minimum  1mm

Venstre

Lang         18mm

Højre



50

Top

Brug af printeren med 
Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og 
funktioner

Start her

Rengøring

Initalisering af 
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Specifikationer

Teknisk support

Tekstmuligheder 1

MEMO

Indstillingselementerne, der vises, 
når du trykker på , afviger alt 
efter den etikettype, du vil oprette.

Menuen Rediger

Layout

Kant & linje

Ramme & tabel

Tegnafstand

Proportionelt

Ramme

Tabel

Stil

Ramme & tabel

Midten

Streg und.

Fra

Smal

Fra

Normal

Stil

Juster

Ingen

Ramme

Normal

Bred

Gray

Tegnafstand

Højre

Kant

Skygge

S+OKant & linje

Rund kant

Tegn bredde

Længde

Margener

Fed & kursiv

Lodret

Skriftstr.

Layout

Venstre

Understre.

Tabel

Ingen

Til

 "Ramme"

 "Tabel"

Omrids

Linje bytte

menu 
fortsætter 
fremad
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Tegn bredde

Længde

Fed & kursiv

Længde

Længde

Mindre

Lille

Lille 

Indstil

Normal

Midten

Bund

Bund

Smal

Fed

Juster

Normal

Bred

F + K

Højre

Mindre

Automatisk 

Kursiv

Venstre

Indtast længde

Midten

Midten

Menuen Rediger

Ramme & tabel

Stil

Tegnafstand

Kant & linje

Tegn bredde

Længde

Margener

Fed & kursiv

Lodret

Skriftstr.

Layout

Linje bytte

menu 
fortsætter 
bagud

menu 
fortsætter 
fremad



52

Top

Brug af printeren med 
Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og 
funktioner

Start her

Rengøring

Initalisering af 
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Specifikationer
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Tekstmuligheder 3

Lodret

1 linje

Skriftstr.

1/5 til 5/5

Automatisk

Menuen Rediger

Ramme & tabel

Stil

Tegnafstand

Kant & linje

Tegn bredde

Længde

Baggrund

Margener

Fed & kursiv

Lodret

Skriftstr.

Layout

Margener

Kort             4mm

Båndbredde/3

Middel     10mm

Båndbredde 

Minimum  1mm

Lang         18mm

1 linje

4 linjer

2 linjer

5 linjer

3 linjer

6 linjer

7-linjer

2 linjer

1/4 til 4/4

3 linjer

1/4 til 4/4

4 linjer

1/5 til 5/5

5 linjer

1/6 til 6/6

6 linjer

7-linjer 7-linjer

1/3 til 3/3

manuel Vælg hver 
linjestørrelse

Automatisk

Linje bytte

AB A

A B
A

B

A
B

menu 
fortsætter 
bagud
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Flag

Omvikling

Længde type

Afstandslængde
Afstandslængde Tekstlængde

Separator

Lodret

Gent. tekst

Margener

Diameter

AWG

AWG

Etiketlængde

Diam.

AWG

Længde

Længde

Indtast længde Indtast længdeDiam.

AWG

Fra

Kort

Bånd/3

Linje

Vand.2

Mellem

Bånd 

Stipl.

Lodr.1

Til

Min

Lang
Indtast længde

 18 8 1

 18 8 1

 16 6 1/0

 16 6 1/0

 14 4 2/0

 14 4 2/0

 12 3 3/0

 12 3 3/0

 10 2 4/0

 10 2 4/0

Indtast længde

Lodr.2

Lodr.3

Lodr.4

Ingen

Vand.1
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Teknisk support

Terminalblok

Blandet længde

Antal

Etiketant.

Længde type

Etiketlængde

Etiketlængde

Mellemrum

Etiketlængde

Separator

Margener

Lodret

Lodret

Etiket

Indstil

Indtast etiketlængde

Indtast mellemrum

Indtast længde

Pitch

Automatisk

Indtast antal 
terminaler

Indtast antal 
etiketter

Ramme

Bånd/3

Linje

Kort

Lodr.1

Lodr.1

Bånd  

Stipl.

Mellem

Lodr.2

Lodr.2

Prik.

Lang

Ingen

Min

Vandr.

Vandr.
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Specifikationer

Teknisk support

Koblingspanel

66-Block

Længde type

Længde type Antal

Antal

Separator

Separator

Lodret

Lodret

Porte Længde

Etiketlængde

Porte Længde

Etiketlængde

Havne

Havne

Etiket

Etiket

Ramme

Ramme

Linje

Linje

Lodr.1

Lodr.1

Stipl.

Stipl.

Lodr.2

Lodr.2

Indtast længde

Indtast længde

Indtast længde

Indtast længde

Prik.

Prik.

Ingen

Ingen

Vandr.

Vandr.
Indtast antallet 

af havne

Indtast antallet 
af havne

Network

Network

66-Block

66-Block

110-Block

110-Block

P.Pan/F.Plate

P.Pan/F.Plate
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110-Block

Blokke type
Teksttype

Network
Etiketlængde

Tal nederstTal øverst

Tom

3par
Seri.

66-Block.
4par

Tom
110-Block

5par

2par
Ben

P.Pan/F.Plate
Indtast længde

Indtast startværdiIndtast startværdi
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Ryd

Ryd tekst

Tekst&indstil.

Kun tekst
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Opsætningsmenu 1

Præference

Drop stop

Halv klipAuto klip

Udskriv.tæthed

Breddepos

Længdepos

Udstanset pos

Baggrundslys

Udskriv.tæthed

Drop stop

Udstanset pos

Baggrundslys

Sprog

tommer/cm

Version

Auto klip

Fra

FraFra

Længdepos

Fra

Til

TilTil

-3 til +3

-5 til +5

-5 til +5

Breddepos

Til

menu 
fortsætter 
fremad
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Opsætningsmenu 2

Præference

Sprog

tommer/cm

Udskriv.tæthed

Drop stop

Udstanset pos

Baggrundslys

Sprog

tommer/cm

Version

Auto klip

Português-Br

Deutsch

Türkçe

Italiano

Suomi

Español

cm

Norsk

Nederlands

Dansk

Svenska

Français

Português-EU

English

tommer

menu 
fortsætter 
bagud



60

Top

Brug af printeren med 
Easy-Mark Plus

Fejlsøgning

Delnavne og 
funktioner

Start her

Rengøring

Initalisering af 
indstillingerne

Etiketfunktioner

Tastmenuindeks

Ramme- og tabellister

Symbolliste

Specifikationer

Teknisk support

Fillagringsmenu

Lokal fil

Tilbagekald

Afslut?

Slet

Gem

Udskriv
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A Á À Â Ã Ä Å Æ Ā Ą Ă
C Ç Č Ċ Ć
D Đ Ď
E É È Ë Ê Œ Æ Ø Ē Ę Ė Ě
G Ģ Ġ Ğ
H Ħ
I Í Ï Î Ì Ĳ Ī Į İ
K Ķ
L Ļ Ł Ĺ Ľ Ŀ
N Ñ Ň Ņ Ń Ŋ
O Ó Ô Œ Õ Ò Ö Ø Ő Ō Ơ
P Þ

R Ř Ŕ
S Š Ś Ş
T Ť Ţ Ŧ
U Ú Ü Ù Û Ů Ű Ū Ų Ư
W Ŵ
Y Ý Ÿ Ŷ
Z Ž Ż Ź Ȝ

a á à â ã ä å æ ā ą ă
c ç ć č ċ
d ð đ ď
e é è ë ê œ æ ē ę ė ě
g ģ ġ ğ
h ħ
i í ï î ì ĳ ī į ı
k ķ
l ļ ł ĺ ľ ŀ
n ñ ň ņ ń ŋ ŉ
o ó ô œ õ ò ö ø ő ō ơ
p þ

r ř ŕ
s ß š ś ş ŝ
t ť ţ ŧ
u ú ü ù û ů ű ū ų ư
w ŵ
y ý ÿ ŷ
z ž ż ź ȝ

? ¿
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 � Ansi

 � Bue

 � Pile

 � Audiovisuel

 � Parenteser

 � Valuta

 � Datacenter

 � Dobbelttal

 � Elektrisk

 �Miljø

 � Brand

 � GHS whmis

 � Græsk

 � Imo

 � Laboratorium

 �Mærke

 �Mat.

 �Metrisk
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 � Tal

 � Kontor

 � Pers. værnemid

 � Forbud

 � Alm. tegn

 � Punktum

 � Forsendelse

 � Advarsel

 � Ekstra symbol
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Teknisk support

Kontaktoplysninger til teknisk support: telefonnummer, e-mailadresse
Yderligere support

Besøg www.panduit.com

Gratis downloads
Sti: Support/Download Center/Software

Firmware til printere

• Detaljeret betjeningsvejledning

• Udskiftning af lynreferencekort

• Produktbulletin

• Produktspecifikation og sikkerhedsoplysninger.

Garantiregistrering

Sti: Support/Produktregistrering

Relaterede produkter

• MP-etiketkassetter

• MP100-printer

• Etiketteringsapps til mobil til Android og iOS

• Easy-Mark-etiketteringssoftware

Global kundeservice
• cs@panduit.com

• USA og Canada: 800-777-3300

• Europa, Mellemøsten og Afrika: 44.20.8601.7200

• Latinamerika: 52.33.3777.6000

• Asien/Stillehavsområdet: 65.6305.7575

PANDUIT TEKNISK SUPPORT
1-866-871-4571
GA-TECHSUPPORT@PANDUIT.COM


