
Lees dit document aandachtig door zodat u dit 
product veilig en goed leert gebruiken. Raadpleeg 
als het product defect is, het garantiebewijs en 
neem contact op met de winkel waar u het gekocht 
hebt. Neem als u verdere assistentie nodig hebt, 
contact op met uw lokale ondersteuningsdienst van 
Epson.

Raadpleeg ook de ondersteuningspagina op uw 
lokale Epson website.

Onderdelen van deze software hebben copyright 
2015 The FreeType Project (www.freetype.org).  Alle 
rechten voorbehouden.

Verklaring over voldoen aan de International 
ENERGY STAR® 
Het doel van het International ENERGY 
STAR®-programma is het bevorderen van de 
ontwikkeling en het algemeen bekend worden van 
energiezuinige kantoorapparatuur. 
Als partner van ENERGY STAR® heeft Seiko Epson 
Corporation bepaald dat dit product voldoet 
aan de richtlijnen van ENERGY STAR® voor 
energiezuinigheid.

De inhoud van de verpakking verschilt afhankelijk van het printerpakket dat u hebt gekocht. Gebruik de volgende tabel om de 
items te controleren.

Nr. Naam van geleverd item
Pakketnaam
LW-Z900 FK

1 LW-Z900
2 Stroomadapter
3 Li-ion-batterij (C52CE97010)
4 USB-kabel
5 LK tapecassette
6 Magnetisch hulpstuk
7 Documentatie

Gebruikershandleiding

Symbolen in deze handleiding

 GEVAAR
Het onjuist hanteren van het product door 
het negeren van dit symbool kan leiden 
tot onmiddellijk gevaar op overlijden of 
ernstige verwondingen.

 WAARSCHUWING
Het onjuist hanteren van het product door 
het negeren van dit symbool kan leiden tot 
de dood of ernstige verwondingen.

 LET OP
Het onjuist hanteren van het product door 
het negeren van dit symbool kan leiden tot 
verwondingen of materiële schade.

Aandacht Belangrijke informatie.

OPMERKING Aanvullende opmerking.

, , , Referentiepagina in deze handleiding

Voorbeeld van illustraties op het etiket.

, , Knoppen op het product.

"Naam"

Menu's en berichten weergegeven op 
het display, en namen van handleidingen 
worden omgeven door dubbele 
aanhalingstekens.

Toestel 

Afmetingen Circa 136 (B) x 295 (D) x 97 (H) (mm)

Gewicht Circa 1.250 g (zonder batterijen of tapecassette)

Gebruiksomgeving 

Bedrijfstemperatuur 5 tot 35 °C

Opslagtemperatuur -10 tot 55 °C

Ondersteunde tapebreedtes

4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm

Voeding
Batterij 

Li-ion batterij x 1 / AA alkaline batterij x 6 

Stroomadapter 
Type AST1527Z1-1
Fabrikant Seiko Epson Corp. 
Ingang AC 100-240 V, 0,4 A, 50-60 Hz

(alleen voorgeschreven adapter en stroomsnoer)
Uitgang DC 15 V, 2,7 A
Totaal uitgangs-
vermogen

40,5 W

Veiligheidsaanwijzingen
Lees voor uw veiligheid de bijgevoegde documentatie aandachtig door 
zodat u dit product goed leert gebruiken. Bewaar deze handleiding na het 
lezen op een voor de hand liggende plaats zodat u hem indien nodig 
gemakkelijk kunt raadplegen.
De volgende veiligheidsmarkeringen maken u attent op voorzorgen tegen 
mogelijk persoonlijk letsel en materiële schade.

Betekenis van de symbolen
Markeert belangrijke informatie die u niet 
mag negeren.

Markeert een verbod.

Markeert een noodzakelijke procedure of 
onderdeel dat u niet mag overslaan.

 GEVAAR
Omgaan met de batterijen

Was als er batterijvloeistof in uw ogen komt, deze onmiddellijk uit 
met schoon water gedurende meer dan 10 minuten en raadpleeg 
onmiddellijk een arts. Als u dit niet doet, kan de vloeistof leiden tot 
verlies van gezichtsvermogen.
Demonteer of wijzig het batterijpakket nooit. Dit kan leiden tot 
brand, explosie, lekkage, oververhitting of schade.
Stel de batterij niet bloot aan vuur en verwarm deze niet. Dit kan 
leiden tot brand, explosie, lekkage, oververhitting of schade.

 WAARSCHUWING

De stroomadapter en het stroomsnoer
De snoeren die bij dit product worden geleverd, bevatten chemische 
stoffen, waaronder lood waarvan in de staat Californië bekend staat dat ze 
aangeboren afwijkingen of andere voortplantingsschade kunnen veroor-
zaken. Was de handen na aanraking. (Deze waarschuwing wordt gegeven 
in overeenstemming met Proposition 65 in de Californische Health & Safety 
Code (Wet voor gezondheid en veiligheid) §25249.5 en verder.)
Gebruik uitsluitend de voorgeschreven stroomadapter en het voorge-
schreven stroomsnoer en geen andere exemplaren. Gebruik de stroom-
adapter alleen binnen het aangegeven spanningsbereik. Anders kunt u 
schade, oververhitting, brand of een elektrische schok veroorzaken.
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht bij gebruik van de 
stroomadapter en het stroomsnoer.
•	Gebruik geen stekkerdozen met meerdere uitgangen.
•	Zorg dat de stekker en het stopcontact niet met stof bedekt zijn.
•	Steek de stekker stevig in het stopcontact.
•	Raak de adapter of de stekker niet met natte handen haan.
•	 Trek niet aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact wilt trekken. 

Neem de stekker zelf vast wanneer u hem uit het stopcontact trekt.
•	 Breng geen wijzigingen aan de stroomadapter of het stroomsnoer aan.
•	Stel de stroomadapter en het stroomsnoer niet bloot aan schokken 

en plaats er geen zwaar voorwerp op.
•	Buig of knak de stroomadapter en het stroomsnoer niet.
•	Plaats de stroomadapter en het stroomsnoer niet in de buurt van 

een verwarmingsapparaat.
Gebruik de stroomadapter en het stroomsnoer niet als ze bescha-
digd zijn. Anders kunt u schade, oververhitting of rookvorming 
veroorzaken met mogelijk brand of een elektrische schok tot gevolg.
Raak de stekker niet aan tijdens onweer.

Omgaan met de batterijen
Houd het batterijpakket verwijderd van open vuur en vlammen als 
het een vreemde geur veroorzaakt of lekt. Anders kan er een brand 
of explosie ontstaan.
Was batterijvloeistof als deze op de huid of kleding komt, onmiddel-
lijk af met schoon water. Als u dit niet doet, kan de vloeistof uw huid 
beschadigen.
Stel de batterij niet bloot aan water. Laat geen water in aanraking 
komen met de aansluitpennen. Dit kan brand, oververhitting of een 
elektrische schok veroorzaken.
Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen. Ze zijn extreem 
gevaarlijk zijn als ze worden ingeslikt. Raadpleeg onmiddellijk een 
arts bij inslikken.

Dit product gebruiken
Zorg dat het product niet wordt blootgesteld aan stoten en schokken 
(erop staan, laten vallen, botsen enz.). Anders kan het product bescha-
digd raken en brand of een elektrische schok veroorzaken. Schakel het 
apparaat onmiddellijk uit als het beschadigd is, trek de stekker uit het 
stopcontact en verwijder de batterijen. Neem vervolgens contact op 
met de ondersteuningsdienst van Epson. Verder gebruik van het 
apparaat kan brand of een elektrische schok veroorzaken.

Let erop dat er geen drank (thee, koffie, sap enz.) op het product 
wordt gemorst. Spuit er ook geen insectenspray op. Dit kan een 
storing, brand of een elektrische schok veroorzaken. Schakel het 
apparaat als het beschadigd is, onmiddellijk uit, trek de stekker uit 
het stopcontact en verwijder de batterijen. Neem vervolgens contact 
op met de ondersteuningsdienst van Epson. Verder gebruik van het 
apparaat kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
Raak de printkop niet aan omdat hij erg heet wordt. Anders kunt u 
brandwonden oplopen.
Open geen andere afdekplaten dan het bovenste deksel of het 
batterijdeksel. Als u dat wel doet, kunt u brand of een elektrische 
schok veroorzaken. Gebruik het product uitsluitend zoals in deze 
handleiding wordt uitgelegd. Anders kunt u schade of verwondin-
gen oplopen of veroorzaken.
Wijzig of demonteer het product niet. Als u dat wel doet, kunt u 
brand of een elektrische schok veroorzaken. Voer geen handelingen 
uit die niet beschreven worden in deze handleiding, anders kan het 
product defect raken of letsel veroorzaken.
Als u een van de volgende afwijkingen opmerkt, moet u onmiddellijk 
het apparaat uitschakelen, de stekker uittrekken en de batterijen 
verwijderen, en vervolgens contact opnemen met de ondersteu-
ningsdienst van Epson.
•	Als er rook, een vreemde geur of een ongewoon geluid uit het 

product komt
•	Als er vloeistof of een vreemd object in het product terechtkomt
•	Als het product gevallen of beschadigd is
Raak tijdens het afdrukken of wanneer het automatische snijmes in 
werking is de uitvoersleuf van de tape niet aan. Anders kunt u een 
verwonding oplopen.

Overige
Gebruik of bewaar dit product, de batterijen, adapter, stroomsnoer 
en tapecassettes NIET op de volgende plaatsen:
•	 In direct zonlicht.
•	 Op plaatsen waar het erg warm wordt (bijv. in een voertuig met gesloten ramen).
•	Op plaatsen waar het erg warm wordt (bijv. in de buurt van een 

verwarmingsapparaat) of waar de temperatuur erg schommelt (bijv. 
nabij de luchtuitlaat van een airconditioner).

•	Op plaatsen waar het product nat kan worden door waterspetters 
of regen (bijv. in een badkamer of buitenshuis).

•	Op plaatsen met veel stof of waar het product in contact kan komen 
met rook of damp (bijv. vlakbij een keuken of luchtbevochtiger).

•	Op een onstabiele plaats (bijv. op een wankele tafel of een hellend 
oppervlak).

•	Op plaatsen die kunnen blootstaan aan trillingen of schokken.
•	 In de buurt van hoogspanningslijnen of andere voorwerpen die een 

magnetisch veld veroorzaken.
Houd de plastic zakken waarin het product en deze handleiding 
verpakt zijn buiten het bereik van kinderen. Kinderen kunnen stikken 
als ze die in hun mond stoppen of hun hoofd erin steken.

 LET OP

Omgaan met de batterijen
Veeg als er vloeistof lekt uit een batterij, de batterij af met een doek 
en vervang hem door een nieuwe. Spoel als de vloeistof in contact 
komt met uw huid, deze er onmiddellijk met water af.
Als de batterijen verkeerd worden gebruikt, kan dit aanleiding geven 
tot lekkage, oververhitting, ontploffing, erosie of schade aan het 
product, wat kan leiden tot brand of letsel.
•	 Gebruik geen nieuwe en oude batterijen, of verschillende typen batterijen, tegelijkertijd.
•	Gebruik AA alkaline batterijen
•	Plaats de batterijen in de juiste richting.
•	Verwijder de batterijen onmiddellijk wanneer ze leeg zijn.
•	Haal de batterijen eruit als u het product langere tijd niet gebruikt.
•	Verwarm de batterijen niet en gooi ze evenmin in vuur of water.
•	Klem de batterijen niet in met een metalen pincet en gebruik geen 

puntige metalen voorwerpen zoals een pen of balpen bij het 
verwijderen van de batterijen.

Volg de toepasselijke afvalwetgeving wanneer u de batterijen 
weggooit.

De stroomadapter
Koppel de stroomadapter niet los terwijl het product in bedrijf is, 
anders kan het afdrukken mislukken.
Gebruik de stroomadapter niet in een kleine ruimte en bedek hem 
niet met een doek. Anders kan de stroomadapter te warm worden 
en beschadigd raken.

Dit product gebruiken
Ga niet op het product staan en zet er evenmin zware voorwerpen 
op. Plaats het ook niet op een instabiele plaats zoals op een wankele 
tafel of een helling. Anders kan het product vallen en iemand ver-
wonden.
Haal voor de veiligheid de stekker uit het stopcontact wanneer u het 
product niet gebruikt.
Voordat u de printer reinigt, moet u de stekker uit het stopcontact 
halen en de batterijen verwijderen.
Gebruik geen vochtige doek of oplosmiddelen zoals alcohol, verdun-
ner of benzeen.
Steek geen voorwerpen in het contact voor de meegeleverde 
stroomadapter of in de uitvoersleuf van de tape.

��Omgaan met de tapecassettes
•	Gebruik alleen een geschikte LK Tape.
•	De functies Autom. snijden en/of Half knippen zijn uitgeschakeld bij de 

volgende soorten tape, omdat deze de levensduur van de snijmessen 
verkorten. Gebruik een schaar om deze tapesoorten te snijden.

Soorten tape waarvoor Autom. snijden en Half knippen zijn 
uitgeschakeld: 
Warmtebestendig, Lint, Glow-in-the-dark, Reflecterend, Magnetisch.
Soorten tape waarvoor Half snijden is uitgeschakeld: 
Opstrijken, Zelf laminerende kabelomhulling, Mat papier.

Raadpleeg de doos met tape of ga naar uw lokale Epson website voor de 
laatste informatie over tapesoorten waarvoor Autom. snijden en/of Half 
knippen zijn uitgeschakeld.

•	Niet laten vallen of demonteren. Anders kunt u hem beschadigen.
•	Trek de tape niet met geweld uit het apparaat. Voer de tape in met  . 

Anders kan de tapecassette breken en onbruikbaar raken.
•	Vermijd het gebruik van een lege tapecassette. Als u dit wel doet, kan dit 

leiden tot oververhitting van de printkop, wat schade of storingen kan 
veroorzaken.

OPMERKING
Tapecassettes bevatten inktlinten. Volg de toepasselijke afvalwetgeving 
wanneer u de tapecassette weggooit.

��Overige waarschuwingen
Gebruik van het apparaat
•	Raak de thermische kop niet aan. Statisch elektriciteit kan de thermische 

kop beschadigen.
•	Haal de stroomadapter niet uit en in het stopcontact tijdens het afdruk-

ken. De stroom kan afgesloten worden.
•	De Li-ion batterij kan niet worden opgeladen tijdens het afdrukken.
•	Gebruik het toetsenbord met voorzichtigheid.
•	Let op dat u niet in uw vingers snijdt als u een etiket met de schaar 

afknipt.
•	Plak etiketten nooit op mensen, levende wezens, openbare voorzienin-

gen of andermans eigendommen.
•	Denk eraan het apparaat uit te zetten na gebruik.
•	Tijdens het uitschakelen van het product wordt het bericht "Geen 

stroom" weergegeven. Verwijder de adapter niet totdat het bericht 
verdwijnt.

•	Vervang de batterijen alleen met uitgeschakeld apparaat. Als u de 
batterijen vervangt terwijl het product is ingeschakeld, kunnen bestan-
den of gegevens die erop zijn opgeslagen worden gewist.

��De batterij recyclen
Bevat een lithium-ion batterij. Moet op de juiste manier worden gerecy-
cled of weggegooid.

OPMERKING
Demonteer het batterijpakket niet.

��Berichten
In dit gedeelte worden de oplossingen gegeven bij de volgende 
meldingen:

Controleer batt.
Li-ion opladen!

De batterij is leeg. Sluit de stroomadapter aan op 
de printer en laadt de batterij op.
Raadpleeg  "De Li-ion-batterij laden" voor 
meer informatie.

Controleer batt.
Vervang alkaline

De batterijen raken leeg. Schakel de stroom uit 
en vervang alle batterijen door nieuwe.

Deksel open! Het deksel staat open. Sluit het deksel.
Plaats tape Controleer of de tapecassette geladen of correct 

ingesteld is.
Raadpleeg  "Een tapecassette plaatsen" voor 
meer informatie.

Tapecassette
controleren

De gebruikte tape wordt niet ondersteund. Plaats 
een geschikte cartridge.

Geen volgnummer
meer!

Er kunnen maximaal 2 volgnummers worden 
ingevoegd.

Geen code meer! Er kunnen maximaal 2 barcodes worden ingevoegd.
QR CODE te groot Doe een van het volgende:

Gebruik een bredere tape. Verminder de tekst- of 
celgrootte. Verlaag het "ECC-niveau".

Oververhit! De printkop is oververhit. Schakel het apparaat 
uit en verwijder de tapecassette. Laat de printer 
vervolgens afkoelen.

Vuil bij opening 
Verwijder vuil

Er is tape achtergebleven bij de tape-uitvoerope-
ning. Verwijder de tape.

Verw. gesn. tape Kan niet beginnen met afdrukken omdat er 
gesneden tape achter is gebleven bij de tape-
uitvoeropening. Verwijder de tape uit de tape-
uitvoeropening.

��Probleem
Kan Li-ion batterij niet opladen
Is de Li-ion batterij goed geïnstalleerd?
Controleer of de Li-ion batterij goed is geïnstalleerd.

Is de stroomadapter stevig aangesloten?
Controleer of de stroomadapter en de stroomkabel stevig zijn aange-
sloten op de stroomingang van de printer, de stroomadapterconnec-
tor en het stopcontact.

Kan de tape niet goed detecteren
Is de tapecassette goed geïnstalleerd?
Controleer of de tapecassette goed is geïnstalleerd.

Is het etiket voor het detecteren van de tapecassette schoon?
Zo niet, verwijder vuil met een zachte doek.

Is de detectiesensor van de printer schoon?
Zo niet, verwijder vuil met een zachte doek.

OPMERKING
Als geen van de bovenstaande oplossingen het probleem heeft 
verholpen of het symptoom niet hierboven staat beschreven, 
neemt u contact op met de ondersteuningsdienst van Epson.

Tapekleuren en lintkleuren weergegeven op het display 

Display Kleur Display Kleur
WHT Wit GRY Grijs
YEL Geel BLK Zwart
RED Rood PNK Roze
BLE Blauw SLV Zilver
CLR Helder/transparant GLD Goud
GRN Groen BRW Bruin
ORN Oranje

OTH
Andere kleuren dan 
hier genoemd.VIO Violet/paars

OPMERKING
Afhankelijk van het gebruikte type tape wordt de tapekleur of 
lintkleur niet weergegeven. 

Foutopsporing

Inhoud van de verpakking

Technische gegevens
Specificaties van Li-ion batterij
Omgevingstemperatuur

Tijdens gebruik 0 tot 40 °C

Laden 0 tot 40 °C

Tijdens opslag Minder dan 1 maand -20 tot 50 °C

Minder dan 3 maanden -20 tot 40 °C

Minder dan 1 jaar -20 tot 20 °C

Laadinformatie

Nominale 
specificaties

Laadstroom (Std.) 1,0 A

Laadspanning (Std.) 8,05 V

Laadtijd Ong. 3 uur

Laadlimieten Model batterijpakket C52CE97010

Maximum laadstroom, A 1,0 A

Maximum laadspan-
ning, V

8,4 V

Nominale tijd bij het gebruik van alkaline batterijen

Nominale werkingstijd / Nominale standby-
tijd

 0,5 uur/1,0 uur

OPMERKING
U kunt “Label Editor” (pc-applicatie voor het bewerken van 
etiketten), printerdrivers, “Label Editor Gebruiksershandlei-
ding” en “LW-Z900 Gebruikershandleiding” (pdf-versie) 
downloaden van uw lokale Epson website.
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��Display

Het display toont de huidige instellingen en tekens 
die u hebt ingevoerd. 
U kunt de taal van het instellingenscherm en -menu 
wijzigen.  

 "Taal" bij "Printerinstellingen wijzigen"

2. Een tapecassette plaatsen

LET OP
•	Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is.
•	U kunt geen andere tape dan LK-tape gebruiken.
•	Zorg ervoor dat het deksel goed gesloten is.
•	Als u het deksel hebt geopend terwijl er een tapecassette  
  geplaatst was, controleert u of het tape-uiteinde   

in de tape-uitgang is geplaatst voordat u begint met 
de bediening.

•	Zorg ervoor dat het etiket voor het detecteren van  
  de tapecassetten en de sensor van de printer schoon 

blijven.  
Anders kan de tape niet meer goed gedetecteerd 
worden.

•	Raak de sensor niet rechtstreeks met uw vingers aan.

Etiket voor detectie

Sensor

6. Het etiket aanbrengen

7. Het apparaat uitschakelen
1. Druk op  .

De tekens die u hebt ingevoerd tijdens de 
huidige sessie worden opgeslagen, zelfs 
nadat de printer wordt uitgeschakeld. 
Ze worden weergegeven wanneer het 
apparaat weer wordt aangezet.

2. Open het batterijdeksel en  
 verwijder de Li-ion-batterij.

Koppel de stroomadapter los van de 
printer als deze is vastgekoppeld.

1.  Verwijder het beschermvel 
aan de achterzijde.

2. Bevestig het etiket en  
 wrijf het stevig vast.

LET OP
Zet de printer uit en verwijder de batterijen voor het reinigen.  
Koppel de stroomkabel los van de printer als deze is vastgekoppeld.

Buitenzijde
Verwijder vuil met een zachte doek.  
Hardnekkig vuil verwijdert u met een uitgewrongen vochtige doek.

LET OP
Gebruik nooit chemische reinigingsmiddelen of oplosmiddelen zoals 
benzeen, verdunner, alcohol of sprays.

Printkop
Reinig de printkop met een wattenstaafje.

Initialiseer de instellingen als de printer niet goed functioneert, 
bijvoorbeeld als de weergave wordt onderbroken.

Aandacht
Deze functie initialiseert de instellingen. Wees bijzonder voorzichtig alvorens te initialiseren. Alle 
aangemaakte tekst zal verloren gaan en de instellingen die u hebt gemaakt, worden gereset.

1. Als het apparaat is ingeschakeld, drukt u op  om het uit te schakelen.
2. Houd  +  ingedrukt en druk op  .
3. Wanneer er een bericht verschijnt, drukt u op  .

De instellingen worden geïnitialiseerd.

OPMERKING
Om de initialisatie te annuleren, drukt u op een andere toets dan  .

1. De Li-ion batterij installeren
Laad voordat u de printer de eerste keer gebruikt, 
de Li-ion batterij (C52CE97010) op. Lees ook de 
veiligheidswaarschuwingen voor oplaadbare 
batterijen eerder in deze handleiding.  
Raadpleeg "Lithium-ionenbatterij C52CE97010 
Gebruiksaanwijzing" voor meer informatie  over 
het hanteren van de Li-ion batterij.

1. Voert de tape in en snijdt deze af.
2. Tape-uitgang
3. Drukt een etiket af.  Houd  ingedrukt en druk hierop om 

af te drukken met een speciale afdrukfunctie.
4. Maakt een algemeen etiket of gaat uit de speciale etiketmodus.
5. Lettertoetsen
6. Shift
7. Voert een teken met een accent in.
8. Wijzigt de invoermethode van de tekentoetsen. Houd  

ingedrukt en druk hierop voor caps lock.
9. Maakt een etiket met een volgnummer. Houd  ingedrukt en 

druk hierop om etiketten te maken met volgnummers voor blokken.
10. Maakt een barcode-etiket.
11. Voert een symbool in.
12. Pijltoetsen
13. Bevestigt de instellingen.
14. Voegt een blok toe.
15. Stelt de marges in.
16. Stelt de tapelengte in. Houd  ingedrukt en druk hierop 

om de tekstrichting te wijzigen.
17. Stelt het formaat en de stijl in.
18. Wijzigt de lettergrootte. Houd  ingedrukt en druk 

hierop om de lettergrootte te wijzigen.
19. Spatie
20. Maakt een speciaal etiket.
21. Verwijderen Houd  ingedrukt en druk hierop om alle 

tekst en/of instellingen te wissen.
22. Zet de printer aan en uit.
23. Geeft een voorbeeld van het gemaakte etiket. Houd  

ingedrukt en druk hierop om voorkeuren weer te geven.
24. Slaat alle etiketten op en roept ze weer op.
25. Display

1. Formuliernaam
2. De tapebreedte en -lengte instellen 

De eenheid kan worden gewisseld tussen inch en cm. 
  "inch:cm" bij "Printerinstellingen wijzigen"

3. Invoermodus voor symbolen
4. Caps Lock AAN
5. Blokkennummer
6. Rijnummer
7. Cursor
8. Kleur van af te drukken tekst
9. Tapekleur instellen

10. Resterend batterijpeil
11. Tekengrootte
12. Etiketstansmethode
13. Tapetype instellen

Hier beginnen

Reinigen

De instellingen initialiseren

Naam en functie van de onderdelen

3. Het apparaat inschakelen
1. Druk op  .

Automatische uitschakeling
Als er binnen vijf minuten geen toets wordt ingedrukt, wordt de 
printer automatisch uitgeschakeld. (De tekens die u hebt ingevoerd 
tijdens de huidige sessie worden opgeslagen.) Daarnaast, als er binnen 
een uur geen toets wordt ingedrukt terwijl de printer is aangesloten 
op een computer,  wordt de printer automatisch uitgeschakeld.

 � De tape invoeren

LET OP
Zorg ervoor dat de tape wordt ingevoerd nadat u een 
tapecassette hebt geplaatst.

1. Druk op  .
2. Selecteer een functie met /  en  
 druk dan op  .

Tape invoeren 
Voert de tape in.

Invoeren en snijden 
Voert de tape in en snijdt de tape dan.

5. Een etiket afdrukken

1. Druk op  .

Autom. snijden etiket Uit zetten.
 "Autom. snijden" bij "Printerinstellingen wijzigen"

Afdrukken met speciale afdrukfuncties 
 "Afdrukfuncties gebruiken"

 � Het afdrukvoorbeeld controleren    
1. Druk op  .

Het afdrukvoorbeeld rolt over het scherm. 
Als het voorbeeld klaar is, verschijnt het 
bewerkingsscherm weer.

LET OP
•	Steek uw vingers niet in de uitvoersleuf van de tape.
•	Trek niet aan de tape voordat het afdrukken is voltooid.

Aandacht
•	  "Plaats tape" verschijnt op het display als de tapecas-

sette niet is geladen of niet correct ingesteld.
•	  De lengte van het etiket op het display is een bena-

dering en komt mogelijk niet exact overeen met de 
lengte van het afgedrukte etiket.

•	  Etiketten langer dan 16 m kunnen niet worden afgedrukt.

OPMERKING
•	Druk om het afdrukken te annuleren, op  .
•	  Afhankelijk van uw marge-instellingen of het etiket-

type, kan de tape voor het afdrukken worden inge-
voerd en afgesneden.

LET OP
Afhankelijk van de omgeving waarin u etiketten ge-
bruikt en de aard van het hechtoppervlak, kunnen de 
etiketten loskomen of verkleuren en kan er kleefstof 
achterblijven of het hechtoppervlak beschadigen. Con-
troleer de omgeving en de aard van het hechtopper-
vlak voor gebruik. Epson is niet verantwoordelijkheid 
voor schade of verlies door voornoemde oorzaken.

LET OP
•	  Tijdens het uitschakelen van de printer wordt het 

bericht "Geen stroom" weergegeven. Verwijder de 
Li-ion-batterij niet en koppel de stroomadapter niet 
los voordat dit bericht verdwijnt.

•	  Verwijder de batterijen (Li-ion-batterij of alkaline 
batterijen), haal de stroomadapter los en verwijder 
de tapecassette uit de printer als u de printer langere 
tijd niet gebruikt.

 � De stroomadapter aansluiten
Sluit de stroomadapter aan zoals hieronder weergegeven.

 � Label Editor gebruiken
Label Editor is een applicatiesoftware voor het 
bewerken van etiketten.  
Als deze software op uw computer is geïnstalleerd, kunt 
u de gemaakte etiketdata overzetten naar de printer. 
Raadpleeg "Label Editor Gebruikershandleiding" voor 
meer informatie over het installeren en bedienen van de 
software.

1. Sluit de USB-kabel aan op de printer.
2.  Sluit de andere connector van de USB-kabel   

op de computer aan.

OPMERKING
Zie de Handleiding van de LW-Z900 (PDF) voor het overzet-
ten van etiketdata. U kunt deze downloaden van uw lokale 
Epson website.

 � De Li-ion batterij laden
U kunt de speciale Li-ion batterij (C52CE97010) opladen met de 
printer. 
Sluit om de batterij te laden, de stroomadapter aan op de 
printer als de Li-ion batterij is geïnstalleerd.

Laadfout

Laden voltooid

Aan het laden

Laad-LED

OPMERKING
•	De Li-ion batterij kan niet worden opgeladen tijdens het afdrukken.
•	Als de opgeladen Li-ion batterij snel leeg lijkt te raken, vervangt u 

deze door een nieuw exemplaar.
•	 In de volgende gevallen is er waarschijnlijk een laadfout of batte-

rijfout. Neem contact op met de ondersteuningsdienst van Epson.
 - De laad-LED knippert tijdens het laden.
 - Een nieuwe Li-ion batterij heeft aanzienlijk langere tijd nodig om 
te laden dan de geschatte laadtijd (minder dan 3 uur).

 �  Alkaline batterijen 
gebruiken

U kunt alkaline batterijen 
gebruiken in plaats van de Li-ion 
batterij. Zorg er bij het gebruik 
van alkaline batterijen voor dat 
deze in de juiste richting worden 
geplaatst.

LET OP
Als u 30 minuten continu hebt afgedrukt met alkaline batterijen, 
gebruikt u de printer minimaal een uur niet om de batterijen af te 
laten koelen.

WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat u de speciale Li-ion batterij (C52CE97010) gebruikt. Het 
gebruik van een andere batterij dan opgegeven kan leiden tot brand, explo-
sie, lekkage, oververhitting of andere schade.

LET OP
Volg de toepasselijke afvalwetgeving wanneer u de batterijen weggooit.

1. Open het batterijdeksel. 2. Plaas de Li-ion batterij in de 
juiste richting.

3. Sluit het batterijdeksel.

1. Spoel het inktlint terug.

Gebruik 
een pen of 
potlood.

2.  Open het deksel aan de 
bovenzijde.

Deksel

3. Plaats een tapecassette.

Plaats het 
uiteinde van 
de tape in de 
uitvoersleuf van 
de tape.

4. Sluit het deksel.

4. Tekst invoeren

1. Druk op  +  .

2. Druk op  .

3. Druk op  .
Er verschijnt een lijst met tekens.

4. Selecteer een teken met  /  en 
druk op  .
"â" wordt ingevoerd.

5. Druk op de toetsen: , , 
"Câble" verschijnt op het scherm.

6. Druk op  +  .
"#" wordt ingevoerd.

7. Druk op de toetsen: , , 

Het gemaakte etiket opslaan:  "Veelgebruikte etiketten 
opslaan"

Het lettertype wijzigen:  "Het lettertype wijzigen"

De tekengrootte wijzigen:  "De tekengrootte wijzigen"

 � Tekst verwijderen   
1. Druk op  .

Een teken wordt achterwaarts verwijderd.

Alle tekst verwijderen

1. Druk op  +  .
2. Selecteer een functie met /  en  
 druk dan op  .

Alleen tekst 
Verwijdert alle tekst.

Tekst & inst. 
Verwijdert alle tekst en zet de tekengrootte 
en andere instellingen terug naar de 
begininstellingen.

Gehele formaat 
Verwijdert alle tekst en geeft het scherm 
Algemeen bewerken weer. Afhankelijk van het 
etikettype dat u maakt, wordt "Gehele formaat" 
niet weergegeven.

��Symboolbeschrijving

Aan/Stand-by Heet oppervlak

Gelijkstroom Polariteit van gelijk-
stroomaansluiting


