
Les dette dokumentet grundig for å kunne bruke dette produktet sikkert og korrekt.
Hvis produktet er defekt, må du lese inkludert garantikort, snakk med butikken du kjøpte produktet fra. Hvis du 
behøver mer hjelp kontakter du din lokale Epson kundeservice.

Se også nedenstående URL for kundestøtte:
www.epson-europe.com/support

Bruksanvisning
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1. Strøm,  + :  
Til menyen "Print density" (utskriftstetthet).

2. Font
3. Fontstørrelse
4. Ramme
5. Stil
6. Innstilling
7. Tegntaster
8. Skift
9. Caps Lock  

 + : Gjør innlagte tegn store.
10. Aksent
11. Mellomrom
12. Skift
13. Velg/Enter
14. Tegnsetting: Et valg av merker. 

 + : Det andre valget merker.  
sLegge til et tegn til etiketten

15. Slett,  + :  Sletter tekst.
16. Symbol,  + : Til menyen "Sequence number" 

(sekvensnummer).
17. Spesiell etikett,  + : Til menyen "Bar code" (strekkode).
18. Skriv ut kopier
19. Forhåndsvisning,  + : Menyen "Display".
20. Pilknapper 

 + ,  + : Til forrige eller neste tekst.
21. Skriv ut,  + : Mater tape.
22. Kutteknapp
23. Display

 JDisplay
Du kan sjekke innstillingene på displayet. Indikatorer viser hvorvidt 
innstillingene er aktivert eller ikke.

1 2 3 4 5

678
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1. Fontstørrelse
2. Fontbredde
3. Ramme
4. Fontstil
5. Vertikal
6. Batterinivå (som en indikasjon)
7. Valg for aksentmerke
8. Store bokstaver/små bokstaver
9. Pilknapp: Indikerer posisjonen hvor handlingen utføres. Dette er 

stedet hvor du kan legge inn tekst eller slette symboler, osv.
10. Hodemerke: Indikerer hvilken linje den er i. Vises når det er flere 

linjer. 
MEMO

 : Hvis dette vises, kan du ikke skrive ut noe.

11. Tekstnummermerke: Indikerer nummeret til nåværende tekst, telt 
fra begynnelsen.
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Før bruk
1. Forberede strømforsyningen
Dette produktet går på batterier eller med spesialisert strømadapter.
Bruke med batterier

c Forbered seks AA alkaliske batterier.

1. Fjern dekselet bak.

2. Sett inn batteriene. 

MEMO
Når det fortsettes med å sette inn en tapepatron, forlates dekselet 
av, gå til trinn 2. 

3. Lukk dekselet. Lukk det til det klikker på plass.

Bruke med strømadapteren (APT0615Z)

c Pass på å bruke den dedikerte strømadapteren (APT0615Z).

1. Kobe til strømadapteren til stikkontakten til produktet.
2. Plugg strømadapter inn i stikkontakten.

2. Sette inn en ny tapepatron
1. Fjern slakken på blekkbåndet.

2. Fjern dekselet bak.

 

3. Sett inn tapepatronen.  
Trykk godt på den til den klikker på plass.
Når en ny tape eller tuppen av tapen eller lenger enn vanlig, føres 
tapen gjennom "Tape førings"-sporet.

c • Trykk ikke "Kutteknappen" før tapen stopper.
• Trekk ikke ut tapen med fingrene.

4. Lukk dekselet bak.  
Lukk det til det klikker på plass.

Hvordan ta ut tapepatronen

c Hold patronen etter flikene, og løft den rett opp.

3. Skru av strømmen
1. Trykk .  

Ved endring av språket til melding på displayet 
sDisplayinnstillinger ("Display"-menyen)

4. Mate tape
c Trykk ikke "Kutteknappen" før tapen stopper.

Etter innsetting av en tapepatron, må du passe på å mate tape. 
1. Trykk  + .
2. Trykk .
3. Kutt tapen.  

Kutt den ved å trykke "Kutt-knappen".
5. Lage en etikett

Eksempel: ABC
1. Trykk  mens  holdes ned for å legge inn tekst i store bokstaver.
2. Trykk følgende taster: , , 

"ABC" vises på displayet.
Se under for andre handlinger og etikettene du kan lage med dette 
produktet. 
sRedigere tegn, Nyttige funksjoner, Lage en etikett med en 
spesiell form.

Ikke snu 
polariteten.
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6. Skrive etikettene
1. Trykk . 

Lengden til etiketten som skal skrives ut og antall utskrifter vises, 
og utskriving begynner.

2. Når tapen stopper, trykkes "Kutteknappen" for å kutte tapen.

c Trykk ikke "Kutteknappen" før utskriften er fullført.

Utskrift av flere kopier (endekutt)
1. Trykk på .
2. Uthev "Copies (Kopier)" med piltastene, og trykk deretter på .
3. Oppgi antall kopier med piltastene eller talltastene.
4. Trykk på  for å starte utskriften.
5. Når utskriften stopper, trykker du på U for å kutte tapen. Et 

kuttemerke vil skrives ut mellom hver kopi. 
Bruk saks til å kutte langs merkene for å separere hver etikett.

Utskrift av flere kopier (hvert kutt)
1. Trykk på .
2. Uthev "Set cut mode (Angi kuttemodus)" med piltastene, og trykk 

deretter på .
3. Velg "Each label (Hver etikett)" med piltastene, og trykk deretter 

på .
4. Uthev "Copies (Kopier)" med piltastene, og trykk deretter på .
5. Oppgi antall kopier med piltastene eller talltastene. og trykk 

deretter på .
6. Når du blir bedt om å kutte tapen, trykker du på U-knappen. 

Etter hvert kutt med U-knappen, starter utskriften av neste kopi.

Justere utskriftstettheten
1. Når strømmen er av, trykkes  + .
2. Juster utskriftstettheten med   , og trykk .

MEMO
Generelt settes verdien til standard; "0".

7. Feste etikettene
1. Ta av papiret på baksiden.
2. Fest etiketten og gni den godt.
 J Skru av strømmen etter bruk
1. Trykk .

Batterier:  
   Ta dem ut hvis de ikke skal brukes på en lengre periode.
Strømadapter:  
   Plugg ut fra stikkontakten og produktet.

Redigere tegn

Trykk på tegntastene og legg inn tekst. 
sDelenavn og funksjoner
Tekst legges inn fra markørens posisjon. sDisplay

c For å beholde allerede innlagt tekst, flyttes først markøren til et 
nummer hvor det ikke er lagt inn noen tekst ennå, med  +  
eller  + , legg så inn tekst. 

 J Bytte store bokstaver/små bokstaver
1. Trykk  + .

Innstillingen er indikert på displayet. Tegnene er satt til store 
bokstaver eller små bokstaver.

For å delvis bruke store bokstaver: Legg inn med  inntrykt.
 J Slette tegn
1. Trykk .

Sletter ett tegn bakover.
 JDele linjer
1. Trykk .

Deler linjen fra tegnet ved siden av markøren.
 J Slette tekst
1. Trykk  + .
2. Når en bekreftelsesmelding vises, trykkes .

Teksten vil slettes.
 J Bekrefte tekst
1. Trykk .

Teksten vises på displayet. 
Du kan sjekke teksten og lengden til etiketten. 
Men utskriftsbildet kan ikke bekreftes.

 J Legge til tegn med et aksenttegn til etiketten
Hvis det er valg mellom tegn med aksenttegn, er de indikert på 
displayet.
Eksempel: École

1. Trykk  + .
2. Trykk . 

Et valg av tegn med aksenttegn vises.
3. Velg et element med   , og trykk . 

Fortsett og legg inn neste tegn.

Tegn med aksenttegn sSymbol List
 J Legge til et skilletegn til etiketten

Velg fra følgende to metoder.
1. Trykk . 

Hvert tryhkk viser neste merke.
Tilgjengelige merker

1. Trykk  + . 
Hvert trykk viser neste merke.

Tilgjengelige merker 

 J Legge til et symbol til etiketten
1. Trykk .
2. Når kategorien vises velges et element med   , og trykk .
3. Når symbolet vises, velges et symbol med  

  , og trykk .

Tilgjengelige symboler sSymbol List
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 JOpprette etiketter med serienumre 
(Sekvensnummer)

 

1. Trykk  + .
2. Legg inn nummer/bokstav for første etikett, og trykk . 

Tallet/bokstaven øker med én når utskriften gjøres.
 J Lage tekstdeler

Du kan lage flere deler tekst kontinuerlig. Opptil 50 deler kan lages av 
gangen.
Du kan sjekke hvilken tekstdel du lager med tekstnummermerket som 
vises i begynnelsen.
Lage enn annen tekstdel

1. Velg neste tekstnummermerke med  +  or  + .
Du kan lage andre tekstdeler. Gjør det samme for de neste delene.

Skrive ut en valgt del tekst.
1. Velg en tekstdel du vil skrive ut med  +  or  + . 
2. Trykk .

Nyttige funksjoner

Dette avsnittet forklarer forskjellige funksjoner som vil hjelpe deg med 
å opprette etiketter.

 J Endre fontstørrelse
1. Trykk .
2. Velg en linjelayout med   , og trykk .

"Equal" (lik):  Bruker samme fontstørrelse. Ikke nødvendig å gå til 
trinn 3.

3. Velg en fontstørrelse med   , og trykk .

 J Endre fonten
1. Trykk .
2. Velg en font med   , og trykk . 

Fonten brukt for hele teksten vil endres.

 J Bruke en fontstil
1. Trykk .
2. Velg en stil med   , og trykk .

c Stiler brukt på små eller avanserte tegn vil muligens ikke skrives 
ut tydelig.

 J Bruke ekstra stor skrift
1. Sørg for at etiketten tilfredsstiller kravene til den ekstra store 

skrifttypen.
Krav til ekstra stor skrifttype
Antall linjer: "1 Line (1 linje)"
Skriftstørrelse: "Auto (Automatisk)"
Skrift:  "SansS. (SansS.)", "SansS.HG (SansS.HG)",  

"CL Roman (CL Roman)", "BR (BR)"
Innhold: Store bokstaver, tall, tegn
bortsett fra komma, mellomrom, piktogrammer
Skriftstil: "Normal (Normal)"
"Frame (Ramme)": "Off (Av)"

2. Hvis etiketten kan bruke den ekstra store skrifttypen, vises + 
indikatoren.

3. Skriv for eksempel de store bokstavene "ABCD". Indikatoren for 
ekstra stor skrifttype vises.
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 J Legge til en ramme
1. Trykk .
2. Velg et element med   , og trykk . 

Hvis du legger inn rammenummeret for valg gjør det samme.

Tilgjengelige rammer sSymbol List
 J Spesifisere lengden på etiketter
1. Trykk på .
2. Uthev "Label length (Etikettlengde)" med piltastene, og trykk 

deretter på .
3. Velg en verdi (opptil 40 cm) ved bruk av piltastene eller tast inn 

verdien med talltastene, og trykk deretter på .
4. Velg en tekstjusteringsinnstilling med piltastene, og trykk deretter 

på .
5. Trykk på  for å bekrefte innstillingen av skriftstørrelse.
6. Velg "Auto (Automatisk)" med piltastene, og trykk deretter på .
7. Skriv inn tekst.
Hvis lengden på teksten overgår etikettlengden du spesifiserte, blir 
skriftstørrelsen liten slik at hele teksten får plass på den spesifiserte 
lengden.
 J Endre margene på etiketter
1. Trykk på .
2. Uthev "Margins (Marger)" med piltastene, og trykk deretter på .
3. Velg en av alternativene med piltastene, og trykk deretter på .
4. Trykk på .
Hvis du velger "None (Ingen)"-alternativet, skrives et kuttemerke ut. 
Kutt tapen langs kuttemerket.

 J Justere mellomrommet mellom tegn
1. Trykk .
2. Velg "Char. spacing" (Mellomrom mellom tegn) med   , og 

trykk .
3. Velg et element med   , og trykk .

 JGjøre fontbredden smalere
1. Trykk .
2. Velg "Narrow" (Smal) med   , og trykk .
3. Velg "Narrow" (Smal) med   , og trykk .

 J Stille opp tegn vertikalt
1. Trykk .
2. Velg "Vertical" (Vertikal) med   , og trykk .
3. Velg "On" (På) med   , og trykk .

 J Bruke speilvendt skrift for etiketten
1. Trykk .
2. Velg "Mirror print" (Skriv speilvendt) med   , og trykk .
3. Velg "On" (På) med   , og trykk .

Lage en etikett med en spesiell form

c For å lage etiketter med en spesiell form, vil muligens en melding 
som bekrefter at teksten slettes vises når  trykkes. Trykk  
for å slette nåværende tekst og for å vise den spesielle formen.

MEMO
For å gå ut av påfølgende spesiell form-modus, trykkes , velg 
deretter "Exit" (utgang) og trykk .

 J Lage en mappefliketikett

1. Trykk .
2. Velg mellom "Tab:Medium" (Flik:Medium), "Tab:Small" (Flik:Liten) 

eller "Tab:Large" (Flik:Stor) med   , og trykk .

3. Velg en verdi mellom   eller legg inn etikettlengde, og trykk 
. 

Maksimal lengde: 12,5 cm
4. Legg inn tekst.

 J Lage en etikett for kabler
Flaggetiketter for merking av kabler

1. Trykk .
2. Velg mellom "Flag:Hori." (Flagg:Horisontalt), "Flag:Vert." 

(Flagg:Vertikalt) eller "Flag:Edge" (Flagg:Kant) med   , og 
trykk .

3. Velg en verdi mellom   eller legg inn etikettlengde, og trykk 
. 

Maksimal lengde: 12,5 cm
4. Legg inn tekst.

Etiketter for merking av kabler

1. Trykk .
2. Velg "Wrap" (Omvikle) med   , og trykk .
3. Velg en verdi mellom   eller legg inn etikettlengde, og trykk 

. 
Maksimal lengde: 12,5 cm

4. Legg inn tekst.
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 J Lage en sløyfe
1. Trykk på .
2. Velg "8.Ribbon (8.Sløyfe)" med piltastene, og trykk deretter på .
3. Velg en verdi med piltastene eller tast inn verdien med talltastene, 

og trykk deretter på .
Område for sløyfelengde: 20-40 cm

4. Skriv inn tekst for utskrift på begge endene av sløyfen.
5. Trykk på .

 J Lage en etikett inkludert en strekkode
• Legg inn strekkoder i henhold til standardene.
• Sjekk de utskrevne etikettene med din strekkodeleser for å sikre at de kan leses 

riktig.
• Støttede strekkoder CODE39, CODE128, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E, EAN-8, 

EAN-13

1. Trykk  + .
2. Velg et element med   , og trykk .
3. Etter å ha valgt strekkode, legges koden inn.

Displayinnstillinger ("Display"-menyen)

Følgende er innstillingene for å gjøre bruk enklere.
Backlight (Baklys)
Skrur displayets baklys av eller på.
Baklys: Av/på
Contrast (Kontrast)
Justerer tettheten til displayets fonter.
Verdi: -5 til +5
Language (Språk)
Velger språket til innstillingene og meldingene på displayet.
Språk: Engelsk/Spansk/Fransk/Portugisisk-Br/Portugisisk-EU/Italiensk/
Nederlandsk/Tysk
inch:cm (tomme:cm)
Velger enheten for å indikere lengden.
Verdi: tomme/cm
Prosedyre

1. Trykk  + .
2. Velg et innstillingselement med   , og trykk .
3. Når valgene til ønsket punkt vises, velger du ditt valg med   , 

og trykk .

Rengjøring

Når det ytre er skittent
Tørk av skitten med en myk klut. Hvis den er veldig skitten, bruker du 
en oppvridd klut.

c Bruk aldri kjemikalier eller løsemidler som bensin, tynnemiddel 
eller alkohol, og bruk ikke en kjemisk støvtørker.

Når printhodet er skittent
Hvis utskriften falmer eller noen deler mangler, kan det være skitt på 
printhodet.
Rengjør printhodet med en bomullspinne fuktet med medisinsk 
alkohol (allment tilgjengelig etanol).

Initialisering av produktet

Produktet kan slutte å virke pga. statisk elektrisitet eller andre årsaker.
Initialiser produktet hvis det ikke virker normalt sånn som hvis displayet 
avbrytes.

c Initialisering av produktet. Vær ekstremt forsiktig før du 
initialiserer det.
All opprettet tekst vil bli slettet. Innstillingene du gjorde for 
innlegging av tegn vil gå tilbake til standard.

1. Trykk .
2. Trykk og hold  + , og trykk .
3. Når en melding vises trykkes .
Produktet vil initialiseres. 
For å avbryte: Trykk en knapp bortsett fra . 
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Feilsøking
 JMeldinger

Insert Tape  
(Sett inn tape)

Ingen tapepatron er satt inn. Skru av strømmen og 
sett riktig inn en ny tapepatron.

Check tape!  
(Kontroller tapen!)

En tapepatron som ikke kan brukes i dette produktet 
har blitt satt inn. Kontroller tapepatronen.

Check tape cartridge  
(Kontroller tapepatronen)

En tapepatron som ikke kan brukes i dette produktet 
har blitt satt inn. Kontroller tapepatronen.

Check battery  
(Kontroller batteriet)

Mulige årsaker til denne meldingen er:
• Ikke noe strøm igjen eller ikke satt inn riktig
• Blandet med andre typer eller gamle
I så fall må batteriene settes riktig inn eller byttes ut 
med nye.

Too many lines  
(For mange linjer)

Innlagt tekst er for lang.
Trykk  for å slette linjene indikert av markøren.

Text too long  
(Teksten er for lang)

Innlagt tekst er for lang for spesifisert tapelengde. 
Trykk  og juster tapelengden eller gjør teksten 
kortere.

Seq. num. only 1  
(Sekv.nr. bare 1)

Sekvensnumre har allerede blitt innlagt. 
Sekvensnumre kan bare brukes til én del.

Text will be deleted. OK?  
(Teksten vil slettes. OK?)

Når en etikett med en spesiell form lages,  
vil nåværende tekst slettes. Trykk  for å slette 
teksten og vise den spesielle formen.

Fill every digit  
(Fyll inn hvert siffer)

Innlagte verdier for strekkoder er feil. Sjekk 
inntastingen med hensyn til verdier, sifre, osv.

Load wider tape  
(Sett inn bredere tape)

Kan ikke skrive på nåværende tape. Bruk en bredere 
tape.

Txt is too long Continue?  
(Teksten er for lang 
Fortsett?)

Innlagt tekst er for lang for spesifisert tapelengde. 
Trykk  for å skrive med korrekt lengde.

Overheated!  
(Overoppvarmet!)

Printhodet er for varmt. Skru av strømmen og 
ta ut tapepatronen. Vent en stund før utskriften 
begynner igjen.

Cover open! Powering off.  
(Dekselet er åpent! 
Strømmen skrus av.)

Hvis du åpner dekselet bak uten å skru av 
strømmen, vises en melding, deretter skrus 
strømmen automatisk av.

Motor error!  
(Motorfeil!)

En feil oppsto ved bruk av motoren. Skru av 
strømmen én gang og skru den deretter på igjen. 
Hvis samme melding vises, skrus strømmen av, ta 
kontakt med Epson kundeservice.

 J Problemer

Virker ikke normalt.
Initialiser produktet hvis det ikke virker normalt sånn som hvis strømmen ikke 
kan skrus på eller av, eller hvis displayet hindres.

Det kommer ikke noe bilde selv om  har blitt trykt.
Er batteriene riktig satt inn?
Sjekk om alle batteriene riktig satt inn.

Er batteriene tomme?
Bytt ut batteriene med nye, eller bruk den spesialiserte strømadapteren 
(APT0615Z).

Er strømadapteren riktig tilkoblet?
Koble til strømadapteren og strømkabelen ordentlig til strømkontakten til 
produktet, strømadapteren og stikkontakten.

Bruker du en annen strømadapter enn den dedikerte?
Å bruke en annen strømadapter enn den dedikerte (APT0615Z), er veldig farlig, 
og kan forårsake overoppvarming eller skade på elektriske kretser.

Er displaynivået riktig?
Juster displaynivået.

Displayet har slått seg av.
Aktiverte du automatisk av-funksjonen?
Strømmen skrur seg automatisk av hvis ingen handling gjøres på over 
5 minutter.

Prøvde du å utføre en funksjon på feil måte? 
Hvis knappene ikke brukes riktig, skrus displayet av et øyeblikk.

Ingenting skrives ut selv om   har blitt trykt.
Er tekst lagt inn?
Ingenting skrives hvis ikke noen tekst er lagt inn.

Noen melding på displayet?
Les meldingen og utfør passende handling.

Er det tomt for tape?
Sett inn en ny tapepatron.

Er batteriene tomme?
Bytt ut batteriene med nye, eller bruk den spesialiserte strømadapteren 
(APT0615Z).

Er dekselet bak åpent?
Sett inn tapepatronen riktig og lukk dekselet helt.

Tegn skrives ikke ut riktig.
Er tapepatronen riktig satt inn?
Sett inn tapepatronen riktig.

Er printhodet skittent?
Rengjør printhodet.

Er batteriene tomme?
Bytt dem ut med nye, eller bruk den spesialiserte strømadapteren (APT0615Z).

Skrivingen slutter midt i teksten.
Er det tomt for tape?
Sett inn en ny tapepatron.

Er batteriene tomme?
Bytt dem ut med nye, eller bruk den spesialiserte strømadapteren (APT0615Z).

Opprettet tekst har forsvunnet.
Slettet du teksten?
Hvis  +  trykkes, vil teksten på displayet bli slettet.

Initialiserte du produktet?
Hvis produktet ble initialisert, vil all opprettet tekst bli slettet.

Tok du ut batteriene eller strømadapteren når produktet var i bruk?
Hvis strømadapteren eller batteriene fjernes under bruk, kan teksten slettes.

Kan ikke legge ved teksten.
Tok du av papiret på baksiden?
Fest etiketten etter at papiret på baksiden har blitt tatt av.

Kobler du den til på et skittent sted eller på et sted med en grov overflate?
Etiketten vil muligens ikke feste seg pga. materialet den festes på eller pga. 
omgivelsesforholdene.

MEMO
Hvis ingen av ovenstående har løst problemet eller hvis symptomene 
er noen andre enn ovennevnte, tar du kontakt med Epson 
kundeservice.
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Spesifikasjoner
 J Hus

Mål Omtr. 110 (B) x 170 (D) x 56 (H) (mm)
Vekt Omtrent 400 g (uten batterier og tapepatron)

 J Bruksforhold
Driftstemperatur 10 til 35 grader C
Lagringstemperatur -10 til 55 grader C

 J Strømforsyning
Strømadapter Type APT0615Z2-1

Produsent Seiko Epson Corp.
Inngang AC100-240 V, 0,3 A, 50-60 Hz  

(dedikert adapter, kun strømkabel)
Utgang DC 6,5 V, 1,5 A
Total utgangseffekt 10 W

Batteri AA alkaliske batterier x 6

 J Støttet tapebredde
4 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm


