
3. De tapecassette plaatsen
• Nadat u de tape onder de tapegeleider hebt geplaatst, trekt u 

aan het uiteinde van de tape om de tape strak te trekken.
• Zorg dat de tape niet in de labelprinter vast komt te zitten als u 

de tapecassette plaatst of verwijdert.

1. Volg de instructies op de afbeelding onder de klep van de 
tapehouder als u de tapecassette gaat plaatsen. Controleer of 
het uiteinde van de tape in de richting van de tape-uitgang is 
geplaatst.

2. Druk de tapecassette in de labelprinter tot deze vastklikt en sluit 
de klep van de tapehouder.

Uiteinde van tape
Tapegeleider

4. Het apparaat in- of 
uitschakelen

Als u wilt gaan afdrukken vanaf de labelprinter, 
ga dan naar 

 1. Afdrukken vanaf de labelprinter
Als u wilt gaan afdrukken vanaf de computer, ga 
dan naar

 2. Afdrukken vanaf de computer
Als u wilt afdrukken vanaf een mobiel apparaat, 
ga dan naar

 3. Afdrukken vanaf een mobiel apparaat

De printer 
inschakelen Druk op .

De printer 
uitschakelen 

Houd  ingedrukt tot de 
labelprinter wordt uitgeschakeld.

PT-D460BT

D460BT

Hartelijk dank voor de aanschaf van de PT-D460BT (hierna "de labelprinter" genoemd). De 
PT-D460BT produceert professionele, hoogwaardige labels die lang meegaan. Bovendien zijn 
er vele tapecartridges verkrijgbaar waarmee u labels met verschillende breedten en kleuren kunt 
afdrukken.
Lees deze handleiding, inclusief de Handleiding product veiligheid, goed door voordat u deze 
labelprinter gaat gebruiken. Bewaar de handleiding daarna op een veilige plaats.

Voor veelgestelde vragen, probleemoplossing en het downloaden van software en 
handleidingen gaat u naar support.brother.com.

Verbruiksartikelen

Brother TZe-tapecassette Beschikbare breedten: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 
18 mm

Tapecassette voor printkopreiniging TZe-CL4

Netspanningsadapter

1
2

3. Afdrukken vanaf een mobiel apparaat
De toepassing installeren
Download de volgende toepassingen uit de App Store of Google Play™.

Brother 
iPrint&Label

Labels maken voor zakelijk gebruik, bijvoorbeeld 
barcodes, labels voor kantoorapparatuur of 
labels voor archiefmappen.

De toepassing
Support
Center

Met deze toepassing heeft u toegang tot de 
printerinstellingen, producthandleidingen, 
veelgestelde vragen en tips voor het oplossen 
van problemen.

Om tape te besparen, schakelt u in Brother iPrint&Label de instelling Kettingafdruk in. 
Druk de labels af en laat het laatste label in de labelprinter zitten tot u een nieuw label wilt 
gaan afdrukken.

Bluetooth inschakelen of uitschakelen
1. Controleer of de printer aan staat.
2.     [Instellingen]   /     [Bluetooth]   /     [Bluetooth 
(Aan/Uit)]   /     [\Aan]/[Uit]   / 

De labelprinter aan een mobiel apparaat koppelen via Bluetooth

PT-D460BT

1. Ga op het mobiele apparaat naar 
het menu Instellingen en schakel de 
optie Bluetooth in.

2. Gebruik het koppelnummer op het 
label voor het downloaden van 
toepassingen dat aan de voorkant 
van de labelprinter is bevestigd.

• Als de printer om een PIN-code vraagt, typt u "0000".
• De instructies voor het koppelen kunnen per mobiel apparaat enigszins verschillen.
• Als het mobiele apparaat de printer niet via Bluetooth kan vinden, controleer dan het volgende:

 - Plaats het mobiele apparaat zo dicht mogelijk bij de labelprinter.
 - Zorg ervoor dat er geen obstakels of apparaten die radiogolven uitstralen (zoals een magnetron) 
tussen de labelprinter en het mobiele apparaat zijn geplaatst.

• Als er tijdens het maken van de koppeling een Bluetooth-pincode op het LCD-scherm van de 
labelprinter wordt weergegeven, controleer dan of op het mobiele apparaat dezelfde code wordt 
weergegeven en druk vervolgens op [OK].

• Deze labelprinter biedt geen ondersteuning voor Wi-Fi.

1. Afdrukken vanaf de labelprinter

STAP 1   Voer de tekst in

STAP 2   Bekijk het afdrukvoorbeeld van de labels

STAP 3   Labels afdrukken

D460BT

Start-tapecassette

USB-kabel

Netspanningsadapter

1. Hoofdlettermodus
2-7. Tekenstijlpictogrammen
8. Labelbreedte x labellengte
9. Bloknummer

10. Regelnummer
11. Cursor
12. Return-teken

Deksel van 
tapehouder

Tape-uitgang

LCD-scherm

Toetsenbord

Aan-/uitknop
Afdrukvoorbeeld
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De meegeleverde onderdelen verschillen per land of regio.

Locatie serienummer

Serienummer

De labelprinter gebruiken

Veiligheidsmaatregelen
Lees deze paragraaf voordat u het product gebruikt. Deze paragraaf bevat belangrijke veiligheidsinstructies.
Bewaar dit document op een handige plaats zodat u er later dingen in kunt opzoeken.
• Neem voor onderhoud, aanpassingen of reparaties contact op met de klantenservice van Brother of met uw 

plaatselijke Brother-dealer.
• Als het product niet naar behoren functioneert, als er een storing optreedt of als er een kabel is beschadigd, 

schakel het product dan uit en verwijder alle kabels. Neem vervolgens contact op met de klantenservice van 
Brother of uw plaatselijke Brother-dealer.

• Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit aardbevingen, brand, andere 
rampen, handelingen van derden, opzettelijke handelingen van de gebruiker, opzettelijke nalatigheid van de 
gebruiker, misbruik of handelingen onder andere speciale omstandigheden.

• Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade (zoals verliezen, winstderving, verlies van bedrijfswinst, 
bedrijfsonderbrekingen of verlies van communicatiemogelijkheden) als gevolg van het gebruik of niet kunnen 
gebruiken van het product.

• Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit onjuist gebruik van het product, 
bijvoorbeeld door het aansluiten van incompatibele apparatuur of het gebruik van incompatibele software.

• Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of verliezen die voortkomen uit het gebruik van een 
label dat met dit product is gemaakt of voor verlies of wijzigingen van gegevens als gevolg van defecten, reparaties 
of de verbruiksartikelen, en wij aanvaarden geen claims van derden.

• Brother behoudt zich het recht voor de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen. Brother is bovendien niet aansprakelijk voor schade (inclusief gevolgschade) die 
voortvloeit uit het gebruik van deze handleiding, andere publicaties of de hierin beschreven producten, ook niet 
wanneer deze samenhangt met zetfouten of andere fouten of omissies in deze publicaties.

• Raadpleeg voor meer informatie over de beschikbare software de Gebruikershandleiding op de Brother support 
website: support.brother.com.

• De nieuwste versie van de documentatie bij het product kunt u downloaden op de Brother support website: 
support.brother.com.

• De beschikbare modellen, accessoires en verbruiksartikelen kunnen per land of regio verschillen.
• Dit product is uitsluitend goedgekeurd voor gebruik in het land of de regio van aankoop.

WAARSCHUWING Het niet naleven van de instructies en waarschuwingen kan leiden tot ernstig of 
dodelijk letsel. 

• Op de volgende plaatsen mag u de labelprinter, de netspanningsadapter, de USB-kabel en de alkalinebatterijen 
NIET gebruiken, opladen of opslaan (omdat dit kan leiden tot brand, elektrische schokken of schade):
 - Dicht bij water, zoals in een badkamer, vlak bij een boiler of op een zeer vochtige of koude plek.*
 - In een omgeving die wordt blootgesteld aan regen of vocht.
 - Op een zeer stoffige plaats.
 - Op een zeer hete plaats, zoals in de buurt van open vuur, verwarmingstoestellen of in direct zonlicht.
 - In een gesloten auto in direct zonlicht.
 - Op een locatie waar condensvorming kan plaatsvinden.
 - Op grote hoogte.
 - Tijdens onweer.

• Gebruik de labelprinter NIET als er een vreemd voorwerp in zit. Als er water, een metalen voorwerp of een 
ander vreemd voorwerp in de labelprinter is terechtgekomen, moet u de netspanningsadapter loskoppelen en de 
batterijen (indien geplaatst) verwijderen. Neem vervolgens contact op met uw plaatselijke Brother-dealer.

• Als er vreemde objecten in de labelprinter, de sleuven, de poorten of het batterijcompartiment zijn geplaatst, moet 
u de labelprinter niet langer gebruiken. Schakel het apparaat uit en koppel vervolgens alle kabels los of verwijder 
de batterijen (indien geplaatst).

• Gebruik de labelprinter niet als u afwijkingen constateert, zoals een vreemde geur, oververhitting, een vreemd 
geluid, vervorming of verkleuring.

• Gebruik GEEN beschadigde netspanningsadapter. 
Zorg ervoor, om schade aan de labelprinter, de netspanningsadapter, de USB-kabel of de alkalinebatterijen te 
voorkomen, dat u:
 - GEEN zware objecten op de items plaatst.
 - Deze NIET demonteert en GEEN wijzigingen aanbrengt.
 - Deze NIET laat vallen of ergens tegenaan stoot.
 - Deze NIET nat laat worden, bijvoorbeeld door ze met natte handen vast te pakken of door er vloeistof op te 
morsen.

* Raadpleeg voor meer informatie de sectie met de specificaties van de Gebruikershandleiding.

• Laat baby’s en kinderen NIET spelen met de plastic zak waarin de labelprinter is verpakt. 
Gooi de zak weg of berg hem buiten bereik van baby’s en kinderen op. Er bestaat verstikkingsgevaar.

• Gebruik de labelprinter NIET in bijzondere omgevingen, bijvoorbeeld in de nabijheid van medische apparatuur. 
Elektromagnetische golven kunnen storingen aan de apparatuur veroorzaken.

• Gebruikers met een pacemaker dienen afstand tot de labelprinter te nemen als ze iets abnormaals waarnemen. 
Raadpleeg vervolgens meteen een arts.

• Trek NIET hard aan de USB-kabel of de netspanningsadapter en gebruik GEEN kracht bij het buigen van de 
kabels.

• Raak de netspanningsadapter of de stekker NIET aan met natte handen. Dit kan namelijk leiden tot elektrische 
schokken.

• Gebruik alleen de hier aangegeven netspanningsadapter.
• Gebruik alleen de netspanningsadapter en USB-kabel die bij labelprinter zijn meegeleverd. Als u zich hier niet aan 

houdt, kunnen verwondingen, bij uzelf of bij anderen, of schade aan de labelprinter of aan andere eigendommen 
het gevolg zijn. Brother is niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade als gevolg van het gebruik van een 
andere netspanningsadapter of USB-kabel dan hier aangegeven.

• Gebruik de meegeleverde netspanningsadapter en USB-kabel niet met andere producten.
• Gebruik de netspanningsadapter met een normaal stopcontact (100-240 V wisselstroom, 50/60 Hz).
• Steek de stekker stevig in het stopcontact.
• Gebruik de batterijen NIET op als deze lekken of beschadigd zijn.
• Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Neem onmiddellijk contact op met de hulpdiensten als de batterijen 

worden ingeslikt.
• Gebruik GEEN scherpe voorwerpen, zoals een pincet of een metalen pen, om de batterijen te verwijderen of te 

vervangen.
• Als de vloeistof (elektrolyt) uit de batterijen in contact komt met uw ogen, moet u uw ogen direct met schoon water 

uitspoelen. Neem direct contact op met een arts of noodhulpdienst.
• Breng GEEN soldeerverbindingen aan op de batterijen.
• Gebruik de batterijen NIET met omgekeerde polariteit (+) (-).
• Verbind de + en - contacten NIET met metalen objecten, zoals draden.
• U mag de batterijen NIET verbranden of weggooien bij het huisvuil.
• Houd vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van de snijeenheid.
• Raak het mes van de snijeenheid NIET aan en steek uw vingers NIET in 

de tape-uitgang om letsel aan uw vingers of andere lichaamsdelen te 
voorkomen.

• Raak de metalen delen in de buurt van de printkop NIET aan. De 
printkop is tijdens en onmiddellijk na gebruik zeer heet. Raak de printkop 
NIET rechtstreeks aan met uw handen.

VOORZICHTIG Het niet naleven van de instructies en waarschuwingen kan licht of matig letsel tot gevolg 
hebben.

Labelprinter, USB-kabel, netspanningsadapter, alkalinebatterijen

• Gebruik uitsluitend de aangegeven AA-alkalinebatterijen (LR6).
• Gebruik GEEN oude en nieuwe batterijen door elkaar en evenmin batterijen van verschillende typen, batterijen met 

een ongelijke lading of van verschillende fabrikanten of modellen.
• Laat de labelprinter als u die uit de doos haalt of verplaatst NIET vallen. Dat kan namelijk letsel tot gevolg hebben.
• Wees voorzichtig als u de klep van de tapehouder sluit. Voorkom dat uw vingers klem komen te zitten tussen de 

boven- of onderkant van de klep om letsel te voorkomen.
• Als u de labelprinter niet gebruikt, bewaar deze dan buiten bereik van kinderen. Voorkom bovendien dat kinderen 

onderdelen van de labelprinter of labels in hun mond kunnen stoppen. Roep meteen de hulp in van een arts bij het 
inslikken van een voorwerp.

• Bewaar de labelprinter of de tape NIET binnen bereik van baby’s en kinderen.
• Plaats de labelprinter op een vlak, horizontaal en stabiel oppervlak.
• Verwijder de batterijen en koppel de netspanningsadapter los als u de printer langere tijd niet gaat gebruiken.
• Oefen GEEN druk uit op het LCD-scherm.
• Houd de netspanningsadapter vast als u deze uit het stopcontact haalt.
• Sluit NIET te veel apparaten aan op de groep van de elektrische installatie waarop ook de netspanningsadapter is 

aangesloten.
• Open de klep van de tapehouder NIET terwijl de snijeenheid wordt gebruikt.
• Oefen GEEN overmatige druk uit op de snijeenheid.

Handleiding product veiligheid Regelgeving

Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije)
Wij, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan 
verklaren dat deze producten voldoen aan alle relevante richtlijnen en regelingen van de 
Europese harmonisatiewetgeving (alleen Europa/Turkije) en de wetgeving van het Verenigd 
Koninkrijk (alleen Groot-Brittannië).
De Conformiteitsverklaring kan van de Brother support website worden gedownload.
Ga naar support.brother.com/manuals.

Conformiteitsverklaring voor de UK voor de RE-richtlijn 2017 (alleen Groot-Brittannië) 
(van toepassing op modellen met een radio-interface)
Wij, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan 
verklaren dat deze producten voldoen aan de bepalingen van RE-richtlijn 2017. U kunt een 
exemplaar van de conformiteitsverklaring downloaden door de instructies op te volgen in het 
gedeelte Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije).

EU-conformiteitsverklaring voor de RE-richtlijn 2014/53/EU (alleen Europa/Turkije) 
(van toepassing op modellen met een radio-interface)
Wij, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan 
verklaren dat dit product functioneert in overeenstemming met de vereisten van de RE-richtlijn 
2014/53/EU.
U kunt een exemplaar van de conformiteitsverklaring downloaden door de instructies op te 
volgen in het gedeelte Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije).

VOORZICHTIG
EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJEN WORDEN VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST 
TYPE.
VERWIJDER GEBRUIKTE BATTERIJEN VOLGENS DE INSTRUCTIES.

Bluetooth
Deze printer ondersteunt Bluetooth.
Frequentiebanden: 2 400 MHz-2 483,5 MHz
Maximale radiofrequentievermogen uitgezonden over de frequentiebanden:
Minder dan 20 dBm (e.i.r.p)

Informatie over het voldoen aan de Commissie-verordening 801/2013

PT-D460BT

Stroomverbruik* 0,7 W

* Alle netwerkpoorten geactiveerd en verbonden

2. Afdrukken vanaf de computer
Windows
Typ in de adresbalk van de browser install.brother en download en 
installeer het printerstuurprogramma en P-touch Editor. Volg daarbij de 
instructies op het scherm.

Mac
Download P-touch Editor vanuit de App Store als u wilt afdrukken 
vanaf een Mac. U hoeft geen stuurprogramma’s te downloaden en te 
installeren.

http://install.brother

• Als u vanaf een computer gaat afdrukken, moet u de labelprinter met de meegeleverde 
USB-kabel of via Bluetooth met de computer verbinden.

• Deze labelprinter biedt geen ondersteuning voor Wi-Fi.

Software Kenmerken

Printerstuurprogramma De software die nodig is om met een Windows-computer vanaf 
een labelprinter te kunnen afdrukken.

P-touch Editor

Software voor het maken van labels met computers. Deze 
toepassing wordt geleverd met geïntegreerde tekentools voor 
het maken en afdrukken van talloze aangepaste labels met een 
complexe lay-out met tekst van verschillende lettertypen en stijlen, 
kaders, geïmporteerde afbeeldingen, barcodes en meer.

D02BB0001

De toetsenbordindeling kan per land verschillen.
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□ Voor Belgiё

De standaardtaal is "Engels".

□ Voor Nederland

http://support.brother.com
http://support.brother.com
http://support.brother.com


3. De tapecassette plaatsen
• Nadat u de tape onder de tapegeleider hebt geplaatst, trekt u 

aan het uiteinde van de tape om de tape strak te trekken.
• Zorg dat de tape niet in de labelprinter vast komt te zitten als u 

de tapecassette plaatst of verwijdert.

1. Volg de instructies op de afbeelding onder de klep van de 
tapehouder als u de tapecassette gaat plaatsen. Controleer of 
het uiteinde van de tape in de richting van de tape-uitgang is 
geplaatst.

2. Druk de tapecassette in de labelprinter tot deze vastklikt en sluit 
de klep van de tapehouder.

Uiteinde van tape
Tapegeleider

4. Het apparaat in- of 
uitschakelen

Als u wilt gaan afdrukken vanaf de labelprinter, 
ga dan naar 

 1. Afdrukken vanaf de labelprinter
Als u wilt gaan afdrukken vanaf de computer, ga 
dan naar

 2. Afdrukken vanaf de computer
Als u wilt afdrukken vanaf een mobiel apparaat, 
ga dan naar

 3. Afdrukken vanaf een mobiel apparaat

De printer 
inschakelen Druk op .

De printer 
uitschakelen 

Houd  ingedrukt tot de 
labelprinter wordt uitgeschakeld.

PT-D460BT

D460BT

Hartelijk dank voor de aanschaf van de PT-D460BT (hierna "de labelprinter" genoemd). De 
PT-D460BT produceert professionele, hoogwaardige labels die lang meegaan. Bovendien zijn 
er vele tapecartridges verkrijgbaar waarmee u labels met verschillende breedten en kleuren kunt 
afdrukken.
Lees deze handleiding, inclusief de Handleiding product veiligheid, goed door voordat u deze 
labelprinter gaat gebruiken. Bewaar de handleiding daarna op een veilige plaats.

Voor veelgestelde vragen, probleemoplossing en het downloaden van software en 
handleidingen gaat u naar support.brother.com.

Verbruiksartikelen

Brother TZe-tapecassette Beschikbare breedten: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 
18 mm

Tapecassette voor printkopreiniging TZe-CL4

2. De batterijen plaatsen of de netspanningsadapter aansluiten
Verwijder het beschermende materiaal voordat u de labelprinter in gebruik neemt (alleen 
als u de printer voor de eerste keer gebruikt).

Batterijen

Netspanningsadapter

• Als u de netspanningsadapter (AD-E001A) gebruikt:
 - Sluit de stekker van de netspanningsadapter aan op de 
adapteraansluiting aan de zijkant van de printer.

 - Steek de stekker in het dichtstbijzijnde standaardstopcontact. 
Voor het maken van back-ups van het geheugen verdient 
het aanbeveling om naast de netspanningsadapter ook AA-
alkalinebatterijen (LR6) te gebruiken.

• Als u de netspanningsadapter uit het stopcontact haalt, verdient 
het aanbeveling AA-alkalinebatterijen (LR6) in de printer te 
plaatsen zodat er een back-up kan worden gemaakt en wordt 
voorkomen dat het geheugen van de labelprinter wordt gewist.

• Wanneer de voeding langer dan twee minuten is losgekoppeld, 
worden alle tekst- en opmaakinstellingen gewist. Eventuele 
tekstbestanden die in het geheugen zijn opgeslagen, worden 
ook gewist.

• Verwijder de batterijen als u de labelprinter langere tijd niet gaat 
gebruiken.

• Lever oude batterijen in bij een officieel inzamelpunt en gooi 
ze niet weg bij het normale afval. Houd u aan alle nationale en 
lokale voorschriften.

• Wikkel de batterijen bijvoorbeeld in plakband wanneer u ze wilt 
opbergen of weggooien om te voorkomen dat ze kortsluiting 
veroorzaken.

(Voorbeeld van batterij-isolatie)
1. Plakband
2. Alkalinebatterij 1

2

3. Afdrukken vanaf een mobiel apparaat
De toepassing installeren
Download de volgende toepassingen uit de App Store of Google Play™.

Brother 
iPrint&Label

Labels maken voor zakelijk gebruik, bijvoorbeeld 
barcodes, labels voor kantoorapparatuur of 
labels voor archiefmappen.

De toepassing
Support
Center

Met deze toepassing heeft u toegang tot de 
printerinstellingen, producthandleidingen, 
veelgestelde vragen en tips voor het oplossen 
van problemen.

Om tape te besparen, schakelt u in Brother iPrint&Label de instelling Kettingafdruk in. 
Druk de labels af en laat het laatste label in de labelprinter zitten tot u een nieuw label wilt 
gaan afdrukken.

Bluetooth inschakelen of uitschakelen
1. Controleer of de printer aan staat.
2.     [Instellingen]   /     [Bluetooth]   /     [Bluetooth 
(Aan/Uit)]   /     [\Aan]/[Uit]   / 

De labelprinter aan een mobiel apparaat koppelen via Bluetooth

PT-D460BT

1. Ga op het mobiele apparaat naar 
het menu Instellingen en schakel de 
optie Bluetooth in.

2. Gebruik het koppelnummer op het 
label voor het downloaden van 
toepassingen dat aan de voorkant 
van de labelprinter is bevestigd.

• Als de printer om een PIN-code vraagt, typt u "0000".
• De instructies voor het koppelen kunnen per mobiel apparaat enigszins verschillen.
• Als het mobiele apparaat de printer niet via Bluetooth kan vinden, controleer dan het volgende:

 - Plaats het mobiele apparaat zo dicht mogelijk bij de labelprinter.
 - Zorg ervoor dat er geen obstakels of apparaten die radiogolven uitstralen (zoals een magnetron) 
tussen de labelprinter en het mobiele apparaat zijn geplaatst.

• Als er tijdens het maken van de koppeling een Bluetooth-pincode op het LCD-scherm van de 
labelprinter wordt weergegeven, controleer dan of op het mobiele apparaat dezelfde code wordt 
weergegeven en druk vervolgens op [OK].

• Deze labelprinter biedt geen ondersteuning voor Wi-Fi.

1. Overzicht

D460BT
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Tapevenster
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10. Regelnummer
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Hendel van
 tapesnijder

Aansluiting 
netspanningsadapter
USB-poort

1

9

10

11 12

2 3 4 5 6 7 8

De meegeleverde onderdelen verschillen per land of regio.

Locatie serienummer

Serienummer

Voordat u het apparaat gaat gebruiken

Veiligheidsmaatregelen
Lees deze paragraaf voordat u het product gebruikt. Deze paragraaf bevat belangrijke veiligheidsinstructies.
Bewaar dit document op een handige plaats zodat u er later dingen in kunt opzoeken.
• Neem voor onderhoud, aanpassingen of reparaties contact op met de klantenservice van Brother of met uw 

plaatselijke Brother-dealer.
• Als het product niet naar behoren functioneert, als er een storing optreedt of als er een kabel is beschadigd, 

schakel het product dan uit en verwijder alle kabels. Neem vervolgens contact op met de klantenservice van 
Brother of uw plaatselijke Brother-dealer.

• Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit aardbevingen, brand, andere 
rampen, handelingen van derden, opzettelijke handelingen van de gebruiker, opzettelijke nalatigheid van de 
gebruiker, misbruik of handelingen onder andere speciale omstandigheden.

• Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade (zoals verliezen, winstderving, verlies van bedrijfswinst, 
bedrijfsonderbrekingen of verlies van communicatiemogelijkheden) als gevolg van het gebruik of niet kunnen 
gebruiken van het product.

• Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit onjuist gebruik van het product, 
bijvoorbeeld door het aansluiten van incompatibele apparatuur of het gebruik van incompatibele software.

• Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of verliezen die voortkomen uit het gebruik van een 
label dat met dit product is gemaakt of voor verlies of wijzigingen van gegevens als gevolg van defecten, reparaties 
of de verbruiksartikelen, en wij aanvaarden geen claims van derden.

• Brother behoudt zich het recht voor de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen. Brother is bovendien niet aansprakelijk voor schade (inclusief gevolgschade) die 
voortvloeit uit het gebruik van deze handleiding, andere publicaties of de hierin beschreven producten, ook niet 
wanneer deze samenhangt met zetfouten of andere fouten of omissies in deze publicaties.

• Raadpleeg voor meer informatie over de beschikbare software de Gebruikershandleiding op de Brother support 
website: support.brother.com.

• De nieuwste versie van de documentatie bij het product kunt u downloaden op de Brother support website: 
support.brother.com.

• De beschikbare modellen, accessoires en verbruiksartikelen kunnen per land of regio verschillen.
• Dit product is uitsluitend goedgekeurd voor gebruik in het land of de regio van aankoop.

WAARSCHUWING Het niet naleven van de instructies en waarschuwingen kan leiden tot ernstig of 
dodelijk letsel. 

• Op de volgende plaatsen mag u de labelprinter, de netspanningsadapter, de USB-kabel en de alkalinebatterijen 
NIET gebruiken, opladen of opslaan (omdat dit kan leiden tot brand, elektrische schokken of schade):
 - Dicht bij water, zoals in een badkamer, vlak bij een boiler of op een zeer vochtige of koude plek.*
 - In een omgeving die wordt blootgesteld aan regen of vocht.
 - Op een zeer stoffige plaats.
 - Op een zeer hete plaats, zoals in de buurt van open vuur, verwarmingstoestellen of in direct zonlicht.
 - In een gesloten auto in direct zonlicht.
 - Op een locatie waar condensvorming kan plaatsvinden.
 - Op grote hoogte.
 - Tijdens onweer.

• Gebruik de labelprinter NIET als er een vreemd voorwerp in zit. Als er water, een metalen voorwerp of een 
ander vreemd voorwerp in de labelprinter is terechtgekomen, moet u de netspanningsadapter loskoppelen en de 
batterijen (indien geplaatst) verwijderen. Neem vervolgens contact op met uw plaatselijke Brother-dealer.

• Als er vreemde objecten in de labelprinter, de sleuven, de poorten of het batterijcompartiment zijn geplaatst, moet 
u de labelprinter niet langer gebruiken. Schakel het apparaat uit en koppel vervolgens alle kabels los of verwijder 
de batterijen (indien geplaatst).

• Gebruik de labelprinter niet als u afwijkingen constateert, zoals een vreemde geur, oververhitting, een vreemd 
geluid, vervorming of verkleuring.

• Gebruik GEEN beschadigde netspanningsadapter. 
Zorg ervoor, om schade aan de labelprinter, de netspanningsadapter, de USB-kabel of de alkalinebatterijen te 
voorkomen, dat u:
 - GEEN zware objecten op de items plaatst.
 - Deze NIET demonteert en GEEN wijzigingen aanbrengt.
 - Deze NIET laat vallen of ergens tegenaan stoot.
 - Deze NIET nat laat worden, bijvoorbeeld door ze met natte handen vast te pakken of door er vloeistof op te 
morsen.

* Raadpleeg voor meer informatie de sectie met de specificaties van de Gebruikershandleiding.

• Laat baby’s en kinderen NIET spelen met de plastic zak waarin de labelprinter is verpakt. 
Gooi de zak weg of berg hem buiten bereik van baby’s en kinderen op. Er bestaat verstikkingsgevaar.

• Gebruik de labelprinter NIET in bijzondere omgevingen, bijvoorbeeld in de nabijheid van medische apparatuur. 
Elektromagnetische golven kunnen storingen aan de apparatuur veroorzaken.

• Gebruikers met een pacemaker dienen afstand tot de labelprinter te nemen als ze iets abnormaals waarnemen. 
Raadpleeg vervolgens meteen een arts.

• Trek NIET hard aan de USB-kabel of de netspanningsadapter en gebruik GEEN kracht bij het buigen van de 
kabels.

• Raak de netspanningsadapter of de stekker NIET aan met natte handen. Dit kan namelijk leiden tot elektrische 
schokken.

• Gebruik alleen de hier aangegeven netspanningsadapter.
• Gebruik alleen de netspanningsadapter en USB-kabel die bij labelprinter zijn meegeleverd. Als u zich hier niet aan 

houdt, kunnen verwondingen, bij uzelf of bij anderen, of schade aan de labelprinter of aan andere eigendommen 
het gevolg zijn. Brother is niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade als gevolg van het gebruik van een 
andere netspanningsadapter of USB-kabel dan hier aangegeven.

• Gebruik de meegeleverde netspanningsadapter en USB-kabel niet met andere producten.
• Gebruik de netspanningsadapter met een normaal stopcontact (100-240 V wisselstroom, 50/60 Hz).
• Steek de stekker stevig in het stopcontact.
• Gebruik de batterijen NIET op als deze lekken of beschadigd zijn.
• Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Neem onmiddellijk contact op met de hulpdiensten als de batterijen 

worden ingeslikt.
• Gebruik GEEN scherpe voorwerpen, zoals een pincet of een metalen pen, om de batterijen te verwijderen of te 

vervangen.
• Als de vloeistof (elektrolyt) uit de batterijen in contact komt met uw ogen, moet u uw ogen direct met schoon water 

uitspoelen. Neem direct contact op met een arts of noodhulpdienst.
• Breng GEEN soldeerverbindingen aan op de batterijen.
• Gebruik de batterijen NIET met omgekeerde polariteit (+) (-).
• Verbind de + en - contacten NIET met metalen objecten, zoals draden.
• U mag de batterijen NIET verbranden of weggooien bij het huisvuil.
• Houd vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van de snijeenheid.
• Raak het mes van de snijeenheid NIET aan en steek uw vingers NIET in 

de tape-uitgang om letsel aan uw vingers of andere lichaamsdelen te 
voorkomen.

• Raak de metalen delen in de buurt van de printkop NIET aan. De 
printkop is tijdens en onmiddellijk na gebruik zeer heet. Raak de printkop 
NIET rechtstreeks aan met uw handen.

VOORZICHTIG Het niet naleven van de instructies en waarschuwingen kan licht of matig letsel tot gevolg 
hebben.

Labelprinter, USB-kabel, netspanningsadapter, alkalinebatterijen

• Gebruik uitsluitend de aangegeven AA-alkalinebatterijen (LR6).
• Gebruik GEEN oude en nieuwe batterijen door elkaar en evenmin batterijen van verschillende typen, batterijen met 

een ongelijke lading of van verschillende fabrikanten of modellen.
• Laat de labelprinter als u die uit de doos haalt of verplaatst NIET vallen. Dat kan namelijk letsel tot gevolg hebben.
• Wees voorzichtig als u de klep van de tapehouder sluit. Voorkom dat uw vingers klem komen te zitten tussen de 

boven- of onderkant van de klep om letsel te voorkomen.
• Als u de labelprinter niet gebruikt, bewaar deze dan buiten bereik van kinderen. Voorkom bovendien dat kinderen 

onderdelen van de labelprinter of labels in hun mond kunnen stoppen. Roep meteen de hulp in van een arts bij het 
inslikken van een voorwerp.

• Bewaar de labelprinter of de tape NIET binnen bereik van baby’s en kinderen.
• Plaats de labelprinter op een vlak, horizontaal en stabiel oppervlak.
• Verwijder de batterijen en koppel de netspanningsadapter los als u de printer langere tijd niet gaat gebruiken.
• Oefen GEEN druk uit op het LCD-scherm.
• Houd de netspanningsadapter vast als u deze uit het stopcontact haalt.
• Sluit NIET te veel apparaten aan op de groep van de elektrische installatie waarop ook de netspanningsadapter is 

aangesloten.
• Open de klep van de tapehouder NIET terwijl de snijeenheid wordt gebruikt.
• Oefen GEEN overmatige druk uit op de snijeenheid.

Handleiding product veiligheid Regelgeving

Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije)
Wij, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan 
verklaren dat deze producten voldoen aan alle relevante richtlijnen en regelingen van de 
Europese harmonisatiewetgeving (alleen Europa/Turkije) en de wetgeving van het Verenigd 
Koninkrijk (alleen Groot-Brittannië).
De Conformiteitsverklaring kan van de Brother support website worden gedownload.
Ga naar support.brother.com/manuals.

Conformiteitsverklaring voor de UK voor de RE-richtlijn 2017 (alleen Groot-Brittannië) 
(van toepassing op modellen met een radio-interface)
Wij, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan 
verklaren dat deze producten voldoen aan de bepalingen van RE-richtlijn 2017. U kunt een 
exemplaar van de conformiteitsverklaring downloaden door de instructies op te volgen in het 
gedeelte Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije).

EU-conformiteitsverklaring voor de RE-richtlijn 2014/53/EU (alleen Europa/Turkije) 
(van toepassing op modellen met een radio-interface)
Wij, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan 
verklaren dat dit product functioneert in overeenstemming met de vereisten van de RE-richtlijn 
2014/53/EU.
U kunt een exemplaar van de conformiteitsverklaring downloaden door de instructies op te 
volgen in het gedeelte Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije).

VOORZICHTIG
EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJEN WORDEN VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST 
TYPE.
VERWIJDER GEBRUIKTE BATTERIJEN VOLGENS DE INSTRUCTIES.

Bluetooth
Deze printer ondersteunt Bluetooth.
Frequentiebanden: 2 400 MHz-2 483,5 MHz
Maximale radiofrequentievermogen uitgezonden over de frequentiebanden:
Minder dan 20 dBm (e.i.r.p)

Informatie over het voldoen aan de Commissie-verordening 801/2013

PT-D460BT

Stroomverbruik* 0,7 W

* Alle netwerkpoorten geactiveerd en verbonden

2. Afdrukken vanaf de computer
Windows
Typ in de adresbalk van de browser install.brother en download en 
installeer het printerstuurprogramma en P-touch Editor. Volg daarbij de 
instructies op het scherm.

Mac
Download P-touch Editor vanuit de App Store als u wilt afdrukken 
vanaf een Mac. U hoeft geen stuurprogramma’s te downloaden en te 
installeren.

http://install.brother

• Als u vanaf een computer gaat afdrukken, moet u de labelprinter met de meegeleverde 
USB-kabel of via Bluetooth met de computer verbinden.

• Deze labelprinter biedt geen ondersteuning voor Wi-Fi.

Software Kenmerken

Printerstuurprogramma De software die nodig is om met een Windows-computer vanaf 
een labelprinter te kunnen afdrukken.

P-touch Editor

Software voor het maken van labels met computers. Deze 
toepassing wordt geleverd met geïntegreerde tekentools voor 
het maken en afdrukken van talloze aangepaste labels met een 
complexe lay-out met tekst van verschillende lettertypen en stijlen, 
kaders, geïmporteerde afbeeldingen, barcodes en meer.

D02BB0001

De toetsenbordindeling kan per land verschillen.

De standaardtaal is "Engels".

http://support.brother.com/manuals


3. De tapecassette plaatsen
• Nadat u de tape onder de tapegeleider hebt geplaatst, trekt u 

aan het uiteinde van de tape om de tape strak te trekken.
• Zorg dat de tape niet in de labelprinter vast komt te zitten als u 

de tapecassette plaatst of verwijdert.

1. Volg de instructies op de afbeelding onder de klep van de 
tapehouder als u de tapecassette gaat plaatsen. Controleer of 
het uiteinde van de tape in de richting van de tape-uitgang is 
geplaatst.

2. Druk de tapecassette in de labelprinter tot deze vastklikt en sluit 
de klep van de tapehouder.

Uiteinde van tape
Tapegeleider

4. Het apparaat in- of 
uitschakelen

Als u wilt gaan afdrukken vanaf de labelprinter, 
ga dan naar 

 1. Afdrukken vanaf de labelprinter
Als u wilt gaan afdrukken vanaf de computer, ga 
dan naar

 2. Afdrukken vanaf de computer
Als u wilt afdrukken vanaf een mobiel apparaat, 
ga dan naar

 3. Afdrukken vanaf een mobiel apparaat

De printer 
inschakelen Druk op .

De printer 
uitschakelen 

Houd  ingedrukt tot de 
labelprinter wordt uitgeschakeld.

PT-D460BT

D460BT

Hartelijk dank voor de aanschaf van de PT-D460BT (hierna "de labelprinter" genoemd). De 
PT-D460BT produceert professionele, hoogwaardige labels die lang meegaan. Bovendien zijn 
er vele tapecartridges verkrijgbaar waarmee u labels met verschillende breedten en kleuren kunt 
afdrukken.
Lees deze handleiding, inclusief de Handleiding product veiligheid, goed door voordat u deze 
labelprinter gaat gebruiken. Bewaar de handleiding daarna op een veilige plaats.

Voor veelgestelde vragen, probleemoplossing en het downloaden van software en 
handleidingen gaat u naar support.brother.com.

Verbruiksartikelen

Brother TZe-tapecassette Beschikbare breedten: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 
18 mm

Tapecassette voor printkopreiniging TZe-CL4

2. De batterijen plaatsen of de netspanningsadapter aansluiten
Verwijder het beschermende materiaal voordat u de labelprinter in gebruik neemt (alleen 
als u de printer voor de eerste keer gebruikt).

Batterijen

Netspanningsadapter

• Als u de netspanningsadapter (AD-E001A) gebruikt:
 - Sluit de stekker van de netspanningsadapter aan op de 
adapteraansluiting aan de zijkant van de printer.

 - Steek de stekker in het dichtstbijzijnde standaardstopcontact. 
Voor het maken van back-ups van het geheugen verdient 
het aanbeveling om naast de netspanningsadapter ook AA-
alkalinebatterijen (LR6) te gebruiken.

• Als u de netspanningsadapter uit het stopcontact haalt, verdient 
het aanbeveling AA-alkalinebatterijen (LR6) in de printer te 
plaatsen zodat er een back-up kan worden gemaakt en wordt 
voorkomen dat het geheugen van de labelprinter wordt gewist.

• Wanneer de voeding langer dan twee minuten is losgekoppeld, 
worden alle tekst- en opmaakinstellingen gewist. Eventuele 
tekstbestanden die in het geheugen zijn opgeslagen, worden 
ook gewist.

• Verwijder de batterijen als u de labelprinter langere tijd niet gaat 
gebruiken.

• Lever oude batterijen in bij een officieel inzamelpunt en gooi 
ze niet weg bij het normale afval. Houd u aan alle nationale en 
lokale voorschriften.

• Wikkel de batterijen bijvoorbeeld in plakband wanneer u ze wilt 
opbergen of weggooien om te voorkomen dat ze kortsluiting 
veroorzaken.

(Voorbeeld van batterij-isolatie)
1. Plakband
2. Alkalinebatterij 1

2

3. Afdrukken vanaf een mobiel apparaat
De toepassing installeren
Download de volgende toepassingen uit de App Store of Google Play™.

Brother 
iPrint&Label

Labels maken voor zakelijk gebruik, bijvoorbeeld 
barcodes, labels voor kantoorapparatuur of 
labels voor archiefmappen.

De toepassing
Support
Center

Met deze toepassing heeft u toegang tot de 
printerinstellingen, producthandleidingen, 
veelgestelde vragen en tips voor het oplossen 
van problemen.

Om tape te besparen, schakelt u in Brother iPrint&Label de instelling Kettingafdruk in. 
Druk de labels af en laat het laatste label in de labelprinter zitten tot u een nieuw label wilt 
gaan afdrukken.

Bluetooth inschakelen of uitschakelen
1. Controleer of de printer aan staat.
2.     [Instellingen]   /     [Bluetooth]   /     [Bluetooth 
(Aan/Uit)]   /     [\Aan]/[Uit]   / 

De labelprinter aan een mobiel apparaat koppelen via Bluetooth

PT-D460BT

1. Ga op het mobiele apparaat naar 
het menu Instellingen en schakel de 
optie Bluetooth in.

2. Gebruik het koppelnummer op het 
label voor het downloaden van 
toepassingen dat aan de voorkant 
van de labelprinter is bevestigd.

• Als de printer om een PIN-code vraagt, typt u "0000".
• De instructies voor het koppelen kunnen per mobiel apparaat enigszins verschillen.
• Als het mobiele apparaat de printer niet via Bluetooth kan vinden, controleer dan het volgende:

 - Plaats het mobiele apparaat zo dicht mogelijk bij de labelprinter.
 - Zorg ervoor dat er geen obstakels of apparaten die radiogolven uitstralen (zoals een magnetron) 
tussen de labelprinter en het mobiele apparaat zijn geplaatst.

• Als er tijdens het maken van de koppeling een Bluetooth-pincode op het LCD-scherm van de 
labelprinter wordt weergegeven, controleer dan of op het mobiele apparaat dezelfde code wordt 
weergegeven en druk vervolgens op [OK].

• Deze labelprinter biedt geen ondersteuning voor Wi-Fi.

1. Afdrukken vanaf de labelprinter

STAP 1   Voer de tekst in

STAP 2   Bekijk het afdrukvoorbeeld van de labels

STAP 3   Labels afdrukken

1. Overzicht

D460BT

Start-tapecassette

USB-kabel

Netspanningsadapter

Tapevenster

1. Hoofdlettermodus
2-7. Tekenstijlpictogrammen
8. Labelbreedte x labellengte
9. Bloknummer

10. Regelnummer
11. Cursor
12. Return-teken

Deksel van 
tapehouder

Tape-uitgang

LCD-scherm

Toetsenbord

Aan-/uitknop
Afdrukvoorbeeld

Label voor downloaden van toepassingen

Hendel van
 tapesnijder

Aansluiting 
netspanningsadapter
USB-poort

1

9

10

11 12

2 3 4 5 6 7 8

De meegeleverde onderdelen verschillen per land of regio.

Locatie serienummer

Serienummer

Voordat u het apparaat gaat gebruiken De labelprinter gebruiken

Veiligheidsmaatregelen
Lees deze paragraaf voordat u het product gebruikt. Deze paragraaf bevat belangrijke veiligheidsinstructies.
Bewaar dit document op een handige plaats zodat u er later dingen in kunt opzoeken.
• Neem voor onderhoud, aanpassingen of reparaties contact op met de klantenservice van Brother of met uw 

plaatselijke Brother-dealer.
• Als het product niet naar behoren functioneert, als er een storing optreedt of als er een kabel is beschadigd, 

schakel het product dan uit en verwijder alle kabels. Neem vervolgens contact op met de klantenservice van 
Brother of uw plaatselijke Brother-dealer.

• Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit aardbevingen, brand, andere 
rampen, handelingen van derden, opzettelijke handelingen van de gebruiker, opzettelijke nalatigheid van de 
gebruiker, misbruik of handelingen onder andere speciale omstandigheden.

• Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade (zoals verliezen, winstderving, verlies van bedrijfswinst, 
bedrijfsonderbrekingen of verlies van communicatiemogelijkheden) als gevolg van het gebruik of niet kunnen 
gebruiken van het product.

• Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit onjuist gebruik van het product, 
bijvoorbeeld door het aansluiten van incompatibele apparatuur of het gebruik van incompatibele software.

• Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of verliezen die voortkomen uit het gebruik van een 
label dat met dit product is gemaakt of voor verlies of wijzigingen van gegevens als gevolg van defecten, reparaties 
of de verbruiksartikelen, en wij aanvaarden geen claims van derden.

• Brother behoudt zich het recht voor de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen. Brother is bovendien niet aansprakelijk voor schade (inclusief gevolgschade) die 
voortvloeit uit het gebruik van deze handleiding, andere publicaties of de hierin beschreven producten, ook niet 
wanneer deze samenhangt met zetfouten of andere fouten of omissies in deze publicaties.

• Raadpleeg voor meer informatie over de beschikbare software de Gebruikershandleiding op de Brother support 
website: support.brother.com.

• De nieuwste versie van de documentatie bij het product kunt u downloaden op de Brother support website: 
support.brother.com.

• De beschikbare modellen, accessoires en verbruiksartikelen kunnen per land of regio verschillen.
• Dit product is uitsluitend goedgekeurd voor gebruik in het land of de regio van aankoop.

WAARSCHUWING

VOORZICHTIG Het niet naleven van de instructies en waarschuwingen kan licht of matig letsel tot gevolg 
hebben.

Labelprinter, USB-kabel, netspanningsadapter, alkalinebatterijen

• Gebruik uitsluitend de aangegeven AA-alkalinebatterijen (LR6).
• Gebruik GEEN oude en nieuwe batterijen door elkaar en evenmin batterijen van verschillende typen, batterijen met 

een ongelijke lading of van verschillende fabrikanten of modellen.
• Laat de labelprinter als u die uit de doos haalt of verplaatst NIET vallen. Dat kan namelijk letsel tot gevolg hebben.
• Wees voorzichtig als u de klep van de tapehouder sluit. Voorkom dat uw vingers klem komen te zitten tussen de 

boven- of onderkant van de klep om letsel te voorkomen.
• Als u de labelprinter niet gebruikt, bewaar deze dan buiten bereik van kinderen. Voorkom bovendien dat kinderen 

onderdelen van de labelprinter of labels in hun mond kunnen stoppen. Roep meteen de hulp in van een arts bij het 
inslikken van een voorwerp.

• Bewaar de labelprinter of de tape NIET binnen bereik van baby’s en kinderen.
• Plaats de labelprinter op een vlak, horizontaal en stabiel oppervlak.
• Verwijder de batterijen en koppel de netspanningsadapter los als u de printer langere tijd niet gaat gebruiken.
• Oefen GEEN druk uit op het LCD-scherm.
• Houd de netspanningsadapter vast als u deze uit het stopcontact haalt.
• Sluit NIET te veel apparaten aan op de groep van de elektrische installatie waarop ook de netspanningsadapter is 

aangesloten.
• Open de klep van de tapehouder NIET terwijl de snijeenheid wordt gebruikt.
• Oefen GEEN overmatige druk uit op de snijeenheid.

Handleiding product veiligheid Regelgeving

Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije)
Wij, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan 
verklaren dat deze producten voldoen aan alle relevante richtlijnen en regelingen van de 
Europese harmonisatiewetgeving (alleen Europa/Turkije) en de wetgeving van het Verenigd 
Koninkrijk (alleen Groot-Brittannië).
De Conformiteitsverklaring kan van de Brother support website worden gedownload.
Ga naar support.brother.com/manuals.

Conformiteitsverklaring voor de UK voor de RE-richtlijn 2017 (alleen Groot-Brittannië) 
(van toepassing op modellen met een radio-interface)
Wij, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan 
verklaren dat deze producten voldoen aan de bepalingen van RE-richtlijn 2017. U kunt een 
exemplaar van de conformiteitsverklaring downloaden door de instructies op te volgen in het 
gedeelte Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije).

EU-conformiteitsverklaring voor de RE-richtlijn 2014/53/EU (alleen Europa/Turkije) 
(van toepassing op modellen met een radio-interface)
Wij, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan 
verklaren dat dit product functioneert in overeenstemming met de vereisten van de RE-richtlijn 
2014/53/EU.
U kunt een exemplaar van de conformiteitsverklaring downloaden door de instructies op te 
volgen in het gedeelte Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije).

VOORZICHTIG
EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJEN WORDEN VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST 
TYPE.
VERWIJDER GEBRUIKTE BATTERIJEN VOLGENS DE INSTRUCTIES.

Bluetooth
Deze printer ondersteunt Bluetooth.
Frequentiebanden: 2 400 MHz-2 483,5 MHz
Maximale radiofrequentievermogen uitgezonden over de frequentiebanden:
Minder dan 20 dBm (e.i.r.p)

Informatie over het voldoen aan de Commissie-verordening 801/2013

PT-D460BT

Stroomverbruik* 0,7 W

* Alle netwerkpoorten geactiveerd en verbonden

2. Afdrukken vanaf de computer
Windows
Typ in de adresbalk van de browser install.brother en download en 
installeer het printerstuurprogramma en P-touch Editor. Volg daarbij de 
instructies op het scherm.

Mac
Download P-touch Editor vanuit de App Store als u wilt afdrukken 
vanaf een Mac. U hoeft geen stuurprogramma’s te downloaden en te 
installeren.

http://install.brother

• Als u vanaf een computer gaat afdrukken, moet u de labelprinter met de meegeleverde 
USB-kabel of via Bluetooth met de computer verbinden.

• Deze labelprinter biedt geen ondersteuning voor Wi-Fi.

Software Kenmerken

Printerstuurprogramma De software die nodig is om met een Windows-computer vanaf 
een labelprinter te kunnen afdrukken.

P-touch Editor

Software voor het maken van labels met computers. Deze 
toepassing wordt geleverd met geïntegreerde tekentools voor 
het maken en afdrukken van talloze aangepaste labels met een 
complexe lay-out met tekst van verschillende lettertypen en stijlen, 
kaders, geïmporteerde afbeeldingen, barcodes en meer.

D02BB0001

De toetsenbordindeling kan per land verschillen.
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□ Voor Belgiё

De standaardtaal is "Engels".

□ Voor Nederland



3. De tapecassette plaatsen
• Nadat u de tape onder de tapegeleider hebt geplaatst, trekt u 

aan het uiteinde van de tape om de tape strak te trekken.
• Zorg dat de tape niet in de labelprinter vast komt te zitten als u 

de tapecassette plaatst of verwijdert.

1. Volg de instructies op de afbeelding onder de klep van de 
tapehouder als u de tapecassette gaat plaatsen. Controleer of 
het uiteinde van de tape in de richting van de tape-uitgang is 
geplaatst.

2. Druk de tapecassette in de labelprinter tot deze vastklikt en sluit 
de klep van de tapehouder.

Uiteinde van tape
Tapegeleider

4. Het apparaat in- of 
uitschakelen

Als u wilt gaan afdrukken vanaf de labelprinter, 
ga dan naar 

 1. Afdrukken vanaf de labelprinter
Als u wilt gaan afdrukken vanaf de computer, ga 
dan naar

 2. Afdrukken vanaf de computer
Als u wilt afdrukken vanaf een mobiel apparaat, 
ga dan naar

 3. Afdrukken vanaf een mobiel apparaat

De printer 
inschakelen Druk op .

De printer 
uitschakelen 

Houd  ingedrukt tot de 
labelprinter wordt uitgeschakeld.

PT-D460BT

D460BT

Hartelijk dank voor de aanschaf van de PT-D460BT (hierna "de labelprinter" genoemd). De 
PT-D460BT produceert professionele, hoogwaardige labels die lang meegaan. Bovendien zijn 
er vele tapecartridges verkrijgbaar waarmee u labels met verschillende breedten en kleuren kunt 
afdrukken.
Lees deze handleiding, inclusief de Handleiding product veiligheid, goed door voordat u deze 
labelprinter gaat gebruiken. Bewaar de handleiding daarna op een veilige plaats.

Voor veelgestelde vragen, probleemoplossing en het downloaden van software en 
handleidingen gaat u naar support.brother.com.

Verbruiksartikelen

Brother TZe-tapecassette Beschikbare breedten: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 
18 mm

Tapecassette voor printkopreiniging TZe-CL4

2. De batterijen plaatsen of de netspanningsadapter aansluiten
Verwijder het beschermende materiaal voordat u de labelprinter in gebruik neemt (alleen 
als u de printer voor de eerste keer gebruikt).

Batterijen

Netspanningsadapter

• Als u de netspanningsadapter (AD-E001A) gebruikt:
 - Sluit de stekker van de netspanningsadapter aan op de 
adapteraansluiting aan de zijkant van de printer.

 - Steek de stekker in het dichtstbijzijnde standaardstopcontact. 
Voor het maken van back-ups van het geheugen verdient 
het aanbeveling om naast de netspanningsadapter ook AA-
alkalinebatterijen (LR6) te gebruiken.

• Als u de netspanningsadapter uit het stopcontact haalt, verdient 
het aanbeveling AA-alkalinebatterijen (LR6) in de printer te 
plaatsen zodat er een back-up kan worden gemaakt en wordt 
voorkomen dat het geheugen van de labelprinter wordt gewist.

• Wanneer de voeding langer dan twee minuten is losgekoppeld, 
worden alle tekst- en opmaakinstellingen gewist. Eventuele 
tekstbestanden die in het geheugen zijn opgeslagen, worden 
ook gewist.

• Verwijder de batterijen als u de labelprinter langere tijd niet gaat 
gebruiken.

• Lever oude batterijen in bij een officieel inzamelpunt en gooi 
ze niet weg bij het normale afval. Houd u aan alle nationale en 
lokale voorschriften.

• Wikkel de batterijen bijvoorbeeld in plakband wanneer u ze wilt 
opbergen of weggooien om te voorkomen dat ze kortsluiting 
veroorzaken.

(Voorbeeld van batterij-isolatie)
1. Plakband
2. Alkalinebatterij 1

2

3. Afdrukken vanaf een mobiel apparaat
De toepassing installeren
Download de volgende toepassingen uit de App Store of Google Play™.

Brother 
iPrint&Label

Labels maken voor zakelijk gebruik, bijvoorbeeld 
barcodes, labels voor kantoorapparatuur of 
labels voor archiefmappen.

De toepassing
Support
Center

Met deze toepassing heeft u toegang tot de 
printerinstellingen, producthandleidingen, 
veelgestelde vragen en tips voor het oplossen 
van problemen.

Om tape te besparen, schakelt u in Brother iPrint&Label de instelling Kettingafdruk in. 
Druk de labels af en laat het laatste label in de labelprinter zitten tot u een nieuw label wilt 
gaan afdrukken.

Bluetooth inschakelen of uitschakelen
1. Controleer of de printer aan staat.
2.     [Instellingen]   /     [Bluetooth]   /     [Bluetooth 
(Aan/Uit)]   /     [\Aan]/[Uit]   / 

De labelprinter aan een mobiel apparaat koppelen via Bluetooth

PT-D460BT

1. Ga op het mobiele apparaat naar 
het menu Instellingen en schakel de 
optie Bluetooth in.

2. Gebruik het koppelnummer op het 
label voor het downloaden van 
toepassingen dat aan de voorkant 
van de labelprinter is bevestigd.

• Als de printer om een PIN-code vraagt, typt u "0000".
• De instructies voor het koppelen kunnen per mobiel apparaat enigszins verschillen.
• Als het mobiele apparaat de printer niet via Bluetooth kan vinden, controleer dan het volgende:

 - Plaats het mobiele apparaat zo dicht mogelijk bij de labelprinter.
 - Zorg ervoor dat er geen obstakels of apparaten die radiogolven uitstralen (zoals een magnetron) 
tussen de labelprinter en het mobiele apparaat zijn geplaatst.

• Als er tijdens het maken van de koppeling een Bluetooth-pincode op het LCD-scherm van de 
labelprinter wordt weergegeven, controleer dan of op het mobiele apparaat dezelfde code wordt 
weergegeven en druk vervolgens op [OK].

• Deze labelprinter biedt geen ondersteuning voor Wi-Fi.

1. Afdrukken vanaf de labelprinter

STAP 1   Voer de tekst in

STAP 2   Bekijk het afdrukvoorbeeld van de labels

STAP 3   Labels afdrukken

1. Overzicht

D460BT

Start-tapecassette

USB-kabel

Netspanningsadapter

Tapevenster

1. Hoofdlettermodus
2-7. Tekenstijlpictogrammen
8. Labelbreedte x labellengte
9. Bloknummer

10. Regelnummer
11. Cursor
12. Return-teken

Deksel van 
tapehouder

Tape-uitgang

LCD-scherm

Toetsenbord

Aan-/uitknop
Afdrukvoorbeeld

Label voor downloaden van toepassingen

Hendel van
 tapesnijder

Aansluiting 
netspanningsadapter
USB-poort

1

9

10

11 12

2 3 4 5 6 7 8

De meegeleverde onderdelen verschillen per land of regio.

Locatie serienummer

Serienummer

Voordat u het apparaat gaat gebruiken De labelprinter gebruiken

Veiligheidsmaatregelen
Lees deze paragraaf voordat u het product gebruikt. Deze paragraaf bevat belangrijke veiligheidsinstructies.
Bewaar dit document op een handige plaats zodat u er later dingen in kunt opzoeken.
• Neem voor onderhoud, aanpassingen of reparaties contact op met de klantenservice van Brother of met uw 

plaatselijke Brother-dealer.
• Als het product niet naar behoren functioneert, als er een storing optreedt of als er een kabel is beschadigd, 

schakel het product dan uit en verwijder alle kabels. Neem vervolgens contact op met de klantenservice van 
Brother of uw plaatselijke Brother-dealer.

• Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit aardbevingen, brand, andere 
rampen, handelingen van derden, opzettelijke handelingen van de gebruiker, opzettelijke nalatigheid van de 
gebruiker, misbruik of handelingen onder andere speciale omstandigheden.

• Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade (zoals verliezen, winstderving, verlies van bedrijfswinst, 
bedrijfsonderbrekingen of verlies van communicatiemogelijkheden) als gevolg van het gebruik of niet kunnen 
gebruiken van het product.

• Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit onjuist gebruik van het product, 
bijvoorbeeld door het aansluiten van incompatibele apparatuur of het gebruik van incompatibele software.

• Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of verliezen die voortkomen uit het gebruik van een 
label dat met dit product is gemaakt of voor verlies of wijzigingen van gegevens als gevolg van defecten, reparaties 
of de verbruiksartikelen, en wij aanvaarden geen claims van derden.

• Brother behoudt zich het recht voor de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen. Brother is bovendien niet aansprakelijk voor schade (inclusief gevolgschade) die 
voortvloeit uit het gebruik van deze handleiding, andere publicaties of de hierin beschreven producten, ook niet 
wanneer deze samenhangt met zetfouten of andere fouten of omissies in deze publicaties.

• Raadpleeg voor meer informatie over de beschikbare software de Gebruikershandleiding op de Brother support 
website: support.brother.com.

• De nieuwste versie van de documentatie bij het product kunt u downloaden op de Brother support website: 
support.brother.com.

• De beschikbare modellen, accessoires en verbruiksartikelen kunnen per land of regio verschillen.
• Dit product is uitsluitend goedgekeurd voor gebruik in het land of de regio van aankoop.

WAARSCHUWING Het niet naleven van de instructies en waarschuwingen kan leiden tot ernstig of 
dodelijk letsel. 

• Op de volgende plaatsen mag u de labelprinter, de netspanningsadapter, de USB-kabel en de alkalinebatterijen 
NIET gebruiken, opladen of opslaan (omdat dit kan leiden tot brand, elektrische schokken of schade):
 - Dicht bij water, zoals in een badkamer, vlak bij een boiler of op een zeer vochtige of koude plek.*
 - In een omgeving die wordt blootgesteld aan regen of vocht.
 - Op een zeer stoffige plaats.
 - Op een zeer hete plaats, zoals in de buurt van open vuur, verwarmingstoestellen of in direct zonlicht.
 - In een gesloten auto in direct zonlicht.
 - Op een locatie waar condensvorming kan plaatsvinden.
 - Op grote hoogte.
 - Tijdens onweer.

• Gebruik de labelprinter NIET als er een vreemd voorwerp in zit. Als er water, een metalen voorwerp of een 
ander vreemd voorwerp in de labelprinter is terechtgekomen, moet u de netspanningsadapter loskoppelen en de 
batterijen (indien geplaatst) verwijderen. Neem vervolgens contact op met uw plaatselijke Brother-dealer.

• Als er vreemde objecten in de labelprinter, de sleuven, de poorten of het batterijcompartiment zijn geplaatst, moet 
u de labelprinter niet langer gebruiken. Schakel het apparaat uit en koppel vervolgens alle kabels los of verwijder 
de batterijen (indien geplaatst).

• Gebruik de labelprinter niet als u afwijkingen constateert, zoals een vreemde geur, oververhitting, een vreemd 
geluid, vervorming of verkleuring.

• Gebruik GEEN beschadigde netspanningsadapter. 
Zorg ervoor, om schade aan de labelprinter, de netspanningsadapter, de USB-kabel of de alkalinebatterijen te 
voorkomen, dat u:
 - GEEN zware objecten op de items plaatst.
 - Deze NIET demonteert en GEEN wijzigingen aanbrengt.
 - Deze NIET laat vallen of ergens tegenaan stoot.
 - Deze NIET nat laat worden, bijvoorbeeld door ze met natte handen vast te pakken of door er vloeistof op te 
morsen.

* Raadpleeg voor meer informatie de sectie met de specificaties van de Gebruikershandleiding.

• Laat baby’s en kinderen NIET spelen met de plastic zak waarin de labelprinter is verpakt. 
Gooi de zak weg of berg hem buiten bereik van baby’s en kinderen op. Er bestaat verstikkingsgevaar.

• Gebruik de labelprinter NIET in bijzondere omgevingen, bijvoorbeeld in de nabijheid van medische apparatuur. 
Elektromagnetische golven kunnen storingen aan de apparatuur veroorzaken.

• Gebruikers met een pacemaker dienen afstand tot de labelprinter te nemen als ze iets abnormaals waarnemen. 
Raadpleeg vervolgens meteen een arts.

• Trek NIET hard aan de USB-kabel of de netspanningsadapter en gebruik GEEN kracht bij het buigen van de 
kabels.

• Raak de netspanningsadapter of de stekker NIET aan met natte handen. Dit kan namelijk leiden tot elektrische 
schokken.

• Gebruik alleen de hier aangegeven netspanningsadapter.
• Gebruik alleen de netspanningsadapter en USB-kabel die bij labelprinter zijn meegeleverd. Als u zich hier niet aan 

houdt, kunnen verwondingen, bij uzelf of bij anderen, of schade aan de labelprinter of aan andere eigendommen 
het gevolg zijn. Brother is niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade als gevolg van het gebruik van een 
andere netspanningsadapter of USB-kabel dan hier aangegeven.

• Gebruik de meegeleverde netspanningsadapter en USB-kabel niet met andere producten.
• Gebruik de netspanningsadapter met een normaal stopcontact (100-240 V wisselstroom, 50/60 Hz).
• Steek de stekker stevig in het stopcontact.
• Gebruik de batterijen NIET op als deze lekken of beschadigd zijn.
• Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Neem onmiddellijk contact op met de hulpdiensten als de batterijen 

worden ingeslikt.
• Gebruik GEEN scherpe voorwerpen, zoals een pincet of een metalen pen, om de batterijen te verwijderen of te 

vervangen.
• Als de vloeistof (elektrolyt) uit de batterijen in contact komt met uw ogen, moet u uw ogen direct met schoon water 

uitspoelen. Neem direct contact op met een arts of noodhulpdienst.
• Breng GEEN soldeerverbindingen aan op de batterijen.
• Gebruik de batterijen NIET met omgekeerde polariteit (+) (-).
• Verbind de + en - contacten NIET met metalen objecten, zoals draden.
• U mag de batterijen NIET verbranden of weggooien bij het huisvuil.
• Houd vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van de snijeenheid.
• Raak het mes van de snijeenheid NIET aan en steek uw vingers NIET in 

de tape-uitgang om letsel aan uw vingers of andere lichaamsdelen te 
voorkomen.

• Raak de metalen delen in de buurt van de printkop NIET aan. De 
printkop is tijdens en onmiddellijk na gebruik zeer heet. Raak de printkop 
NIET rechtstreeks aan met uw handen.

VOORZICHTIG Het niet naleven van de instructies en waarschuwingen kan licht of matig letsel tot gevolg 
hebben.

Labelprinter, USB-kabel, netspanningsadapter, alkalinebatterijen

• Gebruik uitsluitend de aangegeven AA-alkalinebatterijen (LR6).
• Gebruik GEEN oude en nieuwe batterijen door elkaar en evenmin batterijen van verschillende typen, batterijen met 

een ongelijke lading of van verschillende fabrikanten of modellen.
• Laat de labelprinter als u die uit de doos haalt of verplaatst NIET vallen. Dat kan namelijk letsel tot gevolg hebben.
• Wees voorzichtig als u de klep van de tapehouder sluit. Voorkom dat uw vingers klem komen te zitten tussen de 

boven- of onderkant van de klep om letsel te voorkomen.
• Als u de labelprinter niet gebruikt, bewaar deze dan buiten bereik van kinderen. Voorkom bovendien dat kinderen 

onderdelen van de labelprinter of labels in hun mond kunnen stoppen. Roep meteen de hulp in van een arts bij het 
inslikken van een voorwerp.

• Bewaar de labelprinter of de tape NIET binnen bereik van baby’s en kinderen.
• Plaats de labelprinter op een vlak, horizontaal en stabiel oppervlak.
• Verwijder de batterijen en koppel de netspanningsadapter los als u de printer langere tijd niet gaat gebruiken.
• Oefen GEEN druk uit op het LCD-scherm.
• Houd de netspanningsadapter vast als u deze uit het stopcontact haalt.
• Sluit NIET te veel apparaten aan op de groep van de elektrische installatie waarop ook de netspanningsadapter is 

aangesloten.
• Open de klep van de tapehouder NIET terwijl de snijeenheid wordt gebruikt.
• Oefen GEEN overmatige druk uit op de snijeenheid.

Handleiding product veiligheid Regelgeving

Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije)
Wij, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan 
verklaren dat deze producten voldoen aan alle relevante richtlijnen en regelingen van de 
Europese harmonisatiewetgeving (alleen Europa/Turkije) en de wetgeving van het Verenigd 
Koninkrijk (alleen Groot-Brittannië).
De Conformiteitsverklaring kan van de Brother support website worden gedownload.
Ga naar support.brother.com/manuals.

Conformiteitsverklaring voor de UK voor de RE-richtlijn 2017 (alleen Groot-Brittannië) 
(van toepassing op modellen met een radio-interface)
Wij, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan 
verklaren dat deze producten voldoen aan de bepalingen van RE-richtlijn 2017. U kunt een 
exemplaar van de conformiteitsverklaring downloaden door de instructies op te volgen in het 
gedeelte Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije).

EU-conformiteitsverklaring voor de RE-richtlijn 2014/53/EU (alleen Europa/Turkije) 
(van toepassing op modellen met een radio-interface)
Wij, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan 
verklaren dat dit product functioneert in overeenstemming met de vereisten van de RE-richtlijn 
2014/53/EU.
U kunt een exemplaar van de conformiteitsverklaring downloaden door de instructies op te 
volgen in het gedeelte Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije).

VOORZICHTIG
EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJEN WORDEN VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST 
TYPE.
VERWIJDER GEBRUIKTE BATTERIJEN VOLGENS DE INSTRUCTIES.

Bluetooth
Deze printer ondersteunt Bluetooth.
Frequentiebanden: 2 400 MHz-2 483,5 MHz
Maximale radiofrequentievermogen uitgezonden over de frequentiebanden:
Minder dan 20 dBm (e.i.r.p)

Informatie over het voldoen aan de Commissie-verordening 801/2013

PT-D460BT

Stroomverbruik* 0,7 W

* Alle netwerkpoorten geactiveerd en verbonden

2. Afdrukken vanaf de computer
Windows
Typ in de adresbalk van de browser install.brother en download en 
installeer het printerstuurprogramma en P-touch Editor. Volg daarbij de 
instructies op het scherm.

Mac
Download P-touch Editor vanuit de App Store als u wilt afdrukken 
vanaf een Mac. U hoeft geen stuurprogramma’s te downloaden en te 
installeren.

http://install.brother

• Als u vanaf een computer gaat afdrukken, moet u de labelprinter met de meegeleverde 
USB-kabel of via Bluetooth met de computer verbinden.

• Deze labelprinter biedt geen ondersteuning voor Wi-Fi.

Software Kenmerken

Printerstuurprogramma De software die nodig is om met een Windows-computer vanaf 
een labelprinter te kunnen afdrukken.

P-touch Editor

Software voor het maken van labels met computers. Deze 
toepassing wordt geleverd met geïntegreerde tekentools voor 
het maken en afdrukken van talloze aangepaste labels met een 
complexe lay-out met tekst van verschillende lettertypen en stijlen, 
kaders, geïmporteerde afbeeldingen, barcodes en meer.
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De toetsenbordindeling kan per land verschillen.
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De standaardtaal is "Engels".
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Basishandelingen support.brother.com/manuals

Begininstellingen
Taalinstellingen De taal voor het invoeren van tekst instellen.

    [Instellingen]   /   
  [Taal]   /     Selecteer 

een taal   / 

Instellingen van 
eenheid

De eenheid instellen voor het maken van 
verschillende aanpassingen.

    [Instellingen]   /  
   [Eenheid]   /     

[inch] / [mm]   / 

LCD-contrast Het contrast van het LCD-scherm aanpassen 
voor een betere leesbaarheid.

    [Instellingen]   /   
  [Aanpassing]   /     

[LCD-contrast]   /     [-2] 
tot [+2]   / 

Voer de tekst in
Nieuwe 
regel

Druk op  om een nieuwe regel te 
starten.
Maximumaantal regels voor elke 
tapebreedte:
18 mm: vijf regels
12 mm: drie regels
9 mm, 6 mm: twee regels
3,5 mm: één regel

Blok

+

Gebruik deze functie als u meerdere regels 
of meerdere lettertype-grootten voor een 
label wilt gebruiken.
Maximum: vijf blokken

Tekst en 
opmaak 
verwijderen of

Tekst en opmaak verwijderen.

Eén teken per keer verwijderen 

Alle tekens verwijderen
    [Alleen tekst]   / 

Alle tekst en opmaak verwijderen.
    [Opgem. tekst]   / 

Tabblad Een tabblad invoegen.
Maximumlengte: 100 mm

Lengte 
tabblad

De lengte van het tabblad wijzigen.

    [Tablengte]   /  
   Selecteer een waarde   / 

  

Hoofdletter
Kleine letter

Schakelen tussen hoofdletters en kleine 
letters.

Labellengte Voer de gewenste labellengte in.
[Auto]: De labellengte wordt automatisch aan 
de lengte van de tekst aangepast.

    [Lengte]   /     
Selecteer een waarde   /   

Tekst 
herinnering

Veelgebruikte tekst opslaan zodat u die snel 
kunt invoeren.

Voer tekens in  Tekstvoorstellen weergeven?  
    Selecteer een tekst   / 

Symbool-
tekens

Symbolen, eenheden en afbeeldingen 
invoegen.

    Selecteer een categorie   
/      Selecteer een symbool  

 / 

Tekens met 
accenten

Selecteer een ingevoerd teken en verander het 
in een teken met accent.

Voer tekens in      Selecteer een 
accent   / 

Kader Een decoratief kader aan een label toevoegen.

    Selecteer een kadercategorie  
 /      Selecteer een kader  
 / 

Het lettertype wijzigen
Het 
lettertype 
wijzigen

Het lettertype, de tekengrootte, -breedte en 
-stijl, en de uitlijning van het label wijzigen.

    Selecteer een lettertype   
/     Selecteer een optie   / 

  

Het 
lettertype 
per regel 
wijzigen

+

Het lettertype, de tekengrootte, -breedte en 
-stijl, en de uitlijning per regel wijzigen.

  Plaats de cursor in de gewenste regel  
 +     Selecteer een lettertype  

 /     Selecteer een optie   / 
  

Opmaak 
automatisch 
aanpassen

De tekstgrootte wordt automatisch aan de lengte 
van het label aangepast.
[Tekstgrootte]: De lengte van het label 
aanpassen.
[Tekstbreedte]: De tekstbreedte aanpassen 
door deze te halveren.

    [Instellingen]   /     
[Opmk auto-aanpass.]   /     
[Tekstgrootte] / [Tekstbreedte]   / 

Marges instellen
Marges 
instellen

U kunt de marges instellen vóór of nadat u een 
teken hebt ingevoerd.
[Smalle marge]: Een marge invoegen van 23 mm 
vóór het eerste label en een marge van 2 mm 
tussen de daaropvolgende labels.
[Brede marge]: Een marge van circa 25 mm wordt 
voor en na de tekst van elk label ingevoegd.
[Ketting]: Meerdere labels afdrukken met minimale 
marges. Een marge invoegen van 23 mm vóór het 
eerste label en een marge van 2 mm tussen de 
daaropvolgende labels.
[Geen snede]: Meervoudige labels afdrukken of 
speciale tape gebruiken en de labels vervolgens 
handmatig afsnijden.
[Spec. tape]: Gebruik deze instelling als u gaat 
afdrukken op speciale tape.

    [Snijoptie]   /     
Selecteer het type marge   /   

Automatische opmaakindelingen instellen
Sjabloon Gebruik uw favoriete ontwerpen als sjablonen.

    [Auto opmaak]   /    
 [Sjablonen]   /     Selecteer 

een sjablooncategorie   /     
Selecteer een sjabloon   /   Voer 
gegevens in   / 

Bloklay-
out

Bloklay-outpatronen als sjablonen gebruiken.

    [Auto opmaak]   /   
  [Blok lay-outs]   /     

Selecteer een tapebreedte   /    
 Selecteer een bloklay-out   /   

Voer gegevens in   / 

Labels afdrukken
Afdrukvoor-
beeld

Gebruik deze functie om het label te 
controleren voordat u gaat afdrukken.

Afdrukken Start het afdrukken.

Als u één label afdrukt:
   /  / 

Als u meerdere labels afdrukt:
    Selecteer het aantal afdrukken  
 /  / 

Genummerd 
afdrukken +

Stel deze functie in tijdens het afdrukken van 
opeenvolgende alfanumerieke tekens als u 
een geserialiseerd nummer aan elk label wilt 
toevoegen.

Voer de alfanumerieke tekens in   + 
    [Nummer]   /    

 Stel de beginpositie in   /    
 Stel de eindpositie in   /    
 Selecteer het aantal afdrukken   /  

/ 

In spiegelbeeld 
afdrukken +

Van links naar rechts in spiegelbeeld 
afdrukken.
Afdrukken op doorzichtige tape en de tape 
aan de binnenkant van het venster bevestigen 
om een label te maken dat van de buitenkant 
kan worden gelezen.

Voer de tekst in   +     
[Spiegelbeeld]   /    /  / 

Barcodes 
afdrukken

Een barcode maken en afdrukken.

    Selecteer een instellingsitem  
  Wijzig de inhoud van het instellingsitem 
  /   Voer barcodegegevens in  

    Selecteer een signaal   / 
   / 

Overig
Tapedoor-
voer +

Voer de tape circa 23 mm door om deze strak te 
trekken.

 + 

Opslaan Uw labels opslaan zodat u ze op een later moment 
kunt openen, aanpassen en afdrukken. U kunt de 
gewijzigde labels vervolgens ook opslaan.
Maximumaantal opgeslagen labels: 70 bestanden
Maximumaantal tekens per bestand: 280 tekens

Maak een label      Selecteer de 
opslagbestemming   / 

Resetten Het interne geheugen resetten, bijvoorbeeld 
om de labelprinter terug te zetten naar 
de fabrieksinstellingen of de opgeslagen 
labelgegevens te verwijderen.

    [Instellingen]   /     
[Resetten]   /     Selecteer een 
resetmethode   /   Bevestigingsbericht 

  / 

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van 
de labelprinter de Gebruikershandleiding op de Brother 
support website: support.brother.com.

Labels afdrukken (vervolg)

    [Instellingen]   /     [Versie-informatie]   / 

Na afdrukken van het label 
blijkt er te veel marge (ruimte) 
te zijn aan weerszijden van de 
tekst.

• Als u de instelling [Smalle marge] gebruikt, voert de labelprinter circa 
23 mm tape door voor elk label. Gebruik de instelling [Ketting] als u tape wilt 
besparen. Nadat het laatste label is afgedrukt, drukt u op  en  om de 
tape door te voeren en vervolgens op de hendel van de tapesnijder. 

• De labelprinter voert circa 23 mm tape door voor elk nieuw label. Bij het 
afdrukken van meerdere labels kunt u de lege ruimte voor de tweede en de 
daaropvolgende labels verkleinen. 
Selecteer de instelling [Ketting] bij de optionele afdrukinstellingen. Druk de 
labels vervolgens af en laat het laatste label in de labelprinter zitten tot u een 
nieuw label wilt gaan afdrukken.

• Nadat het laatste label is afgedrukt, drukt u tegelijkertijd op  en  om 
de tape door te voeren en het laatste label uit te voeren en af te snijden. Als u 
deze methode gebruikt, voert de labelprinter circa 23 mm tape door voor het 
volgende nieuwe label.

Het lettertype kan niet worden 
vergroot.

De lettertype-grootte is al op de maximale grootte ingesteld voor de breedte 
van het label. Of de labellengte is ingesteld en dat betekent dat er een limiet 
is voor de lettertype-grootte om te voorkomen dat de opgegeven lengte wordt 
overschreden.

Bij het afdrukken van meerdere 
labels wordt het laatste label 
onjuist afgesneden.

Als de functie Ketting is ingeschakeld, voer de tape dan door tot het laatste 
afgedrukte label wordt uitgevoerd en druk vervolgens op de hendel van de 
tapesnijder om het label handmatig af te snijden.

Ik kan de printerfirmware niet 
updaten met P-touch Update 
Software, Transfer Express of 
Mac Update Tool.

Start de printer opnieuw en voer de update van de firmware opnieuw uit. Druk 
tijdens de firmware-update geen enkele knop in.

Spoel

Ga naar www.brother.com voor de contactgegevens van uw plaatselijke Brother-vestiging.

Verbruiksartikelen en accessoires bestellen:
www.brother.eu/supplies

Kijk voor meer informatie op support.brother.com.

Probleem Oplossing
De labelprinter drukt niet af. • Controleer of de tapecassette op de juiste wijze is geplaatst.

• Vervang de tapecassette als die leeg is. Ga voor het bestellen van 
verbruiksartikelen en accessoires naar www.brother.com.

• Controleer of de klep van de tapehouder goed dicht zit.
• Controleer of de labelprinter aan staat.
• Controleer of Bluetooth op de computer of het mobiele apparaat is 

ingeschakeld.
• Controleer of de labelprinter via Bluetooth met de computer of het mobiele 

apparaat is verbonden.
• Controleer of de labelprinter is geselecteerd in de P-touch app.
• Controleer of de labelprinter niet is gekoppeld aan een ander apparaat.
• Zorg dat de labelprinter en het mobiele apparaat of de computer niet te ver 

van elkaar verwijderd zijn om communicatie mogelijk te maken.
• Controleer of de functie voor automatische Bluetooth-verbinding op een 

andere computer of een ander mobiel apparaat niet is ingeschakeld.
• Zorg dat er geen apparaten die radiogolven uitstralen (bijvoorbeeld een 

magnetron) dicht in de buurt staan.

Symbolen en kaders

Marges instellen
Standaard stelt de printer een marge in van circa 23 mm aan het begin van elk label. Als u deze marge wilt verkleinen, kunt u de 
functie labels continu afdrukken gebruiken.
U kunt, als u meerdere labels afdrukt, de marge ook wijzigen voor het tweede label en de daaropvolgende labels vóór of nadat u de 
tekst hebt ingevoerd. 
Selecteer [Ketting] om de labels met de kleinst mogelijke margebreedte af te drukken. Voer de tape pas in als het LAATSTE label 
wordt afgedrukt. Als het laatste label wordt afgedrukt, voert u de tape in en drukt u op de hendel van de tapesnijder.

Voorbeelden van symbolen Voorbeelden van kaders

...
...

Voorbeelden van automatische-opmaakindeling Voorbeelden van tekens met accenten

... ...
Raadpleeg voor meer informatie over symbolen en kaders de Gebruikershandleiding op de Brother support website: support.brother.com.

Brede marge

ABC ABC

2 mm

Circa
23 mm

Circa
25 mm

2 mm

Circa
23 mm

Circa
25 mm

ABC : Afdrukgebied

: Marge

: Lamineermarge

Ketting

2 mm 2 mm Afsnijpositie

Circa 23 mm 2 mm

ABC ABC

Geen snede

ABC ABC

2 mm 2 mm

Circa 23 mm 2 mm

Spec. tape

ABC ABC

2 mm 2 mm

2 mm

2 mm

Circa 23 mm

Smalle marge

Als de labellengte circa 23 mm of meer is

Circa 23 mm

2 mm

2 mm

2 mm 2 mm

ABC ABC

Smalle marge

Als de labellengte circa 23 mm of minder is

2 mm

Circa 23 mm 2 mm

ABC
Circa 23 mm

ABC

Tekst invoeren (vervolg)

http://support.brother.com/manuals


Basishandelingen support.brother.com/manuals

Begininstellingen
Taalinstellingen De taal voor het invoeren van tekst instellen.

    [Instellingen]   /   
  [Taal]   /     Selecteer 

een taal   / 

Instellingen van 
eenheid

De eenheid instellen voor het maken van 
verschillende aanpassingen.

    [Instellingen]   /  
   [Eenheid]   /     

[inch] / [mm]   / 

LCD-contrast Het contrast van het LCD-scherm aanpassen 
voor een betere leesbaarheid.

    [Instellingen]   /   
  [Aanpassing]   /     

[LCD-contrast]   /     [-2] 
tot [+2]   / 

Voer de tekst in
Nieuwe 
regel

Druk op  om een nieuwe regel te 
starten.
Maximumaantal regels voor elke 
tapebreedte:
18 mm: vijf regels
12 mm: drie regels
9 mm, 6 mm: twee regels
3,5 mm: één regel

Blok

+

Gebruik deze functie als u meerdere regels 
of meerdere lettertype-grootten voor een 
label wilt gebruiken.
Maximum: vijf blokken

Tekst en 
opmaak 
verwijderen of

Tekst en opmaak verwijderen.

Eén teken per keer verwijderen 

Alle tekens verwijderen
    [Alleen tekst]   / 

Alle tekst en opmaak verwijderen.
    [Opgem. tekst]   / 

Tabblad Een tabblad invoegen.
Maximumlengte: 100 mm

Lengte 
tabblad

De lengte van het tabblad wijzigen.

    [Tablengte]   /  
   Selecteer een waarde   / 

  

Hoofdletter
Kleine letter

Schakelen tussen hoofdletters en kleine 
letters.

Labellengte Voer de gewenste labellengte in.
[Auto]: De labellengte wordt automatisch aan 
de lengte van de tekst aangepast.

    [Lengte]   /     
Selecteer een waarde   /   

Tekst 
herinnering

Veelgebruikte tekst opslaan zodat u die snel 
kunt invoeren.

Voer tekens in  Tekstvoorstellen weergeven?  
    Selecteer een tekst   / 

Symbool-
tekens

Symbolen, eenheden en afbeeldingen 
invoegen.

    Selecteer een categorie   
/      Selecteer een symbool  

 / 

Tekens met 
accenten

Selecteer een ingevoerd teken en verander het 
in een teken met accent.

Voer tekens in      Selecteer een 
accent   / 

Kader Een decoratief kader aan een label toevoegen.

    Selecteer een kadercategorie  
 /      Selecteer een kader  
 / 

Het lettertype wijzigen
Het 
lettertype 
wijzigen

Het lettertype, de tekengrootte, -breedte en 
-stijl, en de uitlijning van het label wijzigen.

    Selecteer een lettertype   
/     Selecteer een optie   / 

  

Het 
lettertype 
per regel 
wijzigen

+

Het lettertype, de tekengrootte, -breedte en 
-stijl, en de uitlijning per regel wijzigen.

  Plaats de cursor in de gewenste regel  
 +     Selecteer een lettertype  

 /     Selecteer een optie   / 
  

Opmaak 
automatisch 
aanpassen

De tekstgrootte wordt automatisch aan de lengte 
van het label aangepast.
[Tekstgrootte]: De lengte van het label 
aanpassen.
[Tekstbreedte]: De tekstbreedte aanpassen 
door deze te halveren.

    [Instellingen]   /     
[Opmk auto-aanpass.]   /     
[Tekstgrootte] / [Tekstbreedte]   / 

Marges instellen
Marges 
instellen

U kunt de marges instellen vóór of nadat u een 
teken hebt ingevoerd.
[Smalle marge]: Een marge invoegen van 23 mm 
vóór het eerste label en een marge van 2 mm 
tussen de daaropvolgende labels.
[Brede marge]: Een marge van circa 25 mm wordt 
voor en na de tekst van elk label ingevoegd.
[Ketting]: Meerdere labels afdrukken met minimale 
marges. Een marge invoegen van 23 mm vóór het 
eerste label en een marge van 2 mm tussen de 
daaropvolgende labels.
[Geen snede]: Meervoudige labels afdrukken of 
speciale tape gebruiken en de labels vervolgens 
handmatig afsnijden.
[Spec. tape]: Gebruik deze instelling als u gaat 
afdrukken op speciale tape.

    [Snijoptie]   /     
Selecteer het type marge   /   

Automatische opmaakindelingen instellen
Sjabloon Gebruik uw favoriete ontwerpen als sjablonen.

    [Auto opmaak]   /    
 [Sjablonen]   /     Selecteer 

een sjablooncategorie   /     
Selecteer een sjabloon   /   Voer 
gegevens in   / 

Bloklay-
out

Bloklay-outpatronen als sjablonen gebruiken.

    [Auto opmaak]   /   
  [Blok lay-outs]   /     

Selecteer een tapebreedte   /    
 Selecteer een bloklay-out   /   

Voer gegevens in   / 

Labels afdrukken
Afdrukvoor-
beeld

Gebruik deze functie om het label te 
controleren voordat u gaat afdrukken.

Afdrukken Start het afdrukken.

Als u één label afdrukt:
   /  / 

Als u meerdere labels afdrukt:
    Selecteer het aantal afdrukken  
 /  / 

Genummerd 
afdrukken +

Stel deze functie in tijdens het afdrukken van 
opeenvolgende alfanumerieke tekens als u 
een geserialiseerd nummer aan elk label wilt 
toevoegen.

Voer de alfanumerieke tekens in   + 
    [Nummer]   /    

 Stel de beginpositie in   /    
 Stel de eindpositie in   /    
 Selecteer het aantal afdrukken   /  

/ 

In spiegelbeeld 
afdrukken +

Van links naar rechts in spiegelbeeld 
afdrukken.
Afdrukken op doorzichtige tape en de tape 
aan de binnenkant van het venster bevestigen 
om een label te maken dat van de buitenkant 
kan worden gelezen.

Voer de tekst in   +     
[Spiegelbeeld]   /    /  / 

Barcodes 
afdrukken

Een barcode maken en afdrukken.

    Selecteer een instellingsitem  
  Wijzig de inhoud van het instellingsitem 
  /   Voer barcodegegevens in  

    Selecteer een signaal   / 
   / 

Overig
Tapedoor-
voer +

Voer de tape circa 23 mm door om deze strak te 
trekken.

 + 

Opslaan Uw labels opslaan zodat u ze op een later moment 
kunt openen, aanpassen en afdrukken. U kunt de 
gewijzigde labels vervolgens ook opslaan.
Maximumaantal opgeslagen labels: 70 bestanden
Maximumaantal tekens per bestand: 280 tekens

Maak een label      Selecteer de 
opslagbestemming   / 

Resetten Het interne geheugen resetten, bijvoorbeeld 
om de labelprinter terug te zetten naar 
de fabrieksinstellingen of de opgeslagen 
labelgegevens te verwijderen.

    [Instellingen]   /     
[Resetten]   /     Selecteer een 
resetmethode   /   Bevestigingsbericht 

  / 

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van 
de labelprinter de Gebruikershandleiding op de Brother 
support website: support.brother.com.

Labels afdrukken (vervolg)

Foutmeldingen Problemen oplossen (vervolg)

Problemen oplossen

Melding Oorzaak/oplossing

Controleer het aantal 
ingevoerde cijfers

Het aantal cijfers dat is ingevoerd in de barcodegegevens komt niet overeen 
met het aantal cijfers dat is ingesteld in de parameters voor barcodes. Voer 
het juiste aantal cijfers in. 

Fout met snijder! De hendel van de tapesnijder werd ingedrukt terwijl u probeerde af te 
drukken of tape probeerde door te voeren. Als er tape is vastgelopen in 
de snijeenheid, verwijdert u de tape. Schakel de labelprinter uit en weer in 
voordat u verder gaat. 

Label te lang! De lengte van het label met de ingevoerde tekst is langer dan 999 mm. 
Bewerk de tekst zodat de lengte van het label minder is dan 999 mm. 

Tekst te lang! De lengte van de ingevoerde tekst overschrijdt de lengte-instelling van het 
label. Bewerk de tekst zodat deze binnen de ingestelde lengte past of wijzig 
de lengte-instelling. 

Systeemfout! XX Neem contact op met de klantenservice van Brother.

Probleem Oplossing
De labelprinter drukt niet af.
(vervolg)

• Controleer of het nieuwste printerstuurprogramma is geïnstalleerd als u 
afdrukt vanaf een computer.

• Sluit de labelprinter met de meegeleverde USB-kabel aan op de 
computer als u afdrukt vanaf een computer.

• Als de printkop vuil is, reinig deze dan met een wattenstaafje of de 
optionele printkopreinigingscassette (TZe-CL4).

• De tape wordt niet juist ingevoerd.
• De tape loopt vast in de 

labelprinter.

• Als de tape gekreukeld is, verwijdert u het gekreukelde deel. 
• Als de tape is vastgelopen, verwijdert u de tapecassette, verwijdert u de 

vastgelopen tape en snijdt u de beschadigde tape af. 
• Controleer of het uiteinde van de tape goed onder de tapegeleider is 

geplaatst.
• Controleer of de tape in de richting van de tape-uitgang is geplaatst. 
• Verwijder de tapecassette en plaats deze opnieuw. 

Er is een fout opgetreden bij het 
gebruik van een mobiele app. 

Ga naar het menu Instellingen van de mobiele toepassing en selecteer 
Ondersteuningspagina > Veelgestelde vragen en probleemoplossing. 

Het scherm is vergrendeld of de 
labelprinter werkt niet normaal.

Raadpleeg de sectie Basishandelingen van deze handleiding en zet het 
interne geheugen van de labelprinter terug naar de fabrieksinstellingen. 
Als het probleem niet is verholpen nadat u de labelprinter hebt gereset, 
koppelt u de netspanningsadapter los, verwijdert u de batterijen en wacht 
u minimaal 10 minuten.

Het LCD-scherm blijft leeg na het 
inschakelen.

Controleer of de batterijen op de juiste wijze zijn geplaatst en of de met 
de labelprinter meegeleverde netspanningsadapter op de juiste wijze is 
aangesloten.

De berichten op het LCD-scherm 
worden in een vreemde taal 
weergegeven.

Raadpleeg de sectie Basishandelingen van deze handleiding om de taal 
te selecteren.

De labelprinter stopt tijdens het 
afdrukken van een label.

• Vervang de tapecassette als er gestreepte tape zichtbaar is, omdat 
hiermee wordt aangegeven dat het einde van de tape is bereikt.

• Vervang alle batterijen of sluit de netspanningsadapter direct aan op de 
labelprinter.

De eerder opgeslagen 
labelbestanden zijn niet beschikbaar.

Alle bestanden die in het interne geheugen zijn opgeslagen, worden 
verwijderd als de batterijen bijna leeg zijn of als de netspanningsadapter 
wordt losgekoppeld.

• Het installeren van het 
printerstuurprogramma mislukt ook 
als ik de procedure volledig opvolg.

• Mijn printer wordt niet weergegeven 
in P-touch Editor, ondanks dat ik 
het printerstuurprogramma heb 
geïnstalleerd.

Als u de labelprinter niet kunt gebruiken, hoewel u het 
printerstuurprogramma hebt geïnstalleerd:
1.  Download het de-installatieprogramma voor het printerstuurprogramma 

op de pagina van uw model op support.brother.com.
2.  Gebruik het de-installatieprogramma voor het printerstuurprogramma 

om de gegevens van de printer te verwijderen.
3.  Voer het installatieprogramma van het printerstuurprogramma opnieuw 

uit en volg daarbij de instructies op het scherm.

Probleem Oplossing
Het inktlint is losgekomen van 
de inktrol.

Als het inktlint gescheurd is, vervangt u de tapecassette. 
Als dat niet het geval is, hoeft u de tape niet af te snijden. 
Haal de tapecassette zorgvuldig uit de printer en wind het 
losgeraakte deel van het inktlint weer om de spoel.

De afgedrukte barcodes of 
QR-codes kunnen niet worden 
gelezen.

• Vervang de tape. (Aanbevolen: zwarte tekens op witte tape)
• Vergroot de barcodes of QR-codes in de toepassing die u gebruikt.

Ik weet het versienummer van 
de firmware van de labelprinter 
niet.

Gebruik onderstaande toetsen om de firmwareversie te achterhalen:

    [Instellingen]   /     [Versie-informatie]   / 

Na afdrukken van het label 
blijkt er te veel marge (ruimte) 
te zijn aan weerszijden van de 
tekst.

• Als u de instelling [Smalle marge] gebruikt, voert de labelprinter circa 
23 mm tape door voor elk label. Gebruik de instelling [Ketting] als u tape wilt 
besparen. Nadat het laatste label is afgedrukt, drukt u op  en  om de 
tape door te voeren en vervolgens op de hendel van de tapesnijder. 

• De labelprinter voert circa 23 mm tape door voor elk nieuw label. Bij het 
afdrukken van meerdere labels kunt u de lege ruimte voor de tweede en de 
daaropvolgende labels verkleinen. 
Selecteer de instelling [Ketting] bij de optionele afdrukinstellingen. Druk de 
labels vervolgens af en laat het laatste label in de labelprinter zitten tot u een 
nieuw label wilt gaan afdrukken.

• Nadat het laatste label is afgedrukt, drukt u tegelijkertijd op  en  om 
de tape door te voeren en het laatste label uit te voeren en af te snijden. Als u 
deze methode gebruikt, voert de labelprinter circa 23 mm tape door voor het 
volgende nieuwe label.

Het lettertype kan niet worden 
vergroot.

De lettertype-grootte is al op de maximale grootte ingesteld voor de breedte 
van het label. Of de labellengte is ingesteld en dat betekent dat er een limiet 
is voor de lettertype-grootte om te voorkomen dat de opgegeven lengte wordt 
overschreden.

Bij het afdrukken van meerdere 
labels wordt het laatste label 
onjuist afgesneden.

Als de functie Ketting is ingeschakeld, voer de tape dan door tot het laatste 
afgedrukte label wordt uitgevoerd en druk vervolgens op de hendel van de 
tapesnijder om het label handmatig af te snijden.

Ik kan de printerfirmware niet 
updaten met P-touch Update 
Software, Transfer Express of 
Mac Update Tool.

Start de printer opnieuw en voer de update van de firmware opnieuw uit. Druk 
tijdens de firmware-update geen enkele knop in.

Spoel

Ga naar www.brother.com voor de contactgegevens van uw plaatselijke Brother-vestiging.

Verbruiksartikelen en accessoires bestellen:
www.brother.eu/supplies

Kijk voor meer informatie op support.brother.com.

Probleem Oplossing
De labelprinter drukt niet af. • Controleer of de tapecassette op de juiste wijze is geplaatst.

• Vervang de tapecassette als die leeg is. Ga voor het bestellen van 
verbruiksartikelen en accessoires naar www.brother.com.

• Controleer of de klep van de tapehouder goed dicht zit.
• Controleer of de labelprinter aan staat.
• Controleer of Bluetooth op de computer of het mobiele apparaat is 

ingeschakeld.
• Controleer of de labelprinter via Bluetooth met de computer of het mobiele 

apparaat is verbonden.
• Controleer of de labelprinter is geselecteerd in de P-touch app.
• Controleer of de labelprinter niet is gekoppeld aan een ander apparaat.
• Zorg dat de labelprinter en het mobiele apparaat of de computer niet te ver 

van elkaar verwijderd zijn om communicatie mogelijk te maken.
• Controleer of de functie voor automatische Bluetooth-verbinding op een 

andere computer of een ander mobiel apparaat niet is ingeschakeld.
• Zorg dat er geen apparaten die radiogolven uitstralen (bijvoorbeeld een 

magnetron) dicht in de buurt staan.

Symbolen en kaders

Marges instellen
Standaard stelt de printer een marge in van circa 23 mm aan het begin van elk label. Als u deze marge wilt verkleinen, kunt u de 
functie labels continu afdrukken gebruiken.
U kunt, als u meerdere labels afdrukt, de marge ook wijzigen voor het tweede label en de daaropvolgende labels vóór of nadat u de 
tekst hebt ingevoerd. 
Selecteer [Ketting] om de labels met de kleinst mogelijke margebreedte af te drukken. Voer de tape pas in als het LAATSTE label 
wordt afgedrukt. Als het laatste label wordt afgedrukt, voert u de tape in en drukt u op de hendel van de tapesnijder.

Voorbeelden van symbolen Voorbeelden van kaders

...
...

Voorbeelden van automatische-opmaakindeling Voorbeelden van tekens met accenten

... ...
Raadpleeg voor meer informatie over symbolen en kaders de Gebruikershandleiding op de Brother support website: support.brother.com.

Brede marge

ABC ABC

2 mm

Circa
23 mm

Circa
25 mm

2 mm

Circa
23 mm

Circa
25 mm

ABC : Afdrukgebied

: Marge

: Lamineermarge

Ketting

2 mm 2 mm Afsnijpositie

Circa 23 mm 2 mm

ABC ABC

Geen snede

ABC ABC

2 mm 2 mm

Circa 23 mm 2 mm

Spec. tape

ABC ABC

2 mm 2 mm

2 mm

2 mm

Circa 23 mm

Smalle marge

Als de labellengte circa 23 mm of meer is

Circa 23 mm

2 mm

2 mm

2 mm 2 mm

ABC ABC

Smalle marge

Als de labellengte circa 23 mm of minder is

2 mm

Circa 23 mm 2 mm

ABC
Circa 23 mm

ABC
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Begininstellingen
Taalinstellingen De taal voor het invoeren van tekst instellen.

    [Instellingen]   /   
  [Taal]   /     Selecteer 

een taal   / 

Instellingen van 
eenheid

De eenheid instellen voor het maken van 
verschillende aanpassingen.

    [Instellingen]   /  
   [Eenheid]   /     

[inch] / [mm]   / 

LCD-contrast Het contrast van het LCD-scherm aanpassen 
voor een betere leesbaarheid.

    [Instellingen]   /   
  [Aanpassing]   /     

[LCD-contrast]   /     [-2] 
tot [+2]   / 

Voer de tekst in
Nieuwe 
regel

Druk op  om een nieuwe regel te 
starten.
Maximumaantal regels voor elke 
tapebreedte:
18 mm: vijf regels
12 mm: drie regels
9 mm, 6 mm: twee regels
3,5 mm: één regel

Blok

+

Gebruik deze functie als u meerdere regels 
of meerdere lettertype-grootten voor een 
label wilt gebruiken.
Maximum: vijf blokken

Tekst en 
opmaak 
verwijderen of

Tekst en opmaak verwijderen.

Eén teken per keer verwijderen 

Alle tekens verwijderen
    [Alleen tekst]   / 

Alle tekst en opmaak verwijderen.
    [Opgem. tekst]   / 

Tabblad Een tabblad invoegen.
Maximumlengte: 100 mm

Lengte 
tabblad

De lengte van het tabblad wijzigen.

    [Tablengte]   /  
   Selecteer een waarde   / 

  

Hoofdletter
Kleine letter

Schakelen tussen hoofdletters en kleine 
letters.

Labellengte Voer de gewenste labellengte in.
[Auto]: De labellengte wordt automatisch aan 
de lengte van de tekst aangepast.

    [Lengte]   /     
Selecteer een waarde   /   

Tekst 
herinnering

Veelgebruikte tekst opslaan zodat u die snel 
kunt invoeren.

Voer tekens in  Tekstvoorstellen weergeven?  
    Selecteer een tekst   / 

Symbool-
tekens

Symbolen, eenheden en afbeeldingen 
invoegen.

    Selecteer een categorie   
/      Selecteer een symbool  

 / 

Tekens met 
accenten

Selecteer een ingevoerd teken en verander het 
in een teken met accent.

Voer tekens in      Selecteer een 
accent   / 

Kader Een decoratief kader aan een label toevoegen.

    Selecteer een kadercategorie  
 /      Selecteer een kader  
 / 

Het lettertype wijzigen
Het 
lettertype 
wijzigen

Het lettertype, de tekengrootte, -breedte en 
-stijl, en de uitlijning van het label wijzigen.

    Selecteer een lettertype   
/     Selecteer een optie   / 

  

Het 
lettertype 
per regel 
wijzigen

+

Het lettertype, de tekengrootte, -breedte en 
-stijl, en de uitlijning per regel wijzigen.

  Plaats de cursor in de gewenste regel  
 +     Selecteer een lettertype  

 /     Selecteer een optie   / 
  

Opmaak 
automatisch 
aanpassen

De tekstgrootte wordt automatisch aan de lengte 
van het label aangepast.
[Tekstgrootte]: De lengte van het label 
aanpassen.
[Tekstbreedte]: De tekstbreedte aanpassen 
door deze te halveren.

    [Instellingen]   /     
[Opmk auto-aanpass.]   /     
[Tekstgrootte] / [Tekstbreedte]   / 

Marges instellen
Marges 
instellen

U kunt de marges instellen vóór of nadat u een 
teken hebt ingevoerd.
[Smalle marge]: Een marge invoegen van 23 mm 
vóór het eerste label en een marge van 2 mm 
tussen de daaropvolgende labels.
[Brede marge]: Een marge van circa 25 mm wordt 
voor en na de tekst van elk label ingevoegd.
[Ketting]: Meerdere labels afdrukken met minimale 
marges. Een marge invoegen van 23 mm vóór het 
eerste label en een marge van 2 mm tussen de 
daaropvolgende labels.
[Geen snede]: Meervoudige labels afdrukken of 
speciale tape gebruiken en de labels vervolgens 
handmatig afsnijden.
[Spec. tape]: Gebruik deze instelling als u gaat 
afdrukken op speciale tape.

    [Snijoptie]   /     
Selecteer het type marge   /   

Automatische opmaakindelingen instellen
Sjabloon Gebruik uw favoriete ontwerpen als sjablonen.

    [Auto opmaak]   /    
 [Sjablonen]   /     Selecteer 

een sjablooncategorie   /     
Selecteer een sjabloon   /   Voer 
gegevens in   / 

Bloklay-
out

Bloklay-outpatronen als sjablonen gebruiken.

    [Auto opmaak]   /   
  [Blok lay-outs]   /     

Selecteer een tapebreedte   /    
 Selecteer een bloklay-out   /   

Voer gegevens in   / 

Labels afdrukken
Afdrukvoor-
beeld

Gebruik deze functie om het label te 
controleren voordat u gaat afdrukken.

Afdrukken Start het afdrukken.

Als u één label afdrukt:
   /  / 

Als u meerdere labels afdrukt:
    Selecteer het aantal afdrukken  
 /  / 

Genummerd 
afdrukken +

Stel deze functie in tijdens het afdrukken van 
opeenvolgende alfanumerieke tekens als u 
een geserialiseerd nummer aan elk label wilt 
toevoegen.

Voer de alfanumerieke tekens in   + 
    [Nummer]   /    

 Stel de beginpositie in   /    
 Stel de eindpositie in   /    
 Selecteer het aantal afdrukken   /  

/ 

In spiegelbeeld 
afdrukken +

Van links naar rechts in spiegelbeeld 
afdrukken.
Afdrukken op doorzichtige tape en de tape 
aan de binnenkant van het venster bevestigen 
om een label te maken dat van de buitenkant 
kan worden gelezen.

Voer de tekst in   +     
[Spiegelbeeld]   /    /  / 

Barcodes 
afdrukken

Een barcode maken en afdrukken.

    Selecteer een instellingsitem  
  Wijzig de inhoud van het instellingsitem 
  /   Voer barcodegegevens in  

    Selecteer een signaal   / 
   / 

Overig
Tapedoor-
voer +

Voer de tape circa 23 mm door om deze strak te 
trekken.

 + 

Opslaan Uw labels opslaan zodat u ze op een later moment 
kunt openen, aanpassen en afdrukken. U kunt de 
gewijzigde labels vervolgens ook opslaan.
Maximumaantal opgeslagen labels: 70 bestanden
Maximumaantal tekens per bestand: 280 tekens

Maak een label      Selecteer de 
opslagbestemming   / 

Resetten Het interne geheugen resetten, bijvoorbeeld 
om de labelprinter terug te zetten naar 
de fabrieksinstellingen of de opgeslagen 
labelgegevens te verwijderen.

    [Instellingen]   /     
[Resetten]   /     Selecteer een 
resetmethode   /   Bevestigingsbericht 

  / 

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van 
de labelprinter de Gebruikershandleiding op de Brother 
support website: support.brother.com.

Labels afdrukken (vervolg)

Foutmeldingen ContactgegevensProblemen oplossen (vervolg)

Problemen oplossen

Melding Oorzaak/oplossing

Controleer het aantal 
ingevoerde cijfers

Het aantal cijfers dat is ingevoerd in de barcodegegevens komt niet overeen 
met het aantal cijfers dat is ingesteld in de parameters voor barcodes. Voer 
het juiste aantal cijfers in. 

Fout met snijder! De hendel van de tapesnijder werd ingedrukt terwijl u probeerde af te 
drukken of tape probeerde door te voeren. Als er tape is vastgelopen in 
de snijeenheid, verwijdert u de tape. Schakel de labelprinter uit en weer in 
voordat u verder gaat. 

Label te lang! De lengte van het label met de ingevoerde tekst is langer dan 999 mm. 
Bewerk de tekst zodat de lengte van het label minder is dan 999 mm. 

Tekst te lang! De lengte van de ingevoerde tekst overschrijdt de lengte-instelling van het 
label. Bewerk de tekst zodat deze binnen de ingestelde lengte past of wijzig 
de lengte-instelling. 

Systeemfout! XX Neem contact op met de klantenservice van Brother.

Probleem Oplossing
De labelprinter drukt niet af.
(vervolg)

• Controleer of het nieuwste printerstuurprogramma is geïnstalleerd als u 
afdrukt vanaf een computer.

• Sluit de labelprinter met de meegeleverde USB-kabel aan op de 
computer als u afdrukt vanaf een computer.

• Als de printkop vuil is, reinig deze dan met een wattenstaafje of de 
optionele printkopreinigingscassette (TZe-CL4).

• De tape wordt niet juist ingevoerd.
• De tape loopt vast in de 

labelprinter.

• Als de tape gekreukeld is, verwijdert u het gekreukelde deel. 
• Als de tape is vastgelopen, verwijdert u de tapecassette, verwijdert u de 

vastgelopen tape en snijdt u de beschadigde tape af. 
• Controleer of het uiteinde van de tape goed onder de tapegeleider is 

geplaatst.
• Controleer of de tape in de richting van de tape-uitgang is geplaatst. 
• Verwijder de tapecassette en plaats deze opnieuw. 

Er is een fout opgetreden bij het 
gebruik van een mobiele app. 

Ga naar het menu Instellingen van de mobiele toepassing en selecteer 
Ondersteuningspagina > Veelgestelde vragen en probleemoplossing. 

Het scherm is vergrendeld of de 
labelprinter werkt niet normaal.

Raadpleeg de sectie Basishandelingen van deze handleiding en zet het 
interne geheugen van de labelprinter terug naar de fabrieksinstellingen. 
Als het probleem niet is verholpen nadat u de labelprinter hebt gereset, 
koppelt u de netspanningsadapter los, verwijdert u de batterijen en wacht 
u minimaal 10 minuten.

Het LCD-scherm blijft leeg na het 
inschakelen.

Controleer of de batterijen op de juiste wijze zijn geplaatst en of de met 
de labelprinter meegeleverde netspanningsadapter op de juiste wijze is 
aangesloten.

De berichten op het LCD-scherm 
worden in een vreemde taal 
weergegeven.

Raadpleeg de sectie Basishandelingen van deze handleiding om de taal 
te selecteren.

De labelprinter stopt tijdens het 
afdrukken van een label.

• Vervang de tapecassette als er gestreepte tape zichtbaar is, omdat 
hiermee wordt aangegeven dat het einde van de tape is bereikt.

• Vervang alle batterijen of sluit de netspanningsadapter direct aan op de 
labelprinter.

De eerder opgeslagen 
labelbestanden zijn niet beschikbaar.

Alle bestanden die in het interne geheugen zijn opgeslagen, worden 
verwijderd als de batterijen bijna leeg zijn of als de netspanningsadapter 
wordt losgekoppeld.

• Het installeren van het 
printerstuurprogramma mislukt ook 
als ik de procedure volledig opvolg.

• Mijn printer wordt niet weergegeven 
in P-touch Editor, ondanks dat ik 
het printerstuurprogramma heb 
geïnstalleerd.

Als u de labelprinter niet kunt gebruiken, hoewel u het 
printerstuurprogramma hebt geïnstalleerd:
1.  Download het de-installatieprogramma voor het printerstuurprogramma 

op de pagina van uw model op support.brother.com.
2.  Gebruik het de-installatieprogramma voor het printerstuurprogramma 

om de gegevens van de printer te verwijderen.
3.  Voer het installatieprogramma van het printerstuurprogramma opnieuw 

uit en volg daarbij de instructies op het scherm.

Probleem Oplossing
Het inktlint is losgekomen van 
de inktrol.

Als het inktlint gescheurd is, vervangt u de tapecassette. 
Als dat niet het geval is, hoeft u de tape niet af te snijden. 
Haal de tapecassette zorgvuldig uit de printer en wind het 
losgeraakte deel van het inktlint weer om de spoel.

De afgedrukte barcodes of 
QR-codes kunnen niet worden 
gelezen.

• Vervang de tape. (Aanbevolen: zwarte tekens op witte tape)
• Vergroot de barcodes of QR-codes in de toepassing die u gebruikt.

Ik weet het versienummer van 
de firmware van de labelprinter 
niet.

Gebruik onderstaande toetsen om de firmwareversie te achterhalen:

    [Instellingen]   /     [Versie-informatie]   / 

Na afdrukken van het label 
blijkt er te veel marge (ruimte) 
te zijn aan weerszijden van de 
tekst.

• Als u de instelling [Smalle marge] gebruikt, voert de labelprinter circa 
23 mm tape door voor elk label. Gebruik de instelling [Ketting] als u tape wilt 
besparen. Nadat het laatste label is afgedrukt, drukt u op  en  om de 
tape door te voeren en vervolgens op de hendel van de tapesnijder. 

• De labelprinter voert circa 23 mm tape door voor elk nieuw label. Bij het 
afdrukken van meerdere labels kunt u de lege ruimte voor de tweede en de 
daaropvolgende labels verkleinen. 
Selecteer de instelling [Ketting] bij de optionele afdrukinstellingen. Druk de 
labels vervolgens af en laat het laatste label in de labelprinter zitten tot u een 
nieuw label wilt gaan afdrukken.

• Nadat het laatste label is afgedrukt, drukt u tegelijkertijd op  en  om 
de tape door te voeren en het laatste label uit te voeren en af te snijden. Als u 
deze methode gebruikt, voert de labelprinter circa 23 mm tape door voor het 
volgende nieuwe label.

Het lettertype kan niet worden 
vergroot.

De lettertype-grootte is al op de maximale grootte ingesteld voor de breedte 
van het label. Of de labellengte is ingesteld en dat betekent dat er een limiet 
is voor de lettertype-grootte om te voorkomen dat de opgegeven lengte wordt 
overschreden.

Bij het afdrukken van meerdere 
labels wordt het laatste label 
onjuist afgesneden.

Als de functie Ketting is ingeschakeld, voer de tape dan door tot het laatste 
afgedrukte label wordt uitgevoerd en druk vervolgens op de hendel van de 
tapesnijder om het label handmatig af te snijden.

Ik kan de printerfirmware niet 
updaten met P-touch Update 
Software, Transfer Express of 
Mac Update Tool.

Start de printer opnieuw en voer de update van de firmware opnieuw uit. Druk 
tijdens de firmware-update geen enkele knop in.

Spoel

Ga naar www.brother.com voor de contactgegevens van uw plaatselijke Brother-vestiging.

Verbruiksartikelen en accessoires bestellen:
www.brother.eu/supplies

Kijk voor meer informatie op support.brother.com.

Probleem Oplossing
De labelprinter drukt niet af. • Controleer of de tapecassette op de juiste wijze is geplaatst.

• Vervang de tapecassette als die leeg is. Ga voor het bestellen van 
verbruiksartikelen en accessoires naar www.brother.com.

• Controleer of de klep van de tapehouder goed dicht zit.
• Controleer of de labelprinter aan staat.
• Controleer of Bluetooth op de computer of het mobiele apparaat is 

ingeschakeld.
• Controleer of de labelprinter via Bluetooth met de computer of het mobiele 

apparaat is verbonden.
• Controleer of de labelprinter is geselecteerd in de P-touch app.
• Controleer of de labelprinter niet is gekoppeld aan een ander apparaat.
• Zorg dat de labelprinter en het mobiele apparaat of de computer niet te ver 

van elkaar verwijderd zijn om communicatie mogelijk te maken.
• Controleer of de functie voor automatische Bluetooth-verbinding op een 

andere computer of een ander mobiel apparaat niet is ingeschakeld.
• Zorg dat er geen apparaten die radiogolven uitstralen (bijvoorbeeld een 

magnetron) dicht in de buurt staan.

Symbolen en kaders

Marges instellen
Standaard stelt de printer een marge in van circa 23 mm aan het begin van elk label. Als u deze marge wilt verkleinen, kunt u de 
functie labels continu afdrukken gebruiken.
U kunt, als u meerdere labels afdrukt, de marge ook wijzigen voor het tweede label en de daaropvolgende labels vóór of nadat u de 
tekst hebt ingevoerd. 
Selecteer [Ketting] om de labels met de kleinst mogelijke margebreedte af te drukken. Voer de tape pas in als het LAATSTE label 
wordt afgedrukt. Als het laatste label wordt afgedrukt, voert u de tape in en drukt u op de hendel van de tapesnijder.

Voorbeelden van symbolen Voorbeelden van kaders

...
...

Voorbeelden van automatische-opmaakindeling Voorbeelden van tekens met accenten

... ...
Raadpleeg voor meer informatie over symbolen en kaders de Gebruikershandleiding op de Brother support website: support.brother.com.

Brede marge

ABC ABC

2 mm

Circa
23 mm

Circa
25 mm

2 mm

Circa
23 mm

Circa
25 mm

ABC : Afdrukgebied

: Marge

: Lamineermarge

Ketting

2 mm 2 mm Afsnijpositie

Circa 23 mm 2 mm

ABC ABC

Geen snede

ABC ABC

2 mm 2 mm

Circa 23 mm 2 mm

Spec. tape

ABC ABC

2 mm 2 mm

2 mm

2 mm

Circa 23 mm

Smalle marge

Als de labellengte circa 23 mm of meer is

Circa 23 mm

2 mm

2 mm

2 mm 2 mm

ABC ABC

Smalle marge

Als de labellengte circa 23 mm of minder is

2 mm

Circa 23 mm 2 mm

ABC
Circa 23 mm

ABC
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Begininstellingen
Taalinstellingen De taal voor het invoeren van tekst instellen.

    [Instellingen]   /   
  [Taal]   /     Selecteer 

een taal   / 

Instellingen van 
eenheid

De eenheid instellen voor het maken van 
verschillende aanpassingen.

    [Instellingen]   /  
   [Eenheid]   /     

[inch] / [mm]   / 

LCD-contrast Het contrast van het LCD-scherm aanpassen 
voor een betere leesbaarheid.

    [Instellingen]   /   
  [Aanpassing]   /     

[LCD-contrast]   /     [-2] 
tot [+2]   / 

Voer de tekst in
Nieuwe 
regel

Druk op  om een nieuwe regel te 
starten.
Maximumaantal regels voor elke 
tapebreedte:
18 mm: vijf regels
12 mm: drie regels
9 mm, 6 mm: twee regels
3,5 mm: één regel

Blok

+

Gebruik deze functie als u meerdere regels 
of meerdere lettertype-grootten voor een 
label wilt gebruiken.
Maximum: vijf blokken

Tekst en 
opmaak 
verwijderen of

Tekst en opmaak verwijderen.

Eén teken per keer verwijderen 

Alle tekens verwijderen
    [Alleen tekst]   / 

Alle tekst en opmaak verwijderen.
    [Opgem. tekst]   / 

Tabblad Een tabblad invoegen.
Maximumlengte: 100 mm

Lengte 
tabblad

De lengte van het tabblad wijzigen.

    [Tablengte]   /  
   Selecteer een waarde   / 

  

Hoofdletter
Kleine letter

Schakelen tussen hoofdletters en kleine 
letters.

Labellengte Voer de gewenste labellengte in.
[Auto]: De labellengte wordt automatisch aan 
de lengte van de tekst aangepast.

    [Lengte]   /     
Selecteer een waarde   /   

Tekst 
herinnering

Veelgebruikte tekst opslaan zodat u die snel 
kunt invoeren.

Voer tekens in  Tekstvoorstellen weergeven?  
    Selecteer een tekst   / 

Symbool-
tekens

Symbolen, eenheden en afbeeldingen 
invoegen.

    Selecteer een categorie   
/      Selecteer een symbool  

 / 

Tekens met 
accenten

Selecteer een ingevoerd teken en verander het 
in een teken met accent.

Voer tekens in      Selecteer een 
accent   / 

Kader Een decoratief kader aan een label toevoegen.

    Selecteer een kadercategorie  
 /      Selecteer een kader  
 / 

Het lettertype wijzigen
Het 
lettertype 
wijzigen

Het lettertype, de tekengrootte, -breedte en 
-stijl, en de uitlijning van het label wijzigen.

    Selecteer een lettertype   
/     Selecteer een optie   / 

  

Het 
lettertype 
per regel 
wijzigen

+

Het lettertype, de tekengrootte, -breedte en 
-stijl, en de uitlijning per regel wijzigen.

  Plaats de cursor in de gewenste regel  
 +     Selecteer een lettertype  

 /     Selecteer een optie   / 
  

Opmaak 
automatisch 
aanpassen

De tekstgrootte wordt automatisch aan de lengte 
van het label aangepast.
[Tekstgrootte]: De lengte van het label 
aanpassen.
[Tekstbreedte]: De tekstbreedte aanpassen 
door deze te halveren.

    [Instellingen]   /     
[Opmk auto-aanpass.]   /     
[Tekstgrootte] / [Tekstbreedte]   / 

Marges instellen
Marges 
instellen

U kunt de marges instellen vóór of nadat u een 
teken hebt ingevoerd.
[Smalle marge]: Een marge invoegen van 23 mm 
vóór het eerste label en een marge van 2 mm 
tussen de daaropvolgende labels.
[Brede marge]: Een marge van circa 25 mm wordt 
voor en na de tekst van elk label ingevoegd.
[Ketting]: Meerdere labels afdrukken met minimale 
marges. Een marge invoegen van 23 mm vóór het 
eerste label en een marge van 2 mm tussen de 
daaropvolgende labels.
[Geen snede]: Meervoudige labels afdrukken of 
speciale tape gebruiken en de labels vervolgens 
handmatig afsnijden.
[Spec. tape]: Gebruik deze instelling als u gaat 
afdrukken op speciale tape.

    [Snijoptie]   /     
Selecteer het type marge   /   

Automatische opmaakindelingen instellen
Sjabloon Gebruik uw favoriete ontwerpen als sjablonen.

    [Auto opmaak]   /    
 [Sjablonen]   /     Selecteer 

een sjablooncategorie   /     
Selecteer een sjabloon   /   Voer 
gegevens in   / 

Bloklay-
out

Bloklay-outpatronen als sjablonen gebruiken.

    [Auto opmaak]   /   
  [Blok lay-outs]   /     

Selecteer een tapebreedte   /    
 Selecteer een bloklay-out   /   

Voer gegevens in   / 

Labels afdrukken
Afdrukvoor-
beeld

Gebruik deze functie om het label te 
controleren voordat u gaat afdrukken.

Afdrukken Start het afdrukken.

Als u één label afdrukt:
   /  / 

Als u meerdere labels afdrukt:
    Selecteer het aantal afdrukken  
 /  / 

Genummerd 
afdrukken +

Stel deze functie in tijdens het afdrukken van 
opeenvolgende alfanumerieke tekens als u 
een geserialiseerd nummer aan elk label wilt 
toevoegen.

Voer de alfanumerieke tekens in   + 
    [Nummer]   /    

 Stel de beginpositie in   /    
 Stel de eindpositie in   /    
 Selecteer het aantal afdrukken   /  

/ 

In spiegelbeeld 
afdrukken +

Van links naar rechts in spiegelbeeld 
afdrukken.
Afdrukken op doorzichtige tape en de tape 
aan de binnenkant van het venster bevestigen 
om een label te maken dat van de buitenkant 
kan worden gelezen.

Voer de tekst in   +     
[Spiegelbeeld]   /    /  / 

Barcodes 
afdrukken

Een barcode maken en afdrukken.

    Selecteer een instellingsitem  
  Wijzig de inhoud van het instellingsitem 
  /   Voer barcodegegevens in  

    Selecteer een signaal   / 
   / 

Overig
Tapedoor-
voer +

Voer de tape circa 23 mm door om deze strak te 
trekken.

 + 

Opslaan Uw labels opslaan zodat u ze op een later moment 
kunt openen, aanpassen en afdrukken. U kunt de 
gewijzigde labels vervolgens ook opslaan.
Maximumaantal opgeslagen labels: 70 bestanden
Maximumaantal tekens per bestand: 280 tekens

Maak een label      Selecteer de 
opslagbestemming   / 

Resetten Het interne geheugen resetten, bijvoorbeeld 
om de labelprinter terug te zetten naar 
de fabrieksinstellingen of de opgeslagen 
labelgegevens te verwijderen.

    [Instellingen]   /     
[Resetten]   /     Selecteer een 
resetmethode   /   Bevestigingsbericht 

  / 

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van 
de labelprinter de Gebruikershandleiding op de Brother 
support website: support.brother.com.

Labels afdrukken (vervolg)

Foutmeldingen ContactgegevensProblemen oplossen (vervolg)

Problemen oplossen

Melding Oorzaak/oplossing

Controleer het aantal 
ingevoerde cijfers

Het aantal cijfers dat is ingevoerd in de barcodegegevens komt niet overeen 
met het aantal cijfers dat is ingesteld in de parameters voor barcodes. Voer 
het juiste aantal cijfers in. 

Fout met snijder! De hendel van de tapesnijder werd ingedrukt terwijl u probeerde af te 
drukken of tape probeerde door te voeren. Als er tape is vastgelopen in 
de snijeenheid, verwijdert u de tape. Schakel de labelprinter uit en weer in 
voordat u verder gaat. 

Label te lang! De lengte van het label met de ingevoerde tekst is langer dan 999 mm. 
Bewerk de tekst zodat de lengte van het label minder is dan 999 mm. 

Tekst te lang! De lengte van de ingevoerde tekst overschrijdt de lengte-instelling van het 
label. Bewerk de tekst zodat deze binnen de ingestelde lengte past of wijzig 
de lengte-instelling. 

Systeemfout! XX Neem contact op met de klantenservice van Brother.

Probleem Oplossing
De labelprinter drukt niet af.
(vervolg)

• Controleer of het nieuwste printerstuurprogramma is geïnstalleerd als u 
afdrukt vanaf een computer.

• Sluit de labelprinter met de meegeleverde USB-kabel aan op de 
computer als u afdrukt vanaf een computer.

• Als de printkop vuil is, reinig deze dan met een wattenstaafje of de 
optionele printkopreinigingscassette (TZe-CL4).

• De tape wordt niet juist ingevoerd.
• De tape loopt vast in de 

labelprinter.

• Als de tape gekreukeld is, verwijdert u het gekreukelde deel. 
• Als de tape is vastgelopen, verwijdert u de tapecassette, verwijdert u de 

vastgelopen tape en snijdt u de beschadigde tape af. 
• Controleer of het uiteinde van de tape goed onder de tapegeleider is 

geplaatst.
• Controleer of de tape in de richting van de tape-uitgang is geplaatst. 
• Verwijder de tapecassette en plaats deze opnieuw. 

Er is een fout opgetreden bij het 
gebruik van een mobiele app. 

Ga naar het menu Instellingen van de mobiele toepassing en selecteer 
Ondersteuningspagina > Veelgestelde vragen en probleemoplossing. 

Het scherm is vergrendeld of de 
labelprinter werkt niet normaal.

Raadpleeg de sectie Basishandelingen van deze handleiding en zet het 
interne geheugen van de labelprinter terug naar de fabrieksinstellingen. 
Als het probleem niet is verholpen nadat u de labelprinter hebt gereset, 
koppelt u de netspanningsadapter los, verwijdert u de batterijen en wacht 
u minimaal 10 minuten.

Het LCD-scherm blijft leeg na het 
inschakelen.

Controleer of de batterijen op de juiste wijze zijn geplaatst en of de met 
de labelprinter meegeleverde netspanningsadapter op de juiste wijze is 
aangesloten.

De berichten op het LCD-scherm 
worden in een vreemde taal 
weergegeven.

Raadpleeg de sectie Basishandelingen van deze handleiding om de taal 
te selecteren.

De labelprinter stopt tijdens het 
afdrukken van een label.

• Vervang de tapecassette als er gestreepte tape zichtbaar is, omdat 
hiermee wordt aangegeven dat het einde van de tape is bereikt.

• Vervang alle batterijen of sluit de netspanningsadapter direct aan op de 
labelprinter.

De eerder opgeslagen 
labelbestanden zijn niet beschikbaar.

Alle bestanden die in het interne geheugen zijn opgeslagen, worden 
verwijderd als de batterijen bijna leeg zijn of als de netspanningsadapter 
wordt losgekoppeld.

• Het installeren van het 
printerstuurprogramma mislukt ook 
als ik de procedure volledig opvolg.

• Mijn printer wordt niet weergegeven 
in P-touch Editor, ondanks dat ik 
het printerstuurprogramma heb 
geïnstalleerd.

Als u de labelprinter niet kunt gebruiken, hoewel u het 
printerstuurprogramma hebt geïnstalleerd:
1.  Download het de-installatieprogramma voor het printerstuurprogramma 

op de pagina van uw model op support.brother.com.
2.  Gebruik het de-installatieprogramma voor het printerstuurprogramma 

om de gegevens van de printer te verwijderen.
3.  Voer het installatieprogramma van het printerstuurprogramma opnieuw 

uit en volg daarbij de instructies op het scherm.

Probleem Oplossing
Het inktlint is losgekomen van 
de inktrol.

Als het inktlint gescheurd is, vervangt u de tapecassette. 
Als dat niet het geval is, hoeft u de tape niet af te snijden. 
Haal de tapecassette zorgvuldig uit de printer en wind het 
losgeraakte deel van het inktlint weer om de spoel.

De afgedrukte barcodes of 
QR-codes kunnen niet worden 
gelezen.

• Vervang de tape. (Aanbevolen: zwarte tekens op witte tape)
• Vergroot de barcodes of QR-codes in de toepassing die u gebruikt.

Ik weet het versienummer van 
de firmware van de labelprinter 
niet.

Gebruik onderstaande toetsen om de firmwareversie te achterhalen:

    [Instellingen]   /     [Versie-informatie]   / 

Na afdrukken van het label 
blijkt er te veel marge (ruimte) 
te zijn aan weerszijden van de 
tekst.

• Als u de instelling [Smalle marge] gebruikt, voert de labelprinter circa 
23 mm tape door voor elk label. Gebruik de instelling [Ketting] als u tape wilt 
besparen. Nadat het laatste label is afgedrukt, drukt u op  en  om de 
tape door te voeren en vervolgens op de hendel van de tapesnijder. 

• De labelprinter voert circa 23 mm tape door voor elk nieuw label. Bij het 
afdrukken van meerdere labels kunt u de lege ruimte voor de tweede en de 
daaropvolgende labels verkleinen. 
Selecteer de instelling [Ketting] bij de optionele afdrukinstellingen. Druk de 
labels vervolgens af en laat het laatste label in de labelprinter zitten tot u een 
nieuw label wilt gaan afdrukken.

• Nadat het laatste label is afgedrukt, drukt u tegelijkertijd op  en  om 
de tape door te voeren en het laatste label uit te voeren en af te snijden. Als u 
deze methode gebruikt, voert de labelprinter circa 23 mm tape door voor het 
volgende nieuwe label.

Het lettertype kan niet worden 
vergroot.

De lettertype-grootte is al op de maximale grootte ingesteld voor de breedte 
van het label. Of de labellengte is ingesteld en dat betekent dat er een limiet 
is voor de lettertype-grootte om te voorkomen dat de opgegeven lengte wordt 
overschreden.

Bij het afdrukken van meerdere 
labels wordt het laatste label 
onjuist afgesneden.

Als de functie Ketting is ingeschakeld, voer de tape dan door tot het laatste 
afgedrukte label wordt uitgevoerd en druk vervolgens op de hendel van de 
tapesnijder om het label handmatig af te snijden.

Ik kan de printerfirmware niet 
updaten met P-touch Update 
Software, Transfer Express of 
Mac Update Tool.

Start de printer opnieuw en voer de update van de firmware opnieuw uit. Druk 
tijdens de firmware-update geen enkele knop in.

Spoel

Ga naar www.brother.com voor de contactgegevens van uw plaatselijke Brother-vestiging.

Verbruiksartikelen en accessoires bestellen:
www.brother.eu/supplies

Kijk voor meer informatie op support.brother.com.

Probleem Oplossing
De labelprinter drukt niet af. • Controleer of de tapecassette op de juiste wijze is geplaatst.

• Vervang de tapecassette als die leeg is. Ga voor het bestellen van 
verbruiksartikelen en accessoires naar www.brother.com.

• Controleer of de klep van de tapehouder goed dicht zit.
• Controleer of de labelprinter aan staat.
• Controleer of Bluetooth op de computer of het mobiele apparaat is 

ingeschakeld.
• Controleer of de labelprinter via Bluetooth met de computer of het mobiele 

apparaat is verbonden.
• Controleer of de labelprinter is geselecteerd in de P-touch app.
• Controleer of de labelprinter niet is gekoppeld aan een ander apparaat.
• Zorg dat de labelprinter en het mobiele apparaat of de computer niet te ver 

van elkaar verwijderd zijn om communicatie mogelijk te maken.
• Controleer of de functie voor automatische Bluetooth-verbinding op een 

andere computer of een ander mobiel apparaat niet is ingeschakeld.
• Zorg dat er geen apparaten die radiogolven uitstralen (bijvoorbeeld een 

magnetron) dicht in de buurt staan.

Symbolen en kaders

Marges instellen
Standaard stelt de printer een marge in van circa 23 mm aan het begin van elk label. Als u deze marge wilt verkleinen, kunt u de 
functie labels continu afdrukken gebruiken.
U kunt, als u meerdere labels afdrukt, de marge ook wijzigen voor het tweede label en de daaropvolgende labels vóór of nadat u de 
tekst hebt ingevoerd. 
Selecteer [Ketting] om de labels met de kleinst mogelijke margebreedte af te drukken. Voer de tape pas in als het LAATSTE label 
wordt afgedrukt. Als het laatste label wordt afgedrukt, voert u de tape in en drukt u op de hendel van de tapesnijder.

Voorbeelden van symbolen Voorbeelden van kaders

...
...

Voorbeelden van automatische-opmaakindeling Voorbeelden van tekens met accenten

... ...
Raadpleeg voor meer informatie over symbolen en kaders de Gebruikershandleiding op de Brother support website: support.brother.com.

Brede marge

ABC ABC

2 mm

Circa
23 mm

Circa
25 mm

2 mm

Circa
23 mm

Circa
25 mm

ABC : Afdrukgebied

: Marge

: Lamineermarge

Ketting

2 mm 2 mm Afsnijpositie

Circa 23 mm 2 mm

ABC ABC

Geen snede

ABC ABC

2 mm 2 mm

Circa 23 mm 2 mm

Spec. tape

ABC ABC

2 mm 2 mm

2 mm

2 mm

Circa 23 mm

Smalle marge

Als de labellengte circa 23 mm of meer is

Circa 23 mm

2 mm

2 mm

2 mm 2 mm

ABC ABC

Smalle marge

Als de labellengte circa 23 mm of minder is

2 mm

Circa 23 mm 2 mm

ABC
Circa 23 mm

ABC

Tekst invoeren (vervolg)

http://www.brother.com
http://www.brother.eu/supplies
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