Naam en functie van de onderdelen
 Toetsenbord

Zie andere zijde voor meer informatie.

Symbolen in deze handleiding
LET OP

Gebruikershandleiding

Aandacht
OPMERKING

Als u de informatie die dit symbool markeert niet opvolgt, kunt
u ernstig persoonlijk letsel of materiële schade oplopen of
veroorzaken, of schade aan het toestel door verkeerd gebruik.
Geeft belangrijke informatie weer over LW-700.
Geeft aanvullende informatie en punten die nuttig kunnen zijn
om te weten met betrekking tot een onderwerp.
Geeft een aparte handleiding aan waarin gedetailleerde
informatie over een onderwerp kan worden gevonden.

Als het product defect is, raadpleeg dan het garantiebewijs en neem contact
op met de winkel waar u het gekocht hebt. Als u verdere assistentie nodig hebt,
neemt u contact op met uw lokale ondersteuningsdienst van Epson.
U vindt ons ook op www.epson-europe.com/support voor hulp en ondersteuning.

,

,
,

"Name"

12. Enter

2. Voorbeeld

13. Delete

3. Afdrukinstellingen

14. Lijst met symbolen

4. Lettertoetsen

15. Lettertypeselectie

5. Shift

16. Bewerken

6. Aan/uit-knop

17. Verhoogt het etiketnummer.

7. Koppeling naar

18. Het menu Volgnummer

"Gebruikershandleiding van
Label Editor"

Geeft een titel op de andere zijde aan waar gedetailleerde
informatie over een onderwerp kan worden gevonden.

Lees dit document aandachtig door zodat u dit product veilig en goed leert te gebruiken.

1. Afdrukken

Geeft de knoppen weer op LW-700.
Geeft stappen in een procedure aan.
Geeft de menu-items aan, berichten op het display, of de naam
van een handleiding. Bijvoorbeeld: "Aan", "Nu afdrukken?"

Inhoud van de verpakking

19. Tekengrootte

8. Caps lock

20. Het menu Voorkeur

9. Accenttekens

21.

Verlaagt het etiketnummer.

10. Spatie

22. Speciale etiketvormen

11. Pijltoetsen

23. Display

Door het indrukken van
+ een toets met een blauw
symbool, kunt u de toegewezen functie gebruiken.
Door het indrukken van
+ een toets met een blauw
teken, kunt u het teken in blauw invoeren.

1.

LW-700

2.

Stroomadapter

 Display

6. Cursor

1. Geeft het resterende batterijniveau
weer.

3.

USB-kabel

4.

Tapecassette

5.

Label Editor CD-ROM

6.

Documentatie

7. Als deze indicator uit is, wordt de

2. Geeft de letterkast weer die u gebruikt.
3.

Knippert bij het selecteren van een
accent.

4.

Geeft het huidige etiketnummer
weer.

5.

Geeft aan welke regel u bewerkt.
Verschijnt wanneer meerdere
regels bestaan.

tape niet automatisch afgesneden
na het afdrukken.

8. Geeft de lettertypebreedte weer
die u gebruikt indien aangepast.

9. Geeft de huidige instelling voor
lettergrootte weer.

Hier beginnen
De meegeleverde stroomadapter aansluiten

Een tapecassette plaatsen.

  Batterijen gebruiken (los verkrijgbaar)
LET OP

Gebruik alleen de meegeleverde stroomadapter.
Sluit de stroomadapter aan zoals hieronder
weergegeven.

Plaats de batterijen volgens
de juiste polariteit.

Spoel het inktlint terug.

Plaats het uiteinde
van de tape in de
uitvoersleuf van de tape
Automatische uitschakeling

Sluit het batterijdeksel.

Als er binnen vijf minuten geen toets wordt
ingedrukt, wordt LW-700 automatisch
uitgeschakeld. (De tekens die u hebt ingevoerd
tijdens de huidige sessie worden opgeslagen.)
Als er een uur lang geen toets wordt ingedrukt
terwijl PC Link wordt gebruikt, wordt LW-700
automatisch uitgeschakeld.
Trek aan het lipje om het deksel te openen.

  Label Editor software (PC Link) gebruiken

Lip

Sluit het deksel.

  De tape invoeren

Deksel

LET OP

Sluit de USB-kabel aan op LW-700.

LET OP

Gebruik uitsluitend de meegeleverde
USB-kabel.

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

Sluit de andere connector van de USB-kabel op
de computer aan.

Druk op
+
.
Het menu met instellingen verschijnt op het
display.

Zie de afzonderlijke "Gebruikershandleiding
van Label Editor" voor de installatie en
bediening van Label Editor.

Selecteer een item met

LET OP

Druk op

Druk op

+

.

Het etiket aanbrengen

Een etiket afdrukken

Verwijder het beschermvel aan
de achterzijde.

Druk op
.
Het etiket wordt automatisch afgesneden als het afdrukken is voltooid.

Bevestig het label en wrijf het
stevig vast.

,

• Om het afdrukken te annuleren, drukt u op
.
• Afhankelijk van uw marge-instellingen of het etikettype, kan de tape voor het
afdrukken worden ingevoerd en afgesneden.

,

"Name" verschijnt op het scherm.

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

Om uw tekst te verfraaien, zie andere zijde.

Druk op

+

.

Stijl 1

Stijl 2

• "Plaats tape" verschijnt op het display als de tapecassette niet is geladen of niet
correct ingesteld.
• De lengte van het etiket op het display is een benadering en komt mogelijk niet
exact overeen met de lengte van het afgedrukte etiket.
• Etiketten langer dan 16 m kunnen niet worden afgedrukt.

Er kunnen maximaal 4 lijnen
tegelijkertijd worden weergegeven.

• Om de preview af te sluiten, drukt u op

LET OP

• Tijdens het uitschakelen van het product wordt het bericht "Geen stroom"
weergegeven. Verwijder de adapter niet totdat het bericht verdwijnt.
• Als dit product langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen, de
adapter en de tapecassette uit dit product.

Voeding

Toestel

Druk op
.
Het afdrukvoorbeeld rolt over het scherm.

OPMERKING

Afhankelijk van de omgeving waarin u etiketten gebruikt en de aard van het
hechtoppervlak, kunnen de etiketten loskomen of verkleuren en kan er kleefstof
achterblijven of het hechtoppervlak beschadigen. Controleer de omgeving en de
aard van het hechtoppervlak voor gebruik.
Epson is niet verantwoordelijkheid voor schade of verlies door voornoemde
oorzaken.

Technische gegevens

  Afdrukvoorbeeld bekijken
Het voorbeeld en de lengte van het
etiket worden eveneens weergegeven.

Koppel de meegeleverde stroomadapter los van het stopcontact en LW-700.

LET OP

Aandacht
  De displaystijl wijzigen

Druk op .
De tekens die u hebt ingevoerd tijdens de
huidige sessie worden opgeslagen, zelfs
nadat LW-700 werd uitgeschakeld. Ze worden
weergegeven wanneer het apparaat weer
wordt aangezet.

Koppel de meegeleverde stroomadapter los.

LET OP

OPMERKING

.

Het apparaat uitschakelen

OPMERKING

Druk op de toetsen:

.

Tape invoeren: voert de tape in.
Invoeren en snijden: voert en snijdt de tape.

Zorg ervoor dat het deksel volledig gesloten is.

Tekst invoeren (bijvoorbeeld: Name)

.

Zorg ervoor dat het toestel uitgeschakeld is.

• Zorg ervoor dat het toestel uitgeschakeld is voordat u de batterijen installeert.
• Gebruik AA-alkalinebatterijen of herlaadbare nikkelhydridebatterijen (alleen SANYO eneloop is
beschikbaar). Andere soorten batterijen mogen niet worden gebruikt.
• Als u nikkelhydridebatterijen gebruikt, stelt u "Type batterij" in op "Ni-MH". (Druk op
)
• Als u nikkelhydridebatterijen gebruikt, kan het batterijniveau niet correct worden weergegeven.
Verwijder het batterijdeksel.

Druk op

Plaats een tapecassette.

LET OP

LET OP

Het apparaat inschakelen

of

• U kunt de rollende tekst tijdelijk doen stoppen door
te drukken.

Afmetingen

Circa 184 (B) x 238 (D) x 79 (H) mm

Gewicht

Circa 780 g (zonder batterijen of tapecassette)

Gebruiksomgeving

.
of

in

Bedrijfstemperatuur

5 tot 35 °C

Opslagtemperatuur

-10 tot 55 °C

Aandacht

Gedrukte etiketten kunnen afwijken van de afdrukvoorbeelden.

Stroomadapter

Type

AST1116Z1-1

Fabrikant

Seiko Epson Corp.

Ingang

AC 100-240 V, 0,4 A, 50-60 Hz
(alleen voorgeschreven adapter en stroomsnoer)

Uitgang

DC 11 V, 1,64 A

Totaal
uitgangsvermogen

18 W

Batterij

Ondersteunde tapebreedte

AA alkaline batterij x 6 of AA Ni-MH batterij x 6

6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm

Veiligheidsaanwijzingen
Lees voor uw veiligheid de bijgevoegde documentatie aandachtig door zodat u dit
product goed leert te gebruiken. Bewaar deze handleiding na het lezen op een voor de
hand liggende plaats zodat u hem indien nodig gemakkelijk kunt raadplegen.
De volgende veiligheidsmarkeringen maken u attent op voorzorgen tegen mogelijk
persoonlijk letsel en materiële schade.
Deze aanwijzingen zijn in groepen verdeeld naargelang de ernst van de verwondingen
of schade die u kunt veroorzaken als u ze niet naleeft of het apparaat verkeerd gebruikt.
GEVAAR
Als u de informatie die dit symbool markeert niet opvolgt, kunt u ernstige of zelfs
dodelijke verwondingen oplopen of veroorzaken. Wees extra voorzichtig bij het
uitvoeren van handelingen die als gevaarlijk zijn gekenmerkt.
WAARSCHUWING
Als u de informatie die dit symbool markeert niet opvolgt en het apparaat verkeerd
gebruikt, kunt u ernstige of zelfs dodelijke verwondingen oplopen of veroorzaken.
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Als u de informatie die dit symbool markeert niet opvolgt, kunt u ernstig persoonlijk letsel of
materiële schade oplopen of veroorzaken, of schade aan het toestel door verkeerd gebruik.
In het volgende overzicht vindt u de betekenis van de symbolen die in
veiligheidsaanwijzingen gebruikt worden.
Markeert belangrijke informatie die u niet mag
negeren.
Markeert een verbod.
Markeert een noodzakelijke procedure of onderdeel
dat u niet mag overslaan.

GEVAAR
Omgaan met de batterijen
Als er vloeistof uit een alkalinebatterij in uw ogen raakt, wrijf dan niet in uw ogen maar
spoel uw ogen meteen goed uit met schoon water en raadpleeg een arts. Anders kan
dit blindheid veroorzaken.

WAARSCHUWING
De stroomadapter en het stroomsnoer

Gebruik uitsluitend de voorgeschreven stroomadapter en het voorgeschreven stroomsnoer
en geen andere. Gebruik de stroomadapter alleen binnen het aangegeven spanningsbereik.
Anders kunt u schade, oververhitting, brand of een elektrische schok veroorzaken.
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen in acht bij gebruik van de stroomadapter en het
stroomsnoer.
• Laat kabels niet in een kluwen liggen.

• Zorg dat de stekker en het stopcontact niet met stof bedekt zijn.
• Steek de stekker stevig in het stopcontact.
• Neem de adapter of de stekker niet met natte handen vast.
• Trek niet aan het snoer als u de stekker uit het stopcontact wilt trekken. Neem de
stekker zelf vast wanneer u hem uit het stopcontact trekt.
• Breng geen wijzigingen aan de stroomadapter of het stroomsnoer aan.
• Stel de stroomadapter en het stroomsnoer niet aan schokken bloot en plaats er geen
zwaar voorwerp op.
• Buig of knak de stroomadapter en het stroomsnoer niet.
• Plaats de stroomadapter en het stroomsnoer niet nabij een verwarmingsapparaat.
Gebruik de stroomadapter en het stroomsnoer niet als ze beschadigd zijn. Anders
kunt u schade, oververhitting of rookvorming veroorzaken met mogelijk brand of een
elektrische schok tot gevolg.
Raak de stekker niet aan tijdens onweer.

Omgaan met de batterijen

Houd de batterijen buiten het bereik van kinderen. Ze zijn extreem gevaarlijk zijn als
ze worden ingeslikt. Raadpleeg onmiddellijk een arts bij inslikken.
Als u herlaadbare nikkelhydridebatterijen gebruikt (alleen SANYO eneloop is
beschikbaar), volgt u de instructies bij de batterijen en de lader.

Dit product gebruiken

Zorg dat het product niet wordt blootgesteld aan stoten en schokken (erop staan,
laten vallen, botsen enz.). Anders kan het product beschadigd raken en brand of
een elektrische schok veroorzaken. Als het apparaat beschadigd is, schakel het dan
onmiddellijk uit, trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de batterijen, en
neem vervolgens contact op met de ondersteuningsdienst van Epson. Verder gebruik
van het apparaat kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
Let erop dat geen drank (thee, koffie, sap enz.) op het product wordt gemorst.
Spuit er ook geen insectenspray op. Dat kan een storing, brand of een elektrische
schok veroorzaken. Als er vloeistof op het product terechtkomt, schakel het dan
onmiddellijk uit, trek de stekker uit het stopcontact en verwijder de batterijen, en
neem vervolgens contact op met de ondersteuningsdienst van Epson. Verder gebruik
van het apparaat kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
Raak de printkop niet aan omdat hij erg heet wordt. Anders kunt u brandwonden
oplopen.
Open geen andere afdekplaten dan het bovenste deksel of het batterijdeksel. Als u
dat wel doet, kunt u brand of een elektrische schok veroorzaken. Gebruik het product
uitsluitend zoals in deze handleiding wordt uitgelegd. Anders kunt u schade of
verwondingen oplopen of veroorzaken.
Het product niet wijzigen of demonteren. Als u dat wel doet, kunt u brand of een
elektrische schok veroorzaken. Voer geen handelingen uit die niet beschreven
worden in deze handleiding, of het product kan defect raken of letsel veroorzaken.

Als u een van de volgende afwijkingen opmerkt, moet u onmiddellijk het apparaat
uitschakelen, de stekker uittrekken en de batterijen verwijderen, en vervolgens
contact opnemen met de ondersteuningsdienst van Epson.
• Als er rook, een vreemde geur of een ongewoon geluid uit het product komt
• Als er vloeistof of een vreemd object in het product terechtkomt
• Als het product gevallen of beschadigd is
Raak tijdens het afdrukken of wanneer het automatische snijmes in werking is de
uitvoersleuf van de tape niet aan. Anders kunt u een verwonding oplopen.

Overige

Gebruik of bewaar dit product, de batterijen, adapter, stroomsnoer en tapecassettes
NIET op de volgende plaatsen:
• In direct zonlicht.
• Op plaatsen waar het erg warm wordt (bijv. in een voertuig met gesloten ramen).
• Op plaatsen waar het erg warm wordt (bijv. in de buurt van een verwarmingsapparaat) of
waar de temperatuur erg schommelt (bijv. nabij de luchtuitlaat van een airconditioner).
• Op plaatsen waar het product nat kan worden door waterspetters of regen (bijv. in
een badkamer of buitenshuis).
• Op plaatsen met veel stof of waar het product in contact kan komen met rook of
damp (bijv. vlakbij een keuken of luchtbevochtiger).
• Op een onstabiele plaats (bijv. op een wankele tafel of een hellend oppervlak).
• Op plaatsen die kunnen blootstaan aan trillingen of schokken.
• In de buurt van hoogspanningslijnen of andere voorwerpen die een magnetisch veld veroorzaken.
Houd de plastic zakken waarin het product en deze handleiding verpakt zijn buiten
het bereik van kinderen. Kinderen kunnen stikken als ze die in hun mond stoppen of
hun hoofd erin steken.

LET OP
Omgaan met de batterijen
Als er vloeistof lekt uit een batterij, veeg de batterij dan af met een doek en vervang hem door een
nieuwe. Als de vloeistof in contact komt met uw huid, moet u die er onmiddellijk met water afspoelen.
Als de batterijen verkeerd worden gebruikt, kan dit aanleiding geven tot lekkage,
oververhitting, ontploffing, erosie of schade aan het product, wat kan leiden tot brand of
letsel.
• Gebruik geen nieuwe en oude batterijen, of verschillende typen batterijen, tegelijkertijd.
• Gebruik AA-alkalinebatterijen of herlaadbare nikkelhydridebatterijen.
• Plaats de batterijen in de juiste richting.
• Verwijder de batterijen onmiddellijk wanneer ze leeg zijn.
• Haal de batterijen eruit als u het product langere tijd niet gebruikt.
• Verwarm de batterijen niet en gooi ze evenmin in vuur of water.
• Klem de batterijen niet in met een metalen pincet en gebruik geen puntige metalen
voorwerpen zoals een pen of balpen bij het verwijderen van de batterijen.
Volg de toepasselijke afvalwetgeving wanneer u de batterijen weggooit.

De stroomadapter

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

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

 Omgaan met de tapecassettes
• Gebruik alleen een geschikte LC Tape.
• Sommige soorten tape kunnen door het mes niet worden afgesneden. Zie de handleiding van de
tape voor meer informatie.
• Niet laten vallen of demonteren. Anders kunt u hem beschadigen.
• Trek de tape niet met geweld uit het apparaat. Voer de tape in met
+
. Anders kan
de tapecassette breken en onbruikbaar raken.
• Vermijd het gebruik van een lege tapecassette. Als u dit wel doet, kan dit leiden tot
oververhitting van de printkop, wat schade of storingen kan veroorzaken.

OPMERKING

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

 Overige waarschuwingen
Gebruik van het apparaat

• Gebruik het toetsenbord met voorzichtigheid.
• Let op dat u niet in uw vingers snijdt als u een etiket met de schaar afknipt.
• Plak etiketten nooit op mensen, levende wezens, openbare voorzieningen of andermans
eigendommen.
• Denk eraan het apparaat uit te zetten na gebruik.
• Tijdens het uitschakelen van het product wordt het bericht "Geen stroom" weergegeven.
Verwijder de adapter niet totdat het bericht verdwijnt.
• Vervang de batterijen alleen met uitgeschakeld apparaat. Als u de batterijen vervangt terwijl het
product is ingeschakeld, kunnen bestanden of gegevens die erop zijn opgeslagen worden gewist.

Belangrijke functies tijdens het gebruik
Om opnieuw uit te voeren of af
te sluiten zonder de instelling te
wijzigen:

Een etiket voor kabels maken

Om een instelling te selecteren:
Om de instelling te bevestigen:
Wikl:V

Een etiket maken voor het beheer van
apparatuur
Druk op
.
Wanneer "Overschrijven?" verschijnt, drukt u op

Druk op

Druk op

Etiket
Tekst in

Automatisch ingevoerd.

.

is voor deze cel.

Tab:V

Tab:H

Wanneer "Automatisch" is geselecteerd in "Lengte" worden de marges
van het etiket gelijk gemaakt.
Druk op

.

Selecteer een functie met

Uit

en druk op

Selecteer de lengte en druk op
Druk op

.

Selecteer een functie met

en druk op

.

Druk op

en druk op

.

Het etiket wordt afgedrukt.

Afdrukinstellingen

Kader & tabel

" Lijst met symbolen" op het aparte blad
Verfraait de tekst met een kader of voegt een tabel in.

Marges > Minimum, Kort, Midden, Lang, Tapebreedte/3, Tapebreedte

+

Druk op
of
en selecteer het te gebruiken etiketnummer, en
voer dan de tekst in.
OPMERKING
Het etiketnummer ligt tussen 00 en 99. Er kunnen per keer
maximaal 100 etiketten worden aangemaakt.

U kunt de tekengrootte van een tekst of blok regel voor regel
aanpassen. In de standaardinstellingen selecteert u er een met
hetzelfde aantal regels als die van de tekst of blok die u wilt
wijzigen.
Om de vorige instellingen te herstellen, kiest u "Gelijk".

Lettertype > SansS.,

SansS.HG, SansS.ST, Gothic, B.Gothic,
Roman, US Roman, CL Roman, Mincho, Gyosho, Reisho, BR, CB,
ScriptPL
Hiermee wijzigt u het lettertype van de tekst.

Procedure voor het maken van instellingen

Hiermee past u de lay-out aan als er meerdere regels worden
gebruikt.

Stijl > Contour, Normaal, Schaduw, Sch+Cont
Tekenafstand > Geen, Smal, Normaal, Breed

Plaats de cursor.
Plaats de cursor links van de tekens waarop u een functie wilt
toepassen.
Als u de functie op een bepaalde regel of blok toepast, controleer
dan of de cursor zich in de regel of het blok bevindt.
Druk op

Hiermee stelt u de afstand tussen de tekens in.

.

Bijvoorbeeld: om "Vet & Cursief " toe te passen

Rand & Lijn > Doorhalen, Onderstr., Geen, Rand, Ronde rand,

Arcering, Arc. rand, Arc. rond
Hiermee past u randen, onderstrepen, schaduw enz. op de tekst
toe.

Teken Breedte > Kleiner, Klein, Smal, Normaal, Breed

.

Hiermee kunt u de breedte of hoogte van de tekens wijzigen.

Selecteer "Vet & Cursief " met
op
.
Selecteer "Vet+Cur" met
.

en druk

en druk op

Achtergrond > Geen, 1 Golf, 2 Diamant, 3 Bloem, 4 Kaarten,
5 Arabesk, 6 Raster, 7 Stippels
Hiermee stelt u de achtergrondpatroon in.

Selecteer het gebied waarin u de functie
wilt toepassen met

en druk op
.
Als "teken" is geselecteerd, wordt de functie
toegepast op alle tekens rechts van de cursor.

Vet & Cursief > Cursief, Normaal, Vet,

Vet+Cur
Hiermee wijzigt u de tekst in vet of cursief.

.

OPMERKING
• 6 mm tape kan niet worden gebruikt voor deze functie.
• Om een etiket anders dan een tab of multi-label te maken:
1. Druk op
.
2. Selecteer "Sluit" en druk op
.

.

Selecteer "Nu afdrukken?" met

Om doorlopend de volgende etiketten te maken:

Tekengrootte > Gelijk, 1 regel, 2 regels, 3 regels, 4 regels, 5-8 regels

Hiermee stelt u de lengte van het etiket in.
Wanneer "Automatisch" is geselecteerd, wordt de etiketlengte
aangepast aan de huidige tekst.
Selecteer de lay-out van de tekst uit "Links", "Midden", "Uitvullen"
en "Rechts" na het instellen van de lengte van het etiket.

.

Voer tekens en/of symbolen in.
Als "Paneel" is geselecteerd, drukt u op
en voert u de tekst in voor het volgende
etiket.

Selecteer een optie met
en druk op
.
Als "Aantal" - "Aantal" geselecteerd is, voert u het aantal exemplaren in
en drukt u op

Lengte > Automatisch, 3,0cm tot 40,0cm

Hiermee past u een tekenstijl toe op de tekst.

Als "Tot gestopt" is geselecteerd, worden de etiketten continu afgedrukt
totdat een toets wordt ingedrukt.

Voer de tekst in.

U kunt het etiket verfraaien aan de hand van de volgende instellingen:

Hiermee stelt u de linker- en rechtermarges in.

Paneel
Maakt etiketten met dezelfde breedte als de lengte is gespecificeerd in
"Lengte".

Aantal

Aan

• Overschrijf de weergegeven tekst. (De overschreven tekst wordt
gewist.)
• Druk op
of
en selecteer een etiketnummer waarvoor geen
tekst bestaat, en voer dan de tekst in.

Lay-out > Links, Midden, Uitvullen, Rechts

Speciale afdrukinstellingen

Spiegelbeeld

Als er tekst verschijnt:

Als er geen tekst verschijnt:

Het etiket verfraaien (Bewerken)

.

Een tabblad en een multi-label maken
OPMERKING
Om een etiket anders dan voor het beheer van apparatuur te maken, drukt
u op
of
.

De tekst die u invoert voordat LW-700 wordt uitgeschakeld, wordt opgeslagen
tenzij deze wordt gewist of de instellingen worden geïnitialiseerd.
Dus, als LW-700 opnieuw wordt ingeschakeld, verschijnt op het display de tekst
die u hebt ingevoerd voor LW-700 voordien werd uitgeschakeld.

.

OPMERKING
• Bij het maken van een "Wikl:H"-etiket, moet u gebruik maken van
24mm tape.
• Om een etiket anders dan een etiket voor kabels te maken:
1. Druk op
.
2. Selecteer "Sluit" en druk op
.

.

Display

en druk op

Voer tekens en/of symbolen in.

om naar de volgende regel te gaan en tekst in te

Druk op

.

Selecteer de lengte en druk op
in het

Vlag:H

Vlag:V

Selecteer een functie met

.

Voer de tekst in voor "Productnaam" aangeduid met
onderstaande voorbeeld.
Druk op
voeren.

Wikl:H

Een etiket maken of bewerken

Verticaal > Uit, Aan
De oriëntatie van het etiket kan op verticaal worden ingesteld.
Bij het invoeren van twee cijfers
Stel "Verticaal" van tevoren in op "Aan".
1. Druk op
.
2. Selecteer "Cijferparen" met
druk op
.

Dichtheid

3. Voer de cijfers in en druk op

Instelbaar op zeven niveaus. Gewoonlijk gebruikt u "0".

OPMERKING
Als "Lengte", "Marges", of "Achtergrond" is geselecteerd in het menu
Bewerken, worden de instellingen toegepast op het hele etiket.

en
.

Autom. snijden
Wanneer "Uit" is geselecteerd, wordt het etiket niet automatisch
afgesneden.
Snijd de tape met de functie "Doorv./snijden".
"De tape invoeren"
Druk op

+

.

Selecteer een functie met
Selecteer een optie met

en druk op

.

en druk op

.

Een symbool toevoegen
Druk op

Het lettertype wijzigen

.

Druk op
.
Het lettertype voor de gehele tekst wordt gewijzigd.
De lettertypen worden weergegeven in de volgende volgorde:
SansS.
SansS.HG
SansS.ST
Gothic
B.Gothic
Roman
US Roman
CL Roman
Mincho
Gyosho
Reisho
BR
CB
Script PL
terug naar SansS.

Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters
Selecteer een categorie met
op
.

Druk op
.
Voor hoofdletters houdt u
ingedrukt terwijl u de tekens
invoert.
De indicator geeft de letterkast
weer die u gebruikt.

Selecteer een symbool met
op
.

en druk

OPMERKING
Om de instelling te wijzigen per regel of letterteken, gebruikt u

en druk

.

OPMERKING
Voor de beschikbare symbolen, zie "Lijst met symbolen" op het
aparte blad.

Het toevoegen van een accent
Bij het invoeren van "É", bijvoorbeeld in:
Druk op

+

.

Een leesteken toevoegen

Druk op
.
Er verschijnt een lijst met tekens.

Druk op
Selecteer een teken met

en druk op

.

(of op

+

Het menu Voorkeur

De lettergrootte wijzigen

) voor het volgende leesteken.

Druk op

* De plaats van de toets voor leestekens en de symbolen erop kunnen
regionaal verschillen.

.

Druk herhaaldelijk op

totdat de gewenste lettergrootte verschijnt.

Verlichting
Schakelt de achtergrondverlichting van het scherm in/uit.

Etiketten met serienummers maken

Aandacht

Deze functie initialiseert de instellingen. Wees bijzonder voorzichtig alvorens te
initialiseren.
Alle aangemaakte tekst zal verloren gaan en de instellingen die u hebt gemaakt,
worden gereset.
Als het apparaat is ingeschakeld, drukt u op
Houd

+

ingedrukt en druk op

om het uit te schakelen.

Een regel toevoegen
Druk op
.
Om een regel af te breken, plaatst
u de cursor waar u de regel wilt
afbreken, en drukt u vervolgens op

.

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

De tweede regel

In dit gedeelte worden de oplossingen gegeven bij de volgende meldingen:
Controleer batt. De batterijen raken leeg. Schakel de stroom uit en vervang alle
Vervang alkaline batterijen door nieuwe.
Controleer batt. Voor informatie over het vervangen van batterijen, zie:
"Batterijen gebruiken (los verkrijgbaar)"
Vervang Ni-MH
Deksel open!
Geen stroom.

Het deksel staat open. Sluit het deksel, en schakel het apparaat
opnieuw in.

Plaats tape

Controleer of de tapecassette geladen of correct ingesteld is.
Voor informatie over het installeren van een tapecassette, zie:
"Een tapecassette plaatsen"

Tapecassette
controleren
Plaats 24* tape!
Tape is te smal

De gebruikte tape wordt niet ondersteund. Plaats een
geschikte cartridge.
Afdrukken is alleen beschikbaar voor 24 mm tape. Gebruik een
24 mm tape.
Kan niet afdrukken op de gebruikte tape. Gebruik een bredere tape.

Te veel regels.

Verwijder een aantal regels, omdat ze de opgegeven waarde
overschrijden.
Afdruk te lang! Maak de tekst korter. Kan niet afdrukken omdat de tekst langer
is dan 16 m.
Tekst is te lang Tekst overschrijdt de gespecificeerde lengte. Maak de tekst
Doorgaan?
korter of druk op
voor het afdrukken van het etiket op
tekstlengte.
Geen volgnummer Er kan maar één volgnummer worden ingesteld.
meer!
Geen code meer! Er kan maar één barcode worden ingesteld.
QR CODE te groot Doe een van volgende: Gebruik een bredere tape. Verminder
de tekst- of celgrootte. Verlaag het "ECC-niveau".
Oververhit!

De printkop is oververhit. Schakel het apparaat uit en verwijder
de tapecassette, en laat het apparaat vervolgens afkoelen.

Motorfout!

De motor is abnormaal. Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld.
Schakel het toestel weer in. Als de fout zich blijft voordoen, neemt u
contact op met uw lokale ondersteuningsdienst van Epson.

en druk op

.

Als een enkel cijfer zoals "2" is ingevoerd in stap 2 wordt het volgende
weergegeven:

.

Volg. cijferpaar
Uit
Aan

+

Door de tekst op te delen in blokken, kunt u de stijl en het aantal regels
blok na blok wijzigen.
Etiket
Display

Blok2

Taal

Als het aantal herhalingen twee of meer is, wordt hetzelfde gedrukt etiket
voor dat aantal malen, daarna verhoogt het serienummer/letterteken.

Blok1

Blok2

Druk op
+
.
Vanaf het teken naast de
cursor wordt een nieuw
blok gestart.

U kunt de taal voor het display selecteren uit de volgende:
English, Español, Italiano, Português-EU, Français, Nederlands,
Deutsch, Svenska, Suomi, Norsk, Dansk, Português-Br

inch:cm
De lengte-eenheid die wordt gebruikt voor de etiketgrootte kan
worden gewijzigd tussen inch en cm.
Procedure voor het maken van instellingen
Druk op

.

Aan: wordt "10" na "9" en gaat tot "99".

Selecteer een functie met

Uit: gaat terug naar "0" na "9".

Selecteer een item met

Een barcode toevoegen

Blok1

Als er een bericht verschijnt

Als u nikkelhydridebatterijen gebruikt, selecteert u "Ni-MH".
"Alkaline" is standaard geselecteerd.

.

Selecteer het aantal herhalingen met

Een nieuw blok toevoegen
.

Type batterij

Voer een nummer (0-9 of 00-99) of letter in (A-Z
of a-z) en druk op
.

OPMERKING
Als "Te veel regels." verschijnt, vermindert u het aantal regels.

.

Wanneer er een bericht verschijnt, drukt u op
De instellingen worden geïnitialiseerd.

Druk op

ENTER-toets

De instellingen initialiseren

Contrast
U kunt het verschil tussen licht en donker op het display aanpassen.

OPMERKING
Voor de beschikbare tekens met accenten, zie "Lijst met symbolen" op het
aparte blad.

Herstel de standaardinstellingen als LW-700 niet goed functioneert, bijvoorbeeld
als de weergave wordt onderbroken.

U kunt LW-700 aanpassen voor prettiger werken aan de hand van de
volgende instellingen:

en druk op
en druk op

.
.

+

Ondersteunde barcodes:
EAN-8, EAN-13,CODE128, CODE39,
QR CODE, ITF, CODABAR, UPC-A, UPC-E
Druk op

+

.

Selecteer een item met
en druk op
.
Ga verder naar de volgende opties tot de instelling is voltooid.
Wanneer [| ] op het display verschijnt, voert u de barcode in.

Reinigen

OPMERKING
Op een etiket kan slechts één barcode worden aangebracht.

LET OP

Schakel het toestel uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het
toestel reinigt.

Buitenzijde

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

LET OP

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

Printkop
Reinig de printkop met een wattenstaafje.

Delete-toets
Tekens verwijderen
Druk op

.

Een teken wordt achterwaarts verwijderd.

Regels verwijderen
Druk op

bij het regelnummer.

Alle tekst wissen

+

Aandacht

Met deze handeling wordt alle tekst voor het huidige label gewist. De
verwijderde tekst kan niet worden hersteld.
Druk op

+

.

Wanneer "Alles wissen?" verschijnt, drukt u op
OPMERKING
Om af te sluiten zonder tekst te wissen, drukt u op

.
.

