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Auteursrecht 
Deze handleiding wordt beschermd door het auteursrecht. Alle rechten zijn 
voorbehouden. Niets van deze handleiding mag, op welke wijze dan ook, worden 
gekopieerd of verveelvoudigd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming 
van Brady Worldwide, Inc. 

Hoewel dit document met de grootst mogelijke zorg is opgesteld, aanvaardt 
Brady geen enkele aansprakelijkheid voor verliezen of schade veroorzaakt door 
fouten en omissies of door uitspraken als gevolg van onachtzaamheid, ongevallen 
of enigerlei andere oorzaak. Brady kan evenmin aansprakelijk worden gesteld 
voor de gevolgen van het gebruik van de toepassing of enig hierin beschreven 
product, noch voor enige incidentele schade of gevolgschade als gevolg van het 
gebruik van dit document. Brady wijst iedere garantie af met betrekking tot de 
verkoopbaarheid of geschiktheid voor bepaalde doeleinden. 

Handelsmerken 
TLS PC LinkTM en LabelMarkTM zijn handelsmerken van Brady Worldwide, Inc. 
CODESOFTTM is een handelsmerk van Teklynx International Co. 
Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft 
Corporation. 

Brady behoudt zich het recht voor zonder verdere kennisgeving wijzigingen aan 
te brengen in enig in dit document genoemd product of systeem om de 
betrouwbaarheid, de functionaliteit of het ontwerp daarvan te verbeteren. 

© 2001 Brady Worldwide, Inc. Alle rechten voorbehouden 
Revisie A 
Firmware-versie 1.0 
 

Brady Worldwide, Inc. 
6555 West Good Hope Road 
P.O. Box 2131 
Milwaukee, WI 53201 
 

Centrale:   (800) 541-1686 
   (414) 358-6600 

FAX:   (800) 292-2289 
Verkoop/klantendienst: (800) 537- 8791 
 

Zie Europese contactinformatie op pagina IV voor contactinformatie buiten de VS. 
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FCC-bericht�enkel V.S. 
WAARSCHUWING: Dit apparaat genereert en gebruikt radiofrequente energie 
en kan deze energie uitstralen. Indien het apparaat niet volgens de instructies 
van de fabrikant wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke storing 
veroorzaken in de radiocommunicatie. Het apparaat is getest en voldoet aan de 
beperkingen voor Klasse A-computerapparatuur conform subonderdeel J van 
onderdeel 15 van de FCC-voorschriften, die zijn ontworpen om een redelijke 
bescherming te bieden tegen interferentie bij gebruik in een bedrijf. Gebruik 
van dit apparaat in een woonhuis veroorzaakt met een hoge mate van waar-
schijnlijkheid interferentie; in dat geval is de eigenaar zelf verantwoordelijk 
voor de kosten van corrigerende maatregelen. 

We wijzen er uitdrukkelijk op dat aanpassingen of wijzigingen die niet 
uitdrukkelijk toegelaten zijn door Brady Worldwide, Inc., tot gevolg kunnen 
hebben dat de gebruiker geen toestemming meer heeft om het toestel te 
gebruiken. 

Dit is een Klasse A-product. In een huiselijke omgeving kan dit product 
schadelijke radiostoring veroorzaken; in dat geval moet de gebruiker zelf 
de nodige maatregelen nemen. 

Europa 
Dit is een Klasse A-product. In een huiselijke omgeving kan dit product 
schadelijke radiostoring veroorzaken; in dat geval moet de gebruiker zelf 
de nodige maatregelen nemen. 

Canada 
This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
Interference Causing Equipment Regulations. 
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Brady-garantie 
Onze producten worden verkocht in de veronderstelling dat de koper ze test in 
de praktijk en voor zichzelf uitmaakt of ze geschikt zijn voor het beoogde doel. 
Brady garandeert de koper dat zijn producten vrij zijn van materiaal- en 
constructiefouten, maar beperkt zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze 
garantie tot het vervangen van producten waarvan duidelijk kan worden 
aangetoond dat ze de fout al vertoonden op het ogenblik dat Brady ze verkocht.  
 

DEZE GARANTIE STREKT ZICH NIET UIT TOT DERDEN DIE HET 
PRODUCT OP HUN BEURT VAN DE KOPER VERKREGEN. 
DEZE GARANTIE VERVANGT ALLE VOORGAANDE UITDRUKKELIJKE 
EN STILZWIJGENDE GARANTIES MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET 
BEPERKT TOT STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAAR-
HEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN VAN ELKE 
ANDERE VERPLICHTING OF AANSPRAKELIJKHEID VANWEGE 
BRADY. BRADY KAN ONDER GEEN BEDING AANSPRAKELIJK 
WORDEN GESTELD VOOR ENIG VERLIES, ENIGE SCHADE, UITGAVE 
OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK, SAMENHANGEND 
MET HET GEBRUIK OF DE ONGESCHIKTHEID VOOR HET GEBRUIK 
VAN DE BRADY-PRODUCTEN. 
 
U DIENT VOLGENDE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DEZE 
LICENTIEOVEREENKOMST AANDACHTIG TE LEZEN. INDIEN U NIET 
MET DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREEN-
KOMST INSTEMT, DIENT U DEZE VERPAKKING DIRECT TE 
RETOURNEREN. U KRIJGT DAN UW GELD VOLLEDIG TERUG. 
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Europese contactinformatie 
België / Luxemburg / Nederland 
W.H. Brady n.v. 
Lindestraat 20 
9240 Zele 
België 
Telefoon: 32 (0)52/45.78.91  
Fax: 32 (0)52/45.79.80  

Klantendienst:  

Telefoon: 32 (0)52/45.78.21  
Fax: 32 (0)52/45.79.80  
E-mail: csbelgium@bradyeurope.com 

Technische dienst:  

Telefoon: 32 (0) 52/45.79.94  
Fax: 32 (0) 52/45.78.82  
E-mail: tsbelgium@bradyeurope.com  
 

Franrijk 
W.H. Brady S.A.R.L. 
1, rue de Terre Neuve 
Bât.E - BP 362 
91959 Courtaboeuf cedex 
ZAC Les Ulis – France 
Telefoon: 33 (0) 1.69.29.67.00  
Fax: 33 (0) 1.69.29.67.01 

Klantendienst:  

Telefoon: 33 (0) 1.69.29.67.00  
Fax: 33 (0) 1.69.29.67.11  
E-mail: csfrance@bradyeurope.com  

Technische dienst:  

Telefoon: 33 (0) 1.69.29.67.17   
Fax: 33 (0) 1.69.29.67.18  
E-mail: tsfrance@bradyeurope.com  

 

Export: Afrika / Oost-Europa / 
Denemarken / Griekenland / Spanje 
/ Portugal / Israël / Malta / Midden-
Oosten / Rusland / Turkije 
Lindestraat 20 
Industriepark C/3 
9240 Zele 
België 
Telefoon: 32.52.457.884  
Fax: 32.52.457.980  

Klantendienst:  

Telefoon: 32.52.457.939  
Fax: 32.52.457.980  
E-mail: csexport@bradyeurope.com  

Technische dienst:  

Telefoon: 32.52.457.994  
Fax: 32.52.457.882  
E-mail: tsbelgium@bradyeurope.com  
 
 

 

Duitsland / Oostenrijk / Zwitserland 
W.H. Brady GmbH 
Lagerstraße 13 
D - 64807 Dieburg 
Telefoon: 49 (0) 6071 960 402  
Fax: 49 (0) 6071 960 400  

Klantendienst:  

Telefoon: 49 (0) 6071 960 454  
Fax: 49 (0) 6071 960 400  
E-mail: 
csgermany@bradyeurope.com  

Technische dienst:  

Telefoon: 49 (0) 6071 960 450  
Fax: 49 (0) 30 751 95 12  
E-mail: tsgermany@bradyeurope.com  
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Italië 
Brady 
Via Lazzaroni 7 
21047 Saronno VA 
Italia 
Telefoon: 39-02-96700507  
Fax: 39-02-96703644  

Klantendienst:  

Telefoon: 39-02-96700507  
Fax: 39-02-96703644  
E-mail: csitaly@bradyeurope.com  

Technische dienst:  

Telefoon: 39-02-96700507  
Fax: 39-02-96703644  
E-mail: tsitaly@bradyeurope.com  

Zweden / Noorwegen / Finland 
Brady AB 
Karins Väg 5 
194 54 Upplands Väsby 
Zweden 
Telefoon: 08-590-057-30  
Fax: 08-590-818-68  

Klantendienst:  

Telefoon: 08-590-057-30  
Fax: 08-590-818-68  
E-mail: cssweden@bradyeurope.com  

Technische dienst:  

Telefoon: 08-590-057-40  
Fax: 08-590-818-68  
E-mail: tssweden@bradyeurope.com  

 
Groot-Brittannië / Ierland 
W.H. Brady Co., Ltd. 
Wildmere Industrial Estate 
Banbury, Oxon. OX16 7JU 
Engeland 
Telefoon: 44 (0) 1295 228200 
Fax: 44 (0) 1295 228100   

Klantendienst:  

Telefoon: 44 (0) 1295 228222  
Fax: 44 (0) 1295 228102  
E-mail: csuk@bradyeurope.com  

Technische dienst:  

Telefoon: 44 (0) 1295 228205  
Fax: 44 (0) 1295 228105  
E-mail: tsuk@bradyeurope.com  
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Technische dienst (VS) 
Kies één van de volgende mogelijkheden om contact op te nemen met de 
technische dienst van Brady Worldwide, Inc.: 

1. Om met een vertegenwoordiger van de technische dienst te spreken belt u naar 
(800) 643-8766; maandag - vrijdag 7u00 tot 19u00 (CST). 

2. FAX uw vraag naar (414) 358-6767. 

3. Neem on line contact op met het technisch team van Brady op: 
tech_support@bradycorp.com. 

Zie Europese contactinformatie op pagina IV voor contactinformatie buiten de VS. 
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Inleiding 

Welkom bij de TLS PC LinkTM gebruikershandleiding. Met de TLS PC Link 
kunt u labels rechtstreeks vanaf uw PC afdrukken met Windows etiketteersoft-
ware zoals LabelMark™ en CODESOFT™. In deze handleiding vindt u alle 
informatie die u nodig heeft om uw TLS PC Link printer te configureren en 
te gebruiken.  

Deze handleiding bevat geen informatie over de etiketteersoftware. Daarvoor 
verwijzen we naar de gebruikershandleiding bij de Windows etiketteersoftware 
die u gebruikt. 

Deze gebruikershandleiding bevat geen informatie om de printer te 
programmeren. Dergelijke informatie vindt u in de TLS PC Link 
programmeerhandleiding. 

Uitpakken 
Voor u de TLS PC Link configureert, dient u na te gaan of u het volgende 
heeft ontvangen: 

! TLS PC Link printer 
! Voeding/batterijlader 
! Communicatiekabel 
! Lintpatroon (R6210) 
! Monster labelrol  

(PTL-19-423) 

! Snelstartgids (meertalig) 
! Gebruikershandleiding (meertalig) 
! Programmeerhandleiding 
! Lintreferentiegids 
! Windows printerstuurprogramma 

(meertalig) 

! LabelMarkTM 
etiketteersoftware 

 

Optioneel toebehoren 
Volgende onderdelen en toebehoren kunt u bestellen bij uw Brady Worlwide, 
Inc. leverancier: 

! Herlaadbare batterij 

! Reinigingskaarten 



Uw verpakking bewaren 
Het is aan te bevelen de verpakking van uw TLS PC Link te bewaren voor het 
geval u de printer en het toebehoren later opnieuw moet verzenden. 

! WAARSCHUWING: Verzend de TLS PC Link nooit zonder de 
herlaadbare batterij uit de printer te halen en de printkop los te koppelen. 

 
Als u de printer en de batterij verzendt, dient u de batterij uit de printer te halen 
en de items in de originele verpakking te plaatsen voor u ze verzendt. 

Systeemspecificaties TLS PC Link 
De TLS PC Link heeft volgende specificaties: 

• Gewicht 1,25 kg 

• Thermisch transferdrukmechanisme 203 dpi (8 punten/mm) 

• Klantspecifiek True Type lettertype 

• Elastomeer toetsenbord––drie toetsen + driekleurige LED 

• Bitmaps afdrukken 

• Etiketten tot 50,8 mm breed 

• Afdrukbreedte – 46 mm 

• Afdruklengte – max. 152,4 mm  

• Instelbaar voor zes verschillende dragerbreedtes 

• Drukt 500* etiketten met één batterijlading 

• Zes maand garantie 

*Als u grote hoeveelheden etiketten tegelijk probeert af te drukken, 
kan de printer vertragen, afhankelijk van het materiaal, de grootte van 
de etiketten en de drukbedekking. 
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Materiële en omgevingseigenschappen 
De TLS PC Link heeft volgende materiële en omgevingseigenschappen: 

Afmetingen en 
gewicht 

Metrieke eenheden Amerikaanse eenheden 

Afmetingen 305 x 95 x 114 mm 12 x 3,75 x 4,5 in 

Gewicht  
(met batterij) 

1,32 kg 2,75 lb. 

 

Omgeving In bedrijf Buiten bedrijf 

Temperatuur* 4° tot 40°C -18° tot 60°C 

Relatieve 
luchtvochtigheid 

20% tot 95% (zonder 

condensatie) 

10% tot 80% (zonder 

condensatie) 

*Het is niet aan te bevelen de TLS PC Link bloot te stellen aan direct zonlicht. 

Certificatie 
De TLS PC Link heeft volgende certificaties: 

• FCC-goedkeuring klasse A 

• Door UL/CUL goedgekeurde batterijlader 

• CE-goedkeuring 
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Het Windows printerstuurprogramma installeren 
U kunt etiketten op de TLS PC Link printer afdrukken met nagenoeg elke 
Windows-toepassing. Een Windows printerstuurprogramma is bijgeleverd 
op diskette. Als u het stuurprogramma heeft geïnstalleerd, kunt u met het 
afdrukcommando gegevens van uw PC-toepassing naar de printer sturen, 
net zoals voor elke andere printer in uw systeem. 

Het Windows printerstuurprogramma installeren 
U kunt de TLS PC Link printer aan uw systeem toevoegen zoals u dat voor 
elke andere printer zou doen. 

Het Windows printerstuurprogramma installeren: 

1. Steek de diskette met het Windows printerstuurprogramma (bijgeleverd bij 
uw TLS PC Link printer) in het diskettestation (A:) op uw PC. 

2. Klik op Start # Settings (Instellingen) # Printer. 

3. In het Windows-dialoogvenster Printer kiest u Add Printer (Printer toevoegen). 

4. Volg de instructies om een nieuwe printer te installeren. Als hierom wordt 
gevraagd, selecteert u Local Printer (Lokale printer) en Have Disk (Diskette). 

5. In het vakje Install from Disk (Installeren vanaf diskette) typt u A:\ of bladert 
u naar A:\, waarna u OK selecteert. 

COM-poort instellen 
Voor de communicatie tussen de TLS PC Link printer en uw PC moet de 
COM-poort juist ingesteld zijn: 

Instelling Waarde 
BPS 9600 

Databits 8 

Pariteit Geen 
Stopbits 1 

Doorstroom-
besturing 

Hardware 

Als het printerstuurprogramma geïnstalleerd is, kunt u in uw etiketteersoftware 
de TLS PC Link printer kiezen. 

De TLS PC Link printer selecteren 
U kunt de TLS PC Link printer in uw etiketteersoftware selecteren zoals u dat 
doet voor elke andere printer in uw systeem. Kies gewoon TLS PC Link in het 
dialoogvenster Print Setup (Printerinstellingen). 



De printer instellen 

Voorzieningen en aansluitingen 
Volgende voorzieningen sturen de TLS PC Link printer en verbinden hem 
met een voeding en een gegevensbron (PC): 

Voorziening Functie 
Power-knop Om de printer in te schakelen. 
Function-knop Om media verticaal uit te lijnen, zodat de 

bovenkant van het etiket zich in de afdrukpositie 
bevindt. 

Feed-knop Voert media vooruit naar de volgende 
snijpositie. 

LED-indicator Geeft de printerstatus aan. 
Communicatiepoort Aansluiten op PC. 
Voedingspoort Aansluiten op voeding. 

Zie Etiketten afdrukken op pagina 8 van deze handleiding voor meer informatie 
over knoppen en knopcombinaties voor printercommando's. 

Snelstartgids 
Hierna worden de stappen beschreven om de TLS PC Link te configureren: 

Stap 1. Printer inschakelen 

Communicatiepoort

Netvoeding 
• Steek de stekker in een vrij stopcontact. 

• Steek de connector in de zijkant van de printer. 

Batterij 
Voedingspoort  

• Keer de printer om en zoek het batterijvak. 

• Open het batterijvak en steek de batterij in. 
         Batterijvak 

• Sluit het batterijvak. 

• Laat de batterij gedurende minstens 5 uur opladen 
voor u de printer voor het eerst gebruikt. Steek de 
stekker in het stopcontact om de batterij op te 
laden. Om de batterij sneller op te laden gebruikt 
u de Brady snellader.  
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Stap 2. TLS PC Link aansluiten op uw PC 

• Zoek de communicatiepoort aan de zijkant van uw TLS PC Link. 

• Steek de communicatiekabel in de communicatiepoort en plaats de 
TLS PC Link naast uw PC. 

• Zoek een niet gebruikte seriële poort achteraan uw PC. Steek het vrije 
uiteinde van de communicatiekabel in de seriële poort en draai de 
schroeven vast. 

Stap 3. Lintpatroon plaatsen 

• Haal de patroon uit de zak. Raak het lint niet aan en kreuk het niet. 

• Span het lint op door de opwikkelspoel in tegenuurwijzerszin te draaien. 

• Schuif de lintpatroon stevig in de TLS PC Link.  
De grendel moet in ontgrendelde stand staan. 

• Duw de grendel naar de achterkant van de TLS PC Link om de printkop 
te sluiten en de lintpatroon te vergrendelen.  

 
Lintpatroon

 

Grendel "!
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Stap 4. Mediarol installeren 
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Mediarol plaatsen: 
• Schuif de grendel naar de 

vergrendelde stand.  

• Druk op de <Power> knop 
bovenaan de TLS PC Link. 

• Open de roldeur. 

• Hou de hefboom van de glijplaat 
ingedrukt en knip hem vast in een 
inkeping die overeenkomt met de breedte van uw mediarol. 

Feed

Function
Power 

LED

• Ga na of de media vanaf de bovenkant afwikkelen en klik de mediarol stevig vast 
in de houder. 

• Steek de voorrand van de mediarol door de gleuven in de geleider. 

• Druk op de <Feed> knop bovenaan de TLS PC Link. (Blijf met de hand op de 
rand van de mediarol duwen tot de rand grijpt.) 

• Druk op <Function> om de media verticaal uit te lijnen, zodat de bovenkant 
van het etiket zich in afdrukpositie bevindt. 

Mediarol verwijderen: 

• Snij bedrukte media af met het snijmes. 

• Open de roldeur. 

• Schuif de grendel naar de ontgrendelde stand. 

• Trek het materiaal uit de materiaalgeleiders. 

 

Snijmes

Roldeur 

Materiaalgeleider
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Etiketten afdrukken 

De printer met rechtstreekse commando's aansturen 
U kan de TLS PC Link printer besturen met de knoppen <Power>, 
<Function> of <Feed> of een combinatie ervan.  

LED-indicator 
De LED-indicator is: 

groen als de printer goed werkt 
rood als er een fout is 
oranje als de batterij bijna leeg is 

Knoppen/commando's 
Door één knop of een knopcombinatie in te drukken, worden volgende 
commando's uitgevoerd: 

Druk op deze knop 
of knopcombinatie: 

Om dit 
printercommando 
uit te voeren: 

Reactie van 
LED-indicator: 

• Printer inschakelen. • Knippert twee 
keer rood, daarna 
constant groen 

<Power> 

• Printer 
uitschakelen. 

• LED uit 

• Etiketmateriaal 
verticaal uitlijnen – 
bovenkant van 
etiket in 
afdrukpositie 
brengen. 

• Groen <Function> 

• Materiaal uitlijnen 
nadat een fout werd 
verholpen. 

• Rood (tijdens 
foutdetectie), 
daarna groen 

<Feed> Etiketmateriaal 
doorvoeren naar 
volgende snijpositie. 

Groen 

<Power>+<Feed> Reinigingsprogramma 
uitvoeren. 

Knippert groen 



Snel etiketten afdrukken 
Opmerking: Bij uw TLS PC Link printer is een diskette met Windows 
printerstuurprogramma geleverd. U dient het printerstuurprogramma 

op uw PC te installeren, anders kan u niet afdrukken op de TLS PC Link 
printer. Zie Het Windows printerstuurprogramma installeren op pagina 4 
van deze handleiding. 

• Druk op <Power>. De LED knippert twee keer rood en is dan constant groen. 

Als de LED constant rood brandt, is er een probleem. Zie Bijlage 1: Problemen 
oplossen op pagina 10 van deze handleiding om fouten te herkennen en te 
verhelpen. 

• Druk etiketten af met uw etiketteersoftware. (Selecteer TLS PC Link in het 
printerdialoogvenster.) 

Als de printer gegevens ontvangt van uw PC, knippert de LED groen als de 
printer goed werkt. De LED is rood als er zich een printerfout voordoet. 
Om de printer uit te schakelen drukt u op <Power>. Hoewel het enkele 
seconden duurt om de printer uit te schakelen, gaat de LED onmiddellijk uit. 
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Onderhoud 

Reinigen 
De TLS PC Link vergt weinig onderhoud; hij moet enkel nu en dan worden 
gereinigd. Reinig de printkop als deze vuil is of als de afdrukkwaliteit zwak is. 
Het is aan te bevelen de printer te reinigen na elk gebruik en/of na elke 2 rollen 
etiketmateriaal. 

Reinigingsprocedure 
Om de printkop te reinigen gaat u als volgt te werk: 

1. Ga na of het toestel uitgeschakeld is. 

2. Druk tegelijk op <Power> en <Feed>. De LED knippert groen om aan te geven 
dat u een reinigingsstrip dient in te steken. 

3. Zet de grendel in de vergrendelde stand en breng de printkop omhoog. 

4. Steek een reinigingsstrip in. 

Opmerking: Als u niet onmiddellijk een reinigingsstrip insteekt zodra 
de LED groen knippert, dient u opnieuw te beginnen. 

5. Druk op <Feed>. De strip gaat twee keer heen en weer door het toestel. 

6. Snij de reinigingsstrip af met het snijmes. (De LED knippert groen om aan te 
geven dat u de strip dient af te snijden.) 

7. Druk op <Feed>. Voer stappen 6 en 7 in totaal vier keer uit. (De LED knippert 
telkens groen om aan te geven dat u de strip dient af te snijden.) 

8. Als de reinigingsprocedure ten einde is, wordt de rest van de reinigingsstrip 
uitgeworpen en wordt het toestel automatisch uitgeschakeld. (De LED gaat uit.) 
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Bijlage 1: Problemen oplossen 
In dit hoofdstuk worden technieken beschreven waarmee u eventuele problemen 
met de TLS PC Link printer kan verhelpen. In onderstaande tabel vindt u een 
beschrijving van mogelijke problemen en hun oplossing. 

Procedure 
Als u een probleem vaststelt met uw TLS PC Link gaat u als volgt te werk: 

1. Ga na of de juiste media op de juiste manier in de TLS PC Link zitten. 
Zie Snelstartgids op pagina 5 van deze gebruikershandleiding. 

2. Ga na of de TLS PC Link met behulp van de netadapter aangesloten is op 
het stopcontact, dan wel of een volledig geladen batterij geïnstalleerd is. 

3. Ga na of het mediatraject niet gehinderd wordt. 

4. Ga na of de roldeur gesloten is. 

Als het probleem hiermee niet kan worden verholpen, kunt u contact opnemen 
met onze technische dienst. Zie pagina IV (vooraan in deze handleiding) voor 
de telefoonnummers van de technische dienst. 

Mogelijke problemen en oplossingen 
Het is aanbevolen volgende tabel te raadplegen voor u de technische 
dienst opbelt: 

Probleem Oplossing 
LED brandt niet • Ga na of de voedings- en communicatiekabel 

op de juiste poorten aangesloten zijn. 
Zie Snelstartgids op pagina 5. 

• Koppel de communicatiekabel los.  
Als de LED groen brandt, zit het 
probleem waarschijnlijk in uw PC of 
de etiketteersoftware. 

LED blijft rood • Ga na of de roldeur gesloten is. 
• Ga na of de grendel vergrendeld is. 
• Ga na of het etiketmateriaal niet 

opgebruikt is. 
• Ga na of het lint niet opgebruikt is. 
• Vervang het etiketmateriaal. (In geval 

van een “smart cell” fout.) 
LED brandt oranje • De batterij is bijna leeg.  

Gebruik de netvoeding. 
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Etiketten worden 
niet afgedrukt 

• Ga na of u de juiste media gebruikt voor het 
soort etiket dat u wenst af te drukken. 

• Ga na of het lint goed in de printer zit. 
Zie instructies op pagina 6. 

• Ga na of de instellingen van uw COM-poort 
juist zijn. Zie COM-poort instellen op 
pagina 4. 

Etiketmateriaal wordt 
niet doorgevoerd 

• Ga na of het etiketmateriaal goed geplaatst 
is. Zie instructies op pagina 6. 

• Schakel de printer uit en weer aan. 
Druk op <Feed>. 

Slechte afdrukkwaliteit • Ga na of het etiketmateriaal goed geplaatst 
is. Zie instructies op pagina 6. 

• Reinig de printkop. Volg de instructies 
in Reinigen op pagina 10 van dit document. 

• Probeer met nieuw etiketmateriaal. 
• Controleer de instellingen voor de 

afdrukkwaliteit op uw PC. 
 



Bijlage 2: Penaansluitingen mini-DIN 6-pen naar 9-pen kabel 
    
    
Mini-DIN-6S connector 
naar printer 

  DB-9S connector 
naar PC 

RXD 1  Geen verbinding 1 

CTS 2   2 

+5V 3 Geen verbinding  3 

GND 4   4 

TXD 5   5 

RTS 6   6 

   7 

   8 

  Geen verbinding 9 

AF-
SCHER-
MING 

    AF-
SCHER-
MING 
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