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Set introductiv pentru etichete 
imprimabile 

 

 
 Despre setul introductiv pentru etichete imprimabile  

(Doar pentru imprimante cu jet de cerneală.) 
Cu ajutorul acestui set, puteți crea etichete personalizate tipărite la propria imprimantă cu jet de cerneală. Lipiți folia laminată 
pentru a spori rezistența la apă. 
Atunci când este lipită pe rășină sau plastic, eticheta poate fi dezlipită și reutilizată. 

 

 Instrucțiuni de siguranță importante  

ATENȚIE 
• Atunci când dezlipiți etichetele cu ajutorul instrumentului ridicător, nu puneți mâna sau degetele pe traiectoria de tăiere, în caz contrar 

se pot produce vătămări dacă instrumentul ridicător alunecă. 
• Nu utilizați instrumentul ridicător în alt mod decât pentru cel destinat. 

 

 Precauții  

● În funcție de materialul pe care este atașată eticheta imprimabilă, este posibil ca acesta să nu se dezlipească în întregime. 
● Nu utilizați mașina în aer liber. 

● Pentru instrucțiuni detaliate referitoare la mașina de tăiat, consultați manualul de utilizare inclus cu aceasta. 

● Nu îndoiți sau pliați foaia eticheta imprimabilă sau folia laminată. 
● Nu depozitați în locații expuse direct la lumina soarelui, la temperaturi mari sau umiditate crescută. 

● Dacă etichetele sunt expuse la lumina directă a soarelui, culorile cernelii se pot atenua sau materialul pe care sunt lipite se 

poate îngălbeni. 
● Lipirea foliei laminate asigură rezistență la apă; totuși, dacă eticheta este introdusă în apă pentru o perioadă lungă de timp, 

apa poate pătrunde pe laterale, provocând curgerea cernelii sau dezlipirea etichetei. 

● Nu lăsați etichetele imprimabile în contact cu alimente etc., deoarece cerneala se poate transfera. 

● Nu folosiți în medii cu temperaturi extrem de scăzute sau ridicate. 
● Conținutul acestui document poate fi modificat fără nicio notificare. 
● Capturile de ecran din acest manual sunt oferite doar cu scop de exemplificare și pot diferi de ecranele reale. 

RO 
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 Accesorii  

După achiziționarea acestui set, verificați conținutul. 

 
A B C 

 

 

 
 
 

D E F 

 

Nume 

A Etichetă imprimabilă*1 A4 8,3” × 11,7" (210 mm × 297 mm) 

B Folie laminată*1 A4 8,3” × 11,7" (210 mm × 297 mm) 

C Răzuitor 

D Instrument ridicător*2 

E Card de activare pentru funcția de etichete imprimabile în CanvasWorkspace 

F Prospect 

 
*1 Aceste accesorii sunt consumabile. După utilizarea acestora, puteți achiziționa CAPSS1 (set care conține etichete imprimabile și folii 

laminate). Pentru achiziționarea accesoriilor opționale, contactați distribuitorul de unde ați cumpărat setul.  

*2 Acest accesoriu este utilizat pentru dezlipirea sau ridicarea etichetelor de pe suport, nu pentru tăiere. 
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 Activarea funcției de etichete imprimabile în CanvasWorkspace  

Folosiți CanvasWorkspace pentru a pregăti o imagine imprimată pentru etichete imprimabile. CanvasWorkspace are o 
varietate mare de modele șablon care pot fi tipărite imediat. 

1 Conectați-vă la CanvasWorkspace prin intermediul 
unui computer. (http://CanvasWorkspace.Brother.com) 

• Utilizatorii care folosesc serverul pentru prima oară trebuie 
să creeze un cont gratuit. 

2 Apăsați  în colțul din dreapta sus al paginii web. 

 

 
3 Faceți clic pe <Activarea funcției premium>. 

 

4 Introduceți codul de activare de pe cardul inclus și 
apoi faceți clic pe [Activare]. 

 

• Răzuiți partea argintie de pe card și citiți codul de activare. 

• Literele cu majuscule „O” și „I” nu sunt utilizate în codul de 

activare. 

• Codul de activare este valabil pentru un singur ID de 

conectare la CanvasWorkspace. Nu puteți folosi din nou 

același cod de activare. 

5 Verificați conținutul ecranului de confirmare a 
activării și, dacă nu sunt probleme, faceți clic pe 
<Activare>. 

 

 Faceți clic pe <OK> și activarea este finalizată. 

http://canvasworkspace.brother.com/


4  

6 mm (1/4") 

6 mm 
(1/4") 

 Utilizarea funcției de etichete imprimabile  

După activarea funcției de etichete imprimabile, faceți clic pe  în colțul din dreapta sus al ecranului și selectați „Ajutor pentru 
funcția de etichete imprimabile” ca să accesați detaliile de utilizare a acesteia. Descărcați imaginea șablon (fișier PDF) din 
CanvasWorkspace, și, după tipărirea etichetei, urmați instrucțiunile de mai jos pentru decuparea acesteia folosind modul 
„Tăiere directă” al mașinii de tăiat. 

1 Descărcați datele etichetelor imprimabile din 
CanvasWorkspace. 

 

 

 

2 Tipăriți eticheta imprimabilă cu ajutorul imprimantei cu 
jet de cerneală. 

• Atunci când tipăriți eticheta imprimabilă, lăsați margini 

de cel puțin 6 mm (1/4”) pe laturile modelului. 

• Partea albă este fața imprimabilă. 

• După tipărire, lăsați cerneala să se usuce. 

• Tipăriți cu dimensiunea formatului A4 (8,3 × 11,7 in. sau 210 
× 297 mm). 

• setările recomandate pentru imprimantă sunt enumerate 
mai jos. Acestea se referă la o imprimantă Brother, cu scop 

de exemplificare. 

- Tipul mediului: Hârtie pentru jet de cerneală 

- Calitatea imprimării: Foto 

- Mod de culoare: Vivid 

 

 

 Notă   

• Deoarece setările unității imprimantei pentru specificarea 
modului de tipărire și a hârtiei diferă în funcție de 
producător și model, consultați manualul care însoțește 
imprimanta dvs. 

• Nu folosiți modele de imprimante care sunt 
incompatibile cu foile etichetelor. 

• Alimentați etichetele imprimabile pe rând, câte una, fie 
prin tava de alimentare manuală fie prin spate. 

• Dacă eticheta imprimabilă se udă înainte de lipirea foliei 
laminate, cerneala poate curge. 

 
 

3 Dezlipiți secțiunea decupată a suportului de pe folia 
laminată. 

 
 

 

4 Aliniați folia laminată cu eticheta imprimabilă. 

• Așezați folia laminată cu marginea dezlipită spre dvs., 

aliniați colțul interior apoi lipiți treptat folia laminată peste 

eticheta imprimabilă. 

În final, lipiți partea de pe care a fost dezlipit suportul, 

asigurându-vă că nu s-a depus praf pe această 

suprafață. 

 
 

 

5 Fixând cu răzuitoarea marginea lipită, dezlipiți 
suportul pe o suprafață mică. 

 
 

 
6 În timp ce împingeți răzuitoarea spre exterior, lipiți cu 

atenție folia laminată, asigurându-vă că nu se 
formează bule de aer. 

• Înveliți răzuitoarea într-un material ca să preveniți 

zgârierea foliei laminate. 

 

 

 Notă   

• Dacă folia laminată depășește eticheta imprimabilă, 
aceasta se poate lipi pe suportul de tăiere, deteriorându-l. 
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7 Cu suportul orientat în jos, atașați eticheta 
laminată pe un suport adeziv cu aderență 
standard. 

 

8 Selectați un model de probă (consultați manualul de 
utilizare a mașinii de tăiat), dispuneți modelul de 
tăiere astfel încât să evitați imaginea imprimată, apoi 
decupați modelul. 

• Setați funcția de „tăiere pe jumătate” la ON - Pornit - în 
ecranul de setări. Setările sunt specificate corect dacă 

atunci când apăsați în jurul tăieturilor secțiunile tăiate se 

ondulează astfel încât suportul galben devine vizibil. 

Această funcție este disponibilă doar cu lama cu reglare 

automată. 

 

 

 

 

 

 

 

 Notă   

• Înainte de a decupa modelul etichetei, efectuați o tăiere 
de probă. 

9 Dezlipiți eticheta laminată și verificați dacă suportul 
său este tăiat. 

• Dacă suportul foii etichetei este tăiat, reglați presiunea de 
tăiere (tăiere pe jumătate) la o valoare mai mică astfel încât 

suportul să nu fie tăiat. 

 

 
10 Utilizați modul de „Tăiere directă” pentru a decupa 

conturul imaginii (consultați manualul de utilizare 
a mașinii de tăiat). 

 

 

 
11 Dezlipiți eticheta decupată de pe foaie. 

• Eticheta laminată poate fi dezlipită cu ușurință dacă 

instrumentul ridicător este introdus între etichetă și suport. 

 

 
12 Atașați eticheta pe locul dorit. 

 

 

 Notă   

• În funcție de mediu, există posibilitatea ca eticheta să se 
dezlipească. În plus, dacă eticheta este lipită pe o 
suprafață rugoasă, neuniformă, udă sau uleioasă (inclusiv 
ceară sau silicon), eticheta se poate dezlipi. Pentru 
rezultate optime, asigurați-vă că suprafețele sunt uscate și 
ne-uleioase înainte de a lipi eticheta. 

 
 

 
 


