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Welkom bij uw PIY RIBBONS startkit handleiding.  

Deze handleiding legt u stap voor stap uit hoe u het beste uit uw PIY RIBBONS startkit kunt halen.  
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Inhoud van de PIY RIBBONS Startkit - 10 inch Tablet 

 

 USB hub      Adapter van de printer  

 Tablet houder      Kabel printer 

 PIY RIBBONS Tablet     Houder voor het satijn 

 USB kabel      Satijn (willekeurige kleur)   

 PIY RIBBONS Printer     Inkt (thermal transfer ribbon) 

 Adapter van de tablet     Houder voor inkt    
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Connectie maken tussen de 10 inch Tablet en Printer  
 

 

Plak de USB hub op de achterkant van de tablet houder.  

 

Plak de tablet vast op de tablet houder en connecteer 
de tablet aan de USB hub.  

 

Plaats de USB kabel van de printer in de USB hub en 
het andere einde in de printer.  

 

Steek de adapter van de tablet in de tablet. Zorg dat het 
andere uiteinde aangesloten is met de voedingskabel en 
het stopcontact. Nu kan de tablet beginnen met 
opladen.  

 

Steek het andere eind van de kabel in de adapter. 
 
Sluit de stroomkabel aan op de adapter en steek het 
andere uiteinde in het stopcontact. 
 
U kunt nu de tablet aanzetten, door aan de linkerkant 
van de tablet de bovenste knop circa 10 seconden 
ingedrukt te houden. Zet daarna de printer aan, door op 
de ON/OFF knop te drukken op de achterzijde van de 
printer. 

 

Voor verdere informatie gaat u naar de PIY RIBBONS website (www.piyribbons.com). 
Ga naar Service & Support en How to YouTube Video’s. 

 

  

http://www.piyribbons.com/
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Inhoud van de PIY RIBBONS Startkit - 12 inch Tablet 
 

 

 PIY RIBBONS Printer     Adapter van de printer    

 PIY RIBBONS Tablet     Satijn (willekeurige kleur) en inkt   

 Tablet houder      Houder voor satijn 

 Adapter van de tablet     Houder voor inkt  

 USB kabel      
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Connectie maken tussen de 12 inch Tablet en Printer  
 

 

Verbind de USB kabel met de USB ingang en verbind de 
andere kant van de kabel met de USB ingang van de 
printer (aan de achterzijde van de printer). 

 

Verbind de tablet met de voedingskabel van de tablet en 
het stopcontact. De tablet start automatisch als er 
verbinding is met het stroomnetwerk. Op de rechter 
achterzijde van de tablet zit een knop met “OK”. Dit is de 
AAN / UIT knop van de tablet.  
De 12 inch tablet heeft geen batterij, dus laadt zichzelf 
niet op.  
Controleer of alle kabels goed geconnecteerd zijn als de 
tablet niet wilt starten.  

 

Steek het andere eind van de kabel in de adapter. 
 
Sluit de stroomkabel aan op de adapter en steek het 
andere uiteinde in het stopcontact. 
 
Zet de printer aan, door op de ON/OFF knop te drukken 
op de achterzijde van de printer. 
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1. Plaatsen van Satijn en Inkt 

1.a. Plaatsen van Satijn 

 

Plaats de rol satijn op de as. Duw de rolhoudertjes links 
en rechts goed tegen de het satijn aan, zodat het satijn 
stevig in het midden van de as zit (dit voorkomt het 
satijn van bewegen tijdens het printen). 

 

Plaats de as met de satijnen rol in de twee uitsparingen 
zoals hierboven. Het satijn moet altijd bovenlangs 
afgerold worden (zie voorgaande foto). 

 

Druk op de groene kop “PUSH” en open het 
printmechanisme van de printer. Zorg ervoor dat het 
mechanisme maximaal omhoog is.  

 

Druk op het kleine zwarte knopje om de 
satijnbegeleiders van en naar elkaar te bewegen. Open 
de satijnbegeleiders.  
Zorg ervoor dat kleine driehoekje op de sensor en de 
driehoek op de printer tegenover elkaar staan (ze 
kunnen mogelijk bewegen in de printer). 

 

Plaats het satijn tussen de groene satijnbegeleiders. 
Door op het kleine zwarte knopje te drukken, kunt u de 
groene houdertjes weer naar binnen duwen, zodat het 
satijn netjes wordt begeleid. Let op: het satijn moet glad 
liggen en mag niet bol staan. 
Voor het printen met smallere satijnen raden we u aan 
onze Satin Supports te gebruiken.  

 

Duw het uiteinde van het satijn over het metalen plaatje, 
onder het plastic door, zodat er een stukje uitsteekt. 

Voor verdere informatie gaat u naar de PIY RIBBONS website (www.piyribbons.com). 
Ga naar Service & Support en How to YouTube Video’s. 

http://www.piyribbons.com/
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1.b. Plaatsen van de Inkt 
Na het installeren van de Satijnen, kunt u de Inkt plaatsen.  

 

De Inkt en de Assen.  
 
Pak de Inkt uit door alleen de verpakkingsfolie te 
verwijderen. Laat het rode plakband zitten.   

 

Schuif de kernen van de Inkt op de assen zoals te zien 
is op de linker foto.  
 
Om As A bevindt zich de kartonnen kern, om As B 
bevindt zich de kern met de thermische Inkt.   

 

Plaats As A met de kartonnen kern op de bovenste gleuf 
voor de assen. Schuif eerst de linkerkant in de houder. 
Om de handeling af te sluiten, schuift u de rechterkant 
ook in de daarvoorbestemde houder.  

 

Draai de assen over elkaar heen. De As met de Inkt 
bevindt zich nu aan  de bovenkant. Neem de As niet uit 
de houder. 

 

Open het printmechanisme door te drukken op de knop 
“PUSH”. De knop bevindt zich aan de recherkant van 
het printmechanisme.  Zorg ervoor dat printmechanisme 
volledig omhoog is geschoven.  

 

Knip het rode plakband. 

A 

 

B 
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Trek As B voorzichtig over de printkop en plaats de As 
in de laagste houder. Schuif eerst de linkerkant in de 
houder, vervolgens de rechterkant.  
 
De matte kant van de Inkt moet te zien zijn.  
 
Zorg ervoor dat de Inkt in het midden en recht boven het 
satijn zit.  

 

Zorg ervoor dat de Inkt in de printer zit zoals op de linker 
foto te zien is. Wanneer de Inkt op de verkeerde manier 
in de printer zit, kan de printer de gebruikte Inkt niet 
goed opwinden.  
 
Gelieve de Inkt eruit te halen als deze niet op de 
correcte manier in de printer zit en er op de correctie 
manier erin doen.  

 

Sluit het printmechanisme door op de zwarte knoppen 
“PUSH” te drukken. Gebruik beide handen en druk 
tegelijk het meganisme naar beneden.  
 

Dit is erg belangrijk! 

 

De Inkt is geïnstaleerd en de printer is klaar voor gebruik.  
 
Voor verdere informatie gaat u naar de PIY RIBBONS website (www.piyribbons.com). 
Ga naar Service & Support en How to YouTube Video’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.piyribbons.com/
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2. Configuratie  

2.a. Taal van de Tablet veranderen 

 

Om de Taal te veranderen gaat u naar het vlaggetje 
rechts in uw beeld. Vervolgens krijgt u een lijst met talen 
te zien waar u uit kan kiezen.  
 
Als u de taal van het systeem wilt veranderen, gaat u naar 
de instellingen van Android.  
 
1. Druk achtereenvolgend op de cijfers “1 2 3” rechts 

bovenaan het beginscherm van de tablet 
2. Er wordt om een wachtwoord gevraagd. Type 

driemaal de letter “e” (eee) en druk op “bevestig”. 
 
U bent nu in het configuratie menu van PIY RIBBONS 
 
3. Klik op de knop “INFO” met het satijn icoontje.  
4. Druk op “Sluit applicatie” 
5. Er wordt om een wachtwoord gevraagd. Type 

driemaal de letter “e” (eee) en druk op “bevestig”. 
 
U bent nu in het configuratie menu van Android.   
 
6. Ga naar “PERSOONLIJK” en kies “Taal en invoer” 
7. Kies een taal naar keuze 

Druk op het “Huisjes” icoontje in de onderste balk om 
terug te gaan naar de PIY RIBBONS applicatie.  

 

2.b. Installeren van de Printer 

 

Om de printer te installeren, gaat u naar het 
configuratiemenu. U komt daar als volgt: 
 
1. Druk achtereenvolgend op de cijfers “1 2 3” rechts 

bovenaan het beginscherm van de tablet 
2. Er wordt om een wachtwoord gevraagd. Type 

driemaal de letter “e” (eee) en druk op “bevestig”. 
 
U bent nu in het configuratie menu van PIY RIBBONS 

 

Druk op “PRINTERS” (printer icoon)  

 

“Installeren van de Printer” gaat verder op de volgende pagina.  
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Het "PRINTER" menu geeft u een overzicht van de aangesloten printer(s). 

• Print ID: laat zien dat de printer is aangesloten.  
Als er meer dan één printer aangesloten is (maximaal drie printers), veranderd het nummer van de “Print ID”. 
Dit nummer kan niet worden veranderd.  

• Breedte: selecteer hier de breedte van het satijn 

• Kleur Satijn: selecteer hier de kleur van uw satijn 

• Kleur Inkt: selecteer hier de kleur van uw inkt 
 

• Temp: kies voor glossy inkten een temperatuur tussen de 11 – 13 graden. Kies voor zwart en mat goud een 
temperatuur tussen de 9 – 11 graden. De gewenste temperatuur kan gevonden worden door testen te doen. 
Klik op een van de nummers in de witte balk in de rechter boven hoek (9 – 13 graden). De printer print een 
satijn met “TEXT” en een sierrand. !!! Verhoog de temperatuur in kleine stapjes !!! Kies de temperatuur die 
het beste resultaat geeft in “Temp”.  

• Compenseren: centreer uw tekst hier. Door test printjes te maken, kan de tekst perfect gecentreerd worden. 
Klik op een van de nummers in de witte balk in de rechter boven hoek (9 – 13 graden). De printer print een 
satijn met “TEXT” en een sierrand. De tekst op het satijn kan hier veranderd worden. Om de tekst omhoog te 
bewegen, gebruik 0 tot 50. Om de tekst naar beneden te bewegen, gebruik -1 tot -50. Iedere printer heeft een 
andere instelling bij ‘Compenseren”. We raden u aan dit bij iedere printer goed in te stellen.   
 

• Snij: geeft u de mogelijkheid om de snijfunctie van de printer AAN of UIT te zetten. 

• Beschikbaar: geeft u de mogelijkheid de printer te activeren of deactiveren. De instellingen blijven staan zoals 
ingesteld. 

 

Druk op “TERUG” om terug te gaan naar het Configuratiemenu en druk nogmaals “TERUG” om naar de startpagina te 
gaan.  
 
Voor verdere informatie gaat u naar de PIY RIBBONS website (www.piyribbons.com). 
Ga naar Service & Support en How to YouTube Video’s. 

 

2.c. Algemene configuratie  

 

Om de Algemene Instellingen te bepalen, gaat u naar het 
configuratiemenu. U komt daar als volgt: 
 
1. Druk achtereenvolgend op de cijfers “1 2 3” rechts 

bovenaan het beginscherm van de tablet 
2. Er wordt om een wachtwoord gevraagd. Type 

driemaal de letter “e” (eee) en druk op “bevestig”. 
 
U bent nu in het configuratie menu van PIY RIBBONS 

http://www.piyribbons.com/
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Druk op “ALGEMEEN” (tandwielen icoon) 

 

• Lengtemaat: kies de eenheid van meten die gebruikt 
wordt in de interface. 

• Wachtwoord configuratiescherm: creëer een 
wachtwoord. 

• Taal: kies een taal die gebruikt wordt in de interface.  

• Berichten aanpassen: pas hier uw ingestelde 
berichten aan in de basis interface (verdere uitleg 
volgt). 

• Wijzig templates: pas en creëer hier uw templates 
aan (2.d.). 

 

Druk op “Berichten aanpassen” 

• Om de mappen waarin berichten kunnen worden 
gevonden te wijzigen, klikt u op het potlood aan de 
linkerkant. U kunt maximaal 6 mappen maken. 

• Als u een map wilt verwijderen, selecteert u de map 
en klikt u op de prullenbak. 

• Als u een nieuw bericht wilt maken, selecteert u de 
gewenste map en klikt u vervolgens op “Nieuw 
bericht”. Een nieuwe regel verschijnt en een nieuw 
bericht kan worden toegevoegd. Wanneer u klaar 
bent met het bericht, druk dan op “˄” of “˅” knop 
(maximum 6 berichten in één map). 

• Als u de berichten wilt bewerken, drukt u op het 
bericht. Een toetsenbord verschijnt en het bericht kan 
worden bewerkt. Wanneer u klaar bent met het 
bericht, druk dan op “˄” of “˅” knop. 

• Als u een bericht wilt verwijderen, druk dan op het 
gewenste bericht en daarna op de “X” knop.  

 
Druk op “TERUG” om terug te gaan naar het Configuratiemenu en druk nogmaals “TERUG” om naar de startpagina te 
gaan.  
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2.d. Templates aanmaken en bewerken 

 

Om een template aan te maken of bewerken, gaat u naar 
“ALGEMEEN”.  
 
1. Druk op “Wijzig templates” 
2. Druk op “Maak nieuwe template” en wijzig de naam 

van de template.  
3. Type: kies hier tussen de verschillende templates:  

Secties / Herhaling tekst / Herhaling logo. Uitleg 
van de templates volgt. 

4. Als u klaar bent met de instellen van de template, 
druk op “OPSLAAN”. Links kunt u de opgeslagen 
templates bekijken.  

5. U kunt een template activeren / deactiveren. 
Gedeactiveerde templates zullen niet meer zichtbaar 
zijn nadat er op de “Begin HIER” knop gedrukt is. 
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2.e. Creëer een Secties template  

 
• Naam: dit is de naam van de template. Deze naam wordt weergegeven nadat er op de “Begin HIER” knop 

gedrukt is.  

• Type: hier kunt u de instellingen veranderen. U kunt kiezen tussen: Secties / Herhaling tekst / Herhaling 
logo 

• Icoon: deze afbeelding wordt weergegeven nadat er op de “Begin HIER” knop gedrukt is.  
 

• Sectie 1: kies hier wat u op de linkerkant van het satijn wilt afdrukken.  
De lengte van de secties kan gekozen worden nadat u één van de volgende opties heeft gekozen::   
- Witte ruimte: er wordt een ruimte aangemaakt waar niks geprint wordt.  
- Tekst: er wordt een ruimte gemaakt waar tekst kan worden geschreven 
- Geroteerde tekst: zet de tekst onderste boven.  

• Sectie 2: kies hier wat u op het midden van het satijn wilt afdrukken. U heeft hier dezelfde keuzes als in 
Sectie 1.  

• Sectie 3: kies hier wat u op de rechterkant van het satijn wilt afdrukken. U heeft hier dezelfde keuzes als in 
Sectie 1. 
 

• Logo: kies hier het logo dat u wilt gebruiken voor dit satijn.  

• Grootte: kies de grootte van het logo (90% standaard) 

• Marge: dit is de witte ruimte links en rechts van het satijn.  
Printer met snijder: voeg twee maal 20 mm toe aan de totale lengte van het satijn.  

• Logo lay-out: hiermee kunt u uw logo op satijnen afdrukken. U kunt ervoor kiezen om uw logo alleen aan de 
linkerkant, alleen de rechterkant of beide kanten te plaatsen. Het is ook mogelijk om geen logo te plaatsen.  
 

• Font: kies een lettertype dat u wilt gebruiken voor dit satijn.  

• Grootte: kies de grootte van het lettertype (90% standaard)  

• Sierrand: het is mogelijk om sierranden toe te voegen. U kunt een sierrand selecteren door op de lege balk 
te drukken. Wanneer u een sierrand wilt verwijderen, druk dan op “WIS”.   

• Printers: kies hier de breedte voor het satijn waar u op wilt printen. Zorg ervoor dat de instellingen in 
“PRINTERS” overeenkomen.  

Druk op “TERUG” om terug te gaan naar het Configuratiemenu en druk nogmaals “TERUG” om naar de startpagina te 
gaan. 
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2.f. Creëer een Herhaling tekst template 

 
• Naam: dit is de naam van de template. Deze naam wordt weergegeven nadat er op de “Begin HIER” knop 

gedrukt is.  

• Type: hier kunt u de instellingen veranderen. U kunt kiezen tussen: Secties / Herhaling tekst / Herhaling logo 

• Icoon: deze afbeelding wordt weergegeven nadat er op de “Begin HIER” knop gedrukt is.  
 

• Lengte: kies hier de lengte voor de herhaalde tekst.  

• Witte ruimte: dit is de ruimte tussen elke herhaling van een tekst of logo.  
 

• Logo: kies hier het logo dat gedrukt wordt op de linker- en rechterkant van het satijn.  

• Groote: kies hier de grootte van het logo (90% standaard)  
 

• Marge: dit is de witte ruimte links en rechts van het satijn.  
Printer met snijder: voeg twee maal 20 mm toe aan de totale lengte van het satijn.  

• Logo Lay-out: hiermee kunt u uw logo op satijnen afdrukken. U kunt ervoor kiezen om uw logo alleen aan de 
linkerkant, alleen de rechterkant of beide kanten te plaatsen. Het is ook mogelijk om geen logo te plaatsen. 
 

• Font: kies een lettertype dat u wilt gebruiken voor dit satijn.  

• Grootte: kies de grootte van het lettertype (90% standaard)  

• Sierrand: het is mogelijk om sierranden toe te voegen. U kunt een sierrand selecteren door op de lege balk te 
drukken. Wanneer u een sierrand wilt verwijderen, druk dan op “WIS”.   

• Printers: kies hier de breedte voor het satijn waar u op wilt printen. Zorg ervoor dat de instellingen in 
“PRINTERS” overeenkomen. 

 

Druk op “TERUG” om terug te gaan naar het Configuratiemenu en druk nogmaals “TERUG” om naar de startpagina te 
gaan. 
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2.g. Creëer een Herhaling logo template 

 
• Naam: dit is de naam van de template. Deze naam wordt weergegeven nadat er op de “Begin HIER” knop 

gedrukt is.  

• Type: hier kunt u de instellingen veranderen. U kunt kiezen tussen: Secties / Herhaling tekst / Herhaling logo 

• Icoon: deze afbeelding wordt weergegeven nadat er op de “Begin HIER” knop gedrukt is.  
 

• Lengte: kies hier de lengte voor de herhaalde tekst.  

• Witte ruimte: dit is de ruimte tussen elke herhaling van een tekst of logo.  
 

• Logo: kies hier het logo dat gedrukt wordt op de linker- en rechterkant van het satijn.  

• Groote: kies hier de grootte van het logo (90% standaard)  
 

• Marge: dit is de witte ruimte links en rechts van het satijn.  
Printer met snijder: voeg twee maal 20 mm toe aan de totale lengte van het satijn.  

 

• Sierrand: het is mogelijk om sierranden toe te voegen. U kunt een sierrand selecteren door op de lege balk te 
drukken. Wanneer u een sierrand wilt verwijderen, druk dan op “WIS”.   

• Printers: kies hier de breedte voor het satijn waar u op wilt printen. Zorg ervoor dat de instellingen in 
“PRINTERS” overeenkomen. 

Druk op “TERUG” om terug te gaan naar het Configuratiemenu en druk nogmaals “TERUG” om naar de startpagina te 

gaan. 

 

2.h. Reprint 
Deze functie werkt alleen als er eerder een satijn is afgedrukt. Zet de tablet niet uit wanneer u deze functie wilt 
gebruiken.  

 

1. Kies een bericht in het “Begin HIER!” menu 
2. Volg het stappenplan en print het gewenste satijn (voor 

verdere informatie zie 3.a. Vanaf het Start Menu).  
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Om de reprint functie te gebruiken, gaat u naar het 
configuratiemenu. U komt daar als volgt: 
 
1. Druk achtereenvolgend op de cijfers “1 2 3” rechts 

bovenaan het beginscherm van de tablet 
2. Er wordt om een wachtwoord gevraagd. Type driemaal 

de letter “e” (eee) en druk op “bevestig”. 
 
U bent nu in het configuratie menu van PIY RIBBONS. 

 

Druk op “REPRINT” (drie pijltjes)  

 

Het laatst geprinte bericht verschijnt in de bovenste balk. Dit 
bericht kan worden aangepast.  
 
Onder de bovenste balk is een andere balk te vinden waar 
het nummer van herhaling kan worden geselecteerd.  
 
Druk op “PRINT” en de printer begint met het printen van de 
satijnen.  

 

Druk op “TERUG” om terug te gaan naar het Configuratiemenu en druk nogmaals “TERUG” om naar de startpagina te 

gaan. 

 

2.i. Styling 
Met deze functie kunt u kleuren en achtergronden van de applicatie veranderen.  

 

Om de styling functie te gebruiken, gaat u naar het 
configuratiemenu. U komt daar als volgt: 
 
1. Druk achtereenvolgend op de cijfers “1 2 3” rechts 

bovenaan het beginscherm van de tablet 
2. Er wordt om een wachtwoord gevraagd. Type 

driemaal de letter “e” (eee) en druk op “bevestig”. 
 
U bent nu in het configuratie menu van PIY RIBBONS 
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Druk op “STYLING” (scherm met kwast icoon) 

 

• Achtergrond afbeelding startpagina: kies een 
achtergrond voor het startscherm.  

• Achtergrond afbeelding print pagina’s: kies hier 
uw achtergrond voor het configuratie menu en andere 
opties in de PIY-applicatie.  

• Kleurenschema: kies hier uw kleurenthema voor de 
PIY-applicatie.  

• Start pagina layout tekst: door te kiezen voor 
“Links”, “Rechts” of “Geen” wordt de tekst op het 
startscherm aangepast.   

• Start pagina tekst regels: kies de layout van de 
tekst. Door “Enkele regel” of “Dubbele regel” te kiezen 
wordt de tekst aangepast tot één of twee regels.  

• Start pagina layout logo: het PIY RIBBONS logo zal 
altijd blijven staan op het startscherm, maar de positie 
kan wel bepaald worden (“Links” of “In het midden”)  

 

Druk op “TERUG” om terug te gaan naar het Configuratiemenu en druk nogmaals “TERUG” om naar de startpagina te 

gaan. 

 

2.j. Informatie 

 

Om naar informatie te gaan, gaat u naar het 
configuratiemenu. U komt daar als volgt: 
 
1. Druk achtereenvolgend op de cijfers “1 2 3” rechts 

bovenaan het beginscherm van de tablet 
2. Er wordt om een wachtwoord gevraagd. Type 

driemaal de letter “e” (eee) en druk op “bevestig”. 
 
U bent nu in het configuratie menu van PIY RIBBONS 

 

Druk op “INFO” (satijn icoon)  
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• Legal: geeft u informatie over de copyrights  

• Sluit applicatie: staat u toe de applicatie te sluiten en 
in de Android instellingen opties te veranderen. Een 
wachtwoord is vereist. Type “eee”. Nu kunt u uw 
tablet connecteren aan het Wifi netwerk. Zo wordt uw 
tablet automatisch geüpdatet.  

• ZET UIT: sluit de tablet af.  
 

! Trek nooit de stekker uit de tablet om af te sluiten ! 

 

Druk op “TERUG” om terug te gaan naar het Configuratiemenu en druk nogmaals “TERUG” om naar de startpagina te 
gaan. 
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3. Printen   
3.a. Vanaf het Start Menu 
We hebben u laten zien hoe u uw voorkeursinstellingen heeft kunnen instellen in de Algemene Configuratie (zie 2.c.). 
Al deze instellingen worden gebruikt wanneer u de “Begin HIER” functie gebruikt als u vanaf het Start Menu print. Met 
deze optie kunt u snel en eenvoudig een satijn printen. Dit is een basisfunctie in de PIY RIBBONS applicatie. Ga naar 
ons YouTube kanaal voor meer voorbeelden.  

 

Druk op “Begin HIER”  

 

Selecteer een template 

 

 
 
Het scherm is opgedeeld in twee delen:  

• Het linker gedeelte laat de categorieën met berichten 
zien.  

• Het rechter gedeelte laat de berichten zien die in de 
gekozen categorie staan.  

U kunt categorie in aan de linker kant kiezen en een 
bericht aan de rechter.  
 
Aan het einde van de linker kant vindt u een blokje met 
“EIGEN TEKST OPSTELLEN”. Hier kunt u uw eigen tekst 
invoeren als de voorgeprogrammeerde berichten niet bij 
uw wens passen.  
 
U kunt de voorgeprogrammeerde berichten veranderen 
op ieder moment (zie 2.c.). 
 

 

• U kunt de tekst aanpassen of toevoegen. U ziet hierbij 
dat de beschikbare ruimte op het satijn is 
weergegeven. De maximale lengte van het satijn is 
bepaald in de instellingen van “ALGEMEEN” van het 
configuratie menu (zie 2.e.). 
 

• Als u iconen wilt toevoegen, klikt u op het kleine 
gezicht rechts onderin op het toetsenbord.   
 

Wanneer u klaar bent met het bericht aanpassen, druk 
dan op “PRINT” en de printer zal uw satijn printen.  

Druk op “TERUG” om terug te gaan naar “Berichten” en druk nogmaals “TERUG” om naar de startpagina te gaan. 
Voor verdere informatie gaat u naar de PIY RIBBONS website (www.piyribbons.com). 
Ga naar Service & Support en How to YouTube Video’s. 

http://www.piyribbons.com/
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3.b. Vanaf het Lint Design  
Onze applicatie geeft u de mogelijkheid een nog persoonlijker satijn te printen.  
Er zijn vele mogelijkheden zoals:  

• Uw satijn een specifieke lengte moet hebben  

• U wilt precieze controle over de ruimtes (bijv.: een ruimte van 20 cm tekst, een ruimte van 10 cm satijn en daarna 
weer tekst etc.).  

• U wilt meer dan één regel tekst op het satijn. We raden u aan om een breder satijn te gebruiken (vanaf 40 mm).  

• U wilt meerdere afbeeldingen of logos op uw satijn hebben 

• U wilt verschillende lettertypes gebruiken op uw satijn 

• U wilt een Herhaling tekst of Herhaling logo op een satijn dat langer dan twee meter is 

 

Om naar LINT DESIGN te gaan, gaat u naar het 
configuratiemenu. U komt daar als volgt: 
 
1. Druk achtereenvolgend op de cijfers “1 2 3” rechts 

bovenaan het beginscherm van de tablet 
2. Er wordt om een wachtwoord gevraagd. Type 

driemaal de letter “e” (eee) en druk op “bevestig”. 
 
U bent nu in het configuratie menu van PIY RIBBONS 

 

Druk op “LINT DESIGN”  

 

Het scherm is opgedeeld in drie delen:  
 
1. Deel één heet “BLOKKEN”: een satijn wordt 

opgebouwd uit verschillende blokken. Een blok kan 
een witte ruimte, tekst, afbeelding of sierrand zijn.  

2. Deel twee heet “INSTELLINGEN”: hier wordt voor 
ieder blok de instellingen veranderd.  

3. Deel drie heet “Voorbeeld”: hier is een voorbeeld van 
het lint te zien voordat het geprint wordt. 

 

Druk op de plus Click ("+") in het Blokken deel  
 
Een menu verschijnt waar u een specifiek blok kunt 
kiezen.  

 
Het geprinte satijn bestaat uit een rij blokken. Door blokken toe te voegen, worden de mogelijkheden tot het creëren 
van gepersonaliseerde satijnen groter. Door op “Voorbeeld” te drukken ziet u een digitale versie van het satijn. De 
dimensies zijn de lengte en breedte van het satijn nadat ze gepersonaliseerd zijn. De breedte van het satijn is 
gedefinieerd door de instellingen bij “PRINTERS” (zie 2.b.) en kan ieder moment worden aangepast.   

 
1 

 
 

2 

 
3 
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Onder ieder blok zijn de volgende symbolen te zien: "<", “>” en “X”. Deze symbolen bewegen een blok naar links, rechts 
of verwijderen het blok.  
 
Druk op “TERUG” om terug te gaan naar het Configuratiemenu en druk nogmaals “TERUG” om naar de startpagina te 
gaan. 

 

3.b.i. Afbeelding 
Dit blok geeft u de mogelijkheid een afbeelding op het satijn te printen. Hoe afbeeldingen geïmporteerd kunnen 
worden, wordt later uitgelegd in de handleiding (4.a.). 

 

Druk op de "+" knop en druk vervolgens op "Plaatje" 
 
Om een afbeelding te selecteren, druk op "KIES EEN 
AFBEELDING" aan de rechterkant en selecteer een 
afbeelding van de lijst. 

• Marge L/R: u kunt deze functie aanvinken om een 
marge in te voeren. Dit definieert de ruimte aan de 
rechter en linker kant van de afbeelding. Gebruik 
deze optie als u een lang satijn wilt printen met alleen 
afbeeldingen. 

• Herhalingen: u kunt deze functie aanvinken als u de 
afbeelding meerdere malen achter elkaar herhaalt wilt 
hebben. Dit kan met of zonder ruimte tussen de 
afbeeldingen (zie Marge L/R:). U kunt langere satijnen 
maken met alleen uw logo. Hiervoor gebruikt u de 
functie "Herprint" in LINT DESIGN. U kunt de 
maximale lengte (2 meters) hierdoor langer maken. 
Als u deze functie wilt gebruiken, zorg er dan wel voor 
dat "Snij" uitstaat in "PRINTERS". 

• Grootte: de schuifbalk zorgt ervoor dat de afbeelding 
groter of kleiner wordt. Deze functie is handig 
wanneer u een sierrand aan uw satijn heeft 
toegevoegd. 

Druk op “TERUG” om terug te gaan naar het Configuratiemenu en druk nogmaals “TERUG” om naar de startpagina te 
gaan. 
 
Onder ieder blok zijn de volgende symbolen te zien: "<", “>” en “X”. Deze symbolen bewegen een blok naar links, rechts 
of verwijderen het blok.  

 

3.b.ii. Wit ruimte  

 

Druk op de "+" knop en druk vervolgens op "Wit ruimte" 
   
Een blok verschijnt aan de linkerkant van het scherm.  
 
Aan de rechterkant kunt u de grootte bepalen. 

 

Druk op “TERUG” om terug te gaan naar het Configuratiemenu en druk nogmaals “TERUG” om naar de startpagina te 

gaan. 
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3.b.iii. Tekst 

 

Druk op de "+" knop en druk vervolgens op "Tekst" 
 
Een blok verschijnt aan de linkerkant van het scherm. 
Aan de rechterkant in "INSTELLINGEN" vindt u de 
volgende opties: 

• Tekst: hier kunt u uw tekst typen. Wanneer u op het 
rode toetsenbord drukt, verschijnt er een scherm waar 
u tekst op meerdere regels kunt typen.  

• Lettertype: kies hier het gewenste lettertype. 
Lettertypes kunnen geïmporteerd worden op de tablet 
(zie 4.b.). 

• Grootte: hier staat het percentage van de breedte 
van het lettertype (80% standaard). De grootte kan 
worden aangepast. 

• Marge L/R: u kunt deze functie aanvinken om een 
marge in te voeren. Dit definieert de ruimte aan de 
rechter en linker kant van de tekst. gebruik deze optie 
als u een lang satijn wilt printen met alleen 
afbeeldingen. 

• Herhalingen: u kunt deze functie aanvinken als u de 
afbeelding meerdere malen achter elkaar herhaalt wilt 
hebben. Dit kan met of zonder ruimte tussen de 
afbeeldingen (zie Marge L/R:). U kunt langere satijnen 
maken met alleen uw logo. Hiervoor gebruikt u de 
functie "Herprint" in LINT DESIGN. U kunt de 
maximale lengte (2 meters) hierdoor langer maken. 
Als u deze functie wilt gebruiken, zorg er dan wel voor 
dat "Snij" uitstaat in "PRINTERS".   

 

 

 

 

• De bovenste afbeelding laat het scherm zien waarop 
u op meerdere regels kunt typen. Als u klaar bent 
met typen, druk dan op “Ok”. 

• Uitlijning tekst: verschijnt alleen wanneer u op 
meerdere regels heeft getypt. U kunt de tekst links, 
rechts of gecentreerd uitlijnen.  
De onderste twee afbeeldingen geven een voorbeeld 
weer. Dit staat op het satijn wanneer deze geprint 
wordt.  
Wanneer u meerdere regels tekst wilt typen, raden we 
u aan om een breder satijn te gebruiken (40 mm of 
groter). 

 
Druk op “TERUG” om terug te gaan naar het Configuratiemenu en druk nogmaals “TERUG” om naar de startpagina te 
gaan. 
 
Onder ieder blok zijn de volgende symbolen te zien: "<", “>” en “X”. Deze symbolen bewegen een blok naar links, rechts 
of verwijderen het blok.  
 

3.b.iv Sierrand 

 

Druk op de "+" knop en druk vervolgens op "Sierrand" 
 
Deze functie laat u een sierrand toevoegen op de gehele 
lengte van het satijn.  
 
Klik op “SELECTEER SIERRAND” en kies de gewenste 
sierrand.  
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3.c. Knop Lint Design 
Het Lint Design menu bevat ook nog een aantal extra mogelijkheden, te bedienen met de  

volgende knoppen: 

 
• Printer: u kunt drie printers aan de tablet aansluiten. Alle aangesloten printers verschijnen in dit beeldscherm. U 

kunt bijvoorbeeld een printer voor de 20 mm satijn instellen en een andere printer voor de 70 mm.  Kies hier de 
printer waarop u wilt gaan printen. De instellingen van de printers kunt u aanpassen in de instellingen van 
“PRINTERS”.  

• Herprint: deze functie geeft u de mogelijkheid het geprinte satijn meerdere malen te printen. Er verschijnt een 
scherm waar u het aantal herhalingen kunt aangeven. Zorg ervoor dat u het satijn eerst uitprint met de “Print” 
knop rechts onderin voordat deze functie gebruikt. Anders werkt de herprint functie niet.  

• Afsnijden: druk op deze knop om de printer instructies te geven om te snijden. U kunt deze functie gebruiken om 
het begin van een nieuwe rol satijn mooi te beginnen.  

• Opslaan: hier kunt u uw gepersonaliseerde satijnen opslaan om deze later nogmaals te kunnen gebruiken. Stel 
het satijn samen, druk op “Opslaan”. Geef de tekst een naam en druk op “ok”. Het satijn is opgeslagen op de 
tablet en kan worden geopend via het “Laden” menu.   

• Laden: hier kunt u uw opgeslagen gepersonaliseerde satijnen terugvinden. U kiest uw satijn en deze wordt 
automatisch geladen. Als u op “Voorbeeld” drukt, kunt u controleren of het satijn correct is. U kunt satijnen die u 
niet gebruikt verwijderen door op het “prullenbakje” te drukken. 

• Opnieuw: druk op deze knop om alle blokken te verwijderen en opnieuw te beginnen.  

 
Menu Opslaan  

 
Menu Laden  
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4. Personaliseer uw PIY RIBBONS software 

4.a. Importeren van logo’s/afbeeldingen naar de Tablet  
 

De PIY RIBBONS software geeft u de mogelijkheid afbeeldingen en logo’s te printen op uw satijnen. De 
geïmporteerde logo’s/afbeeldingen worden vertaald naar zwart-wit afbeeldingen, want de printer kan enkel één kleur 
printen. Voor het toevoegen van nieuwe logo’s/afbeeldingen op uw PIY RIBBONS Tablet heet u een lege USB-stick 
en een computer.  
 
Voordat u de USB-stick kunt gebruiken, moet ik u zorgen dat deze goed geformatteerd is. Volg de stappen hieronder 
om uw USB-stick te formatteren naar een FAT32. 

 

1. Plaats de USB-stick in de USB-poort 
2. Ga naar documenten en selecteer de USB-stick 
3. Druk op de rechtermuisknop om een menu te openen. 

De linker foto verschijnt op uw scherm. 

4. Go to ‘System file’ and press on the dropdown menu.  
Ga naar ‘Systeemdocumenten’ en druk op het 

uitschuifmenu 

5. Kies FAT32 (standaard) 
6. Druk op ‘Start’. 
De USB-stick is nu klaar voor gebruik. 

Als u deze stappen heeft doorlopen, kunt u verder met de volgende stappen.  

 

1. Maak op de computer een map aan genaamd “logos”.  
2. Importeer in de map de afbeeldingen die u wilt 

importeren op de tablet. De tablet leest alleen 
extensies die eindigen op .jpg of .png. 

3. Zorg ervoor dat alle afbeeldingen die u wilt gebruiken 
in “LINT DESIGN” in deze map zitten.  

 

Hier ziet u voorbeelden van bruikbare afbeeldingen. De 
afbeeldingen kunnen ook in kleur zijn, al worden ze door 
de tablet wel vertaald naar zwart-wit afbeeldingen. 

 

Steek de USB-stick in de daarvoor bestemde poort.  
 
1. Afbeelding 1 laat de USB-poort zien voor de 10 inch 

tablet. De USB-poorten bevinden zich in de 
bijgeleverde USB Hub. U kunt de USB-stick op 
dezelfde manier aansluiten als de aansluiting voor de 
printer.  

2. Afbeelding 2 laat de USB-poort zien voor de 12 inch 
tablet. De USB-poort is gesitueerd aan de onderkant 
van de tablet. 

 

Om naar Laden te gaan, gaat u naar het 
configuratiemenu. U komt daar als volgt: 
 
1. Druk achtereenvolgend op de cijfers “1 2 3” rechts 

bovenaan het beginscherm van de tablet 
2. Er wordt om een wachtwoord gevraagd. Type 

driemaal de letter “e” (eee) en druk op “bevestig”. 
 
U bent nu in het configuratie menu van PIY RIBBONS 

1 

 

2 
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Druk op “LADEN” (pijl icoon)  

 

Druk op “Inlezen data van USB-stick" 

 

De eerste afbeelding verschijnt op het scherm. De 
afbeelding links laat de originele afbeelding zien. De 
afbeelding aan de rechterkant laat de geïmporteerde 
afbeelding zien. De schuifbalk aan de onderkant zorgt 
ervoor dat u de kwaliteit van de afbeelding kunt 
aanpassen.  

 

U ziet dat de kwaliteit van de geïmporteerde afbeelding 
verbeterd is.  
 
Wanneer u tevreden bent met de afbeelding, drukt u op 
“Ok” en gaat u verder naar de volgende afbeelding. Druk 
op “Cancel” om de afbeelding niet te importeren en verder 
te gaan.  
 

 

Met de knoppen “+90 / -90” kunt u het plaatje roteren.  
 
Er verschijnt een melding wanneer het importeren gereed 
is. Uw plaatjes zitten nu in de software van de tablet. U 
kunt ze nu gebruiken in “LINT DESIGN” of in de 
Templates.  
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Alle geïmporteerde afbeeldingen en afbeeldingen die al in 
het systeem staan, zijn zichtbaar in dit menu.  
 
Bij geïmporteerde afbeeldingen staat een kleine 
“prullenbak” onder. Door hierop te klikken verwijdert u de 
afbeelding.  

Voor verdere informatie gaat u naar de PIY RIBBONS website (www.piyribbons.com). 
Ga naar Service & Support en How to YouTube Video’s. 

 

4.b. Importeren van achtergronden, lettertypen, logo’s/afbeeldingen en 

template iconen naar de Tablet  
De software van de tablet is voorzien van enkele lettertypen, maar u kunt extra lettertypen toevoegen. Vergeet niet dat 
te veel lettertypen het systeem vertragen. De lettertypen die ondersteund worden zijn die met de extensie .ttf. 
Afbeeldingen met de extensie .jpg en .png worden ook alleen maar gelezen door de tablet.  
Voor het toevoegen van nieuwe lettertypen op uw PIY RIBBONS Tablet heet u een lege USB-stick en een computer.  
 
Voordat u de USB-stick kunt gebruiken, moet ik u zorgen dat deze goed geformatteerd is. Volg de stappen hieronder 
om uw USB-stick te formatteren naar een FAT32. 

Als de stappen hieronder voltooid zijn, kunt u naar de volgende stap gaan om lettertypen te downloaden op uw PIY 
RIBBONS Tablet. 

 

1. Plaats de USB-stick in de USB-poort 
2. Ga naar documenten en selecteer de USB-stick 
3. Druk op de rechtermuisknop om een menu te openen. 

De linker foto verschijnt op uw scherm. 
4. Go to ‘System file’ and press on the dropdown menu.  
5. Ga naar ‘Systeemdocumenten’ en druk op het 

uitschuifmenu 
6. Kies FAT32 (standaard) 
7. Druk op ‘Start’. 
De USB-stick is nu klaar voor gebruik. 

Als u deze stappen heeft doorlopen, kunt u verder met de volgende stappen.  

 

Maak op uw computer vier mappen aan. Zorg ervoor dat 
de namen van de mappen overeenkomen met de namen 
op de afbeelding. De tablet kan alleen data importeren als 
het in de daarvoor bestemde map staat.  

Verzamel alle onderdelen die u op uw tablet wilt zetten. 
Zorg ervoor dat er geen spaties in de namen staan, dus:  

filename.jpg  

file name.jpg  
 

• backgrounds: upload hier uw achtergronden. 
Alleen bestanden met de extensie .jpg of .png 
worden ondersteund.  

• fonts: upload hier uw lettertypen. Alleen bestanden 
met de extensie .ttf worden ondersteund.   

• logos: upload hier uw logo’s/afbeeldingen. Alleen 
bestanden met de extensie .jpg of .png worden 
ondersteund. 

http://www.piyribbons.com/
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• templateicons: upload hier uw template iconen. 
Alleen bestanden met de extensie .jpg of .png 
worden ondersteund.  

 

Steek de USB-stick in de daarvoor bestemde poort.  
 
1. Afbeelding 1 laat de USB-poort zien voor de 10 inch 

tablet. De USB-poorten bevinden zich in de 
bijgeleverde USB Hub. U kunt de USB-stick op 
dezelfde manier aansluiten als de aansluiting voor de 
printer.  

2. Afbeelding 2 laat de USB-poort zien voor de 12 inch 
tablet. De USB-poort is gesitueerd aan de onderkant 
van de tablet. 

 

Om naar Laden te gaan, gaat u naar het 
configuratiemenu. U komt daar als volgt: 
 
1. Druk achtereenvolgend op de cijfers “1 2 3” rechts 

bovenaan het beginscherm van de tablet 
2. Er wordt om een wachtwoord gevraagd. Type 

driemaal de letter “e” (eee) en druk op “bevestig”. 
 
U bent nu in het configuratie menu van PIY RIBBONS 

 

Druk op “LADEN” (pijl icoon)  

 

Druk op “Inlezen data van USB stick" 

 

Alle geïmporteerde lettertypen en lettertypen die al in het 
systeem staan, zijn zichtbaar in dit menu.  
 
Bij geïmporteerde lettertypen staat er een kleine 
“prullenbak” onder. Door hierop te klikken verwijdert u de 
lettertype. 

1 

 

2 
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Voor verdere informatie gaat u naar de PIY RIBBONS website (www.piyribbons.com). 
Ga naar Service & Support en How to YouTube Video’s. 

 

4.c. Updaten van de Tablet 

 

Om naar informatie te gaan, gaat u naar het 
configuratiemenu. U komt daar als volgt: 
 
1. Druk achtereenvolgend op de cijfers “1 2 3” rechts 

bovenaan het beginscherm van de tablet 
2. Er wordt om een wachtwoord gevraagd. Type 

driemaal de letter “e” (eee) en druk op “bevestig”. 
 
U bent nu in het configuratie menu van PIY RIBBONS 

 

Druk op “INFO” (satijn icoon)  

 

The "Close application" button allows you to quit the 
application and enter the settings of the tablet.  
 
A password is required. Type "eee". You can connect 
your tablet to the Wi-Fi network. 
 
1. Druk op “Sluit applicatie” 
2. Er wordt om een wachtwoord gevraagd. Type 

driemaal de letter “e” (eee) en druk op “bevestig”. 
 
U bent nu in het configuratie menu van Android.   
Connecteer uw tablet met uw wifinetwerk. 
Druk op het “Huisjes” icoontje in de onderste balk om 
terug te gaan naar de PIY RIBBONS applicatie. 

 

Druk in het configuratie menu van PIY RIBBONS op 
“Laden”. 
 
Druk daarna op “Update app via internet’. Zodra er een 
update online is, zal de tablet zichzelf updaten. Wanneer 
er geen update beschikbaar is online, neem dan contact 
op met PIY RIBBONS. De update kan dan gedownload 
worden via USB-stick.   
 
Als u al de laatste update gebruikt, zal de tablet dit 
aangeven.  

Druk op “TERUG” om terug te gaan naar het Configuratiemenu en druk nogmaals “TERUG” om naar de startpagina te 
gaan. 
Voor verdere informatie gaat u naar de PIY RIBBONS website (www.piyribbons.com).  

http://www.piyribbons.com/
http://www.piyribbons.com/
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5. Onderhoud 
Het is erg belangrijk de printer goed te onderhouden om problemen bij het printen te voorkomen. Maak de printer elke 
keer schoon na het verwisselen van de inkt. De beste manier om de printer schoon te maken is door de platen roller 
en printkop schoon te maken. Hierdoor worden kleine stofdeeltjes van de inkt verwijderd.  

PIY RIBBONS biedt u producten aan om uw printer schoon te maken.   

  

Cleaning Tissues PIY RIBBONS  
100 pcs  

  

Cleaning Swab PIY RIBBONS  
  

  

Cleaning Pen PIY RIBBONS  
  

  

  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



   31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veel plezier met uw prachtig gepersonaliseerde satijnen! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIY RIBBONS biedt u 1 jaar garantie op Tablet en Printer, gebruikersschade uitgesloten. De Tablet en de Printer zijn alleen 
geschikt voor gebruik zoals omschreven in deze gebruiksaanwijzing. PIY RIBBONS draagt geen verantwoordelijkheid voor schade 
wegens afwijkend gebruik of bij gebruik van ondeugdelijke materialen. 


