Bendrosios saugumo priemonės

Svarbūs saugumo nurodymai
ĮSPĖJIMAS

Naudotojo vadovas (lietuvių k.)
Dėkojame, kad įsigijote modelį P300BT, P-TOUCH CUBE!
Prieš pradėdami naudotis šiuo prietaisu perskaitykite šį vadovą, įskaitant visus
perspėjimus. Perskaitę šį vadovą pasidėkite jį saugioje vietoje.
Su savo prietaisu galite kurti didelę įvairovę specialių lipnių etikečių. Šis etikečių
klijavimo aparatas naudoja Brother “TZe” 3,5 – 12 mm pločio juosteles. “TZe” juostelių
kasetės galimos daugybės spalvų ir dydžių. Svetainėje www.brother.com rasite pilną
juostelių, suderinamų su Jūsų prietaisu, sąrašą.
PASTABA

• Šiame dokumente pateikta informacija gali būti pakeista be išankstinio perspėjimo.
• Draudžiama be leidimo kopijuoti ar dauginti bet kurią dokumento dalį ar visa dokumentą.
• Nors šis dokumentas buvo kurtas ypač atsargiai, jei pastebite ką nors abejotino ar
neteisingo, prašome susisiekti su Brother.

Nurodo galimai pavojingą situaciją, kuri, jei nebus išvengta,
gali sukelti mirtį arba rimtų sužeidimų.

Vadovaukitės šiomis nuorodomis, kad išvengtumėte gaisro, nudegimų, sužalojimų,
elektros smūgio, el. izoliacijos įtrūkimo, perkaitimo, nenormalių kvapų ir dūmų pavojaus.
• Visada naudokite nurodytos įtampos ir kintamos srovės adapterį (AD-24ES) savo prietaisui, kad
išvengtumėte žalos ar gedimo.
• Nelieskite savo prietaiso audros metu.
• Nenaudokite savo spausdintuvo / adapterio patalpose, kuriose yra didelė drėgmė, pavyzdžiui,
vonios kambariuose.
• Neperkraukite laido.
• Nedėkite sunkių daiktų ir nepažeiskite savo prietaiso, maitinimo laido ir kištuko.
Per prievartą nelenkite ir netraukite laido. Visada laikykte adapterį, kai atjungiate jį nuo elektros
lizdo.
• Įsitikinkite, kad iki galo prijungėte kištuką prie elektros lizdo. Nenaudokite lizdo, kuris
nepritvirtintas.
• Neleiskite Jūsų spausdintuvui / adapteriui / kištukui sušlapti, pavyzdžiui, juos liečiant šlapiomis
rankomis arba ant jų išliejant skysčių.
• Neardykite ir nemodifikuokite savo spausdintuvo, adapterio ir baterijų.
• Neleiskite metaliniams objektams liesti teigiamo ir neigiamo baterijos galo.
• Nenaudokite aštrių daiktų, pavyzdžiui žnyplių ar metalinio tušinuko, baterijoms keisti.
• Nemeskite baterijų į ugnį ir nelaikykite aukštoje temperatūroje.
• Jei pajautėte neįprastą kvapą, šilumą, spalvų pasikeitimą, deformaciją ar kokį kitą neįprastą
pasikeitimą naudojantis prietaisu ar jį sandėliuojant, nedelsdami atjunkite adapter, išimkite
baterijas ir nustokite naudotis spausdintuvu.
• Nenaudokite pažeistų arba skystį praleidžiančių baterijų, nes skystis gali patekti ant Jūsų rankų.
• Nenaudokite deformuotų, skystį praleidžiančių ir tokių baterijų, kurių etiketės pažeistos. Yra
pavojus pažeisti Jūsų prietaisą.
• Kadangi yra apakimo pavojus, jei iš baterijų ištekėjęs skystis patektų į Jūsų akis, nedelsiant
praskalaukite savo akis dideliu kiekiu švaraus vandens, tada kreipkitės į medikus.

• Priklausomai nuo vietos, medžiagos ir aplinkos sąlygų, etiketė gali atsilupti

Atitikties deklaracija (tik Europa/Turkija)
Mes,

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japonija

arba tapti nebenuimama, etiketės spalva gali pasikeisti arba būti perkelta ant kitų
daiktų. Prieš klijuodami etiketę patikrinkite aplinkos sąlygas ir pačią medžiagą.

• Nenaudokite spausdintuvo jokiais kitais būdais ar kitokiam tikslui, nei nurodyta šiame vadove. Tai
gali sukelti nelaimingų atsitikimų arba padaryti žalos Jūsų spausdintuvui.

• Naudokite tik Brother TZe juostelės kasetes su savo prietaisu. Nenaudokite juostelių,
kurios neturi
ženklo.
• Spausdintuvui valyti naudokite tik minkštą sausą audinį be pūkelių, niekada nenaudokite
alkoholio ar kitų organinių tirpiklių.

• Naudokite minkštą šluostę spausdinimo galvutei valyti. Niekada nelieskite spausdinimo
galvutės pirštais.
• Į juostelės išeigos angą, adapterio jungtį arba baterijų skyrių ir t.t. nedėkite jokių pašalinių daiktų.
• Savo spausdintuvo, adapterio ir baterijų nepalikite tokioje vietoje, kurią veikia tiesioginiai saulės
spinduliai arba lietus, arti šildytuvų ar kitų karštų prietaisų, tokiose vietose, kurias veikia ypač
aukštos arba žemos temperatūros (pavyzdžiui, ant automobilio prietaisų skydelio arba automobilio
bagažinėje), didelė drėgmė arba dulkės.

• Nebandykite spausdinti, jei kasetė tuščia. Tai pažeis spausdinimo galvutę.
• Netraukite juostelės, kai spausdinate arba paduodate juostelę. Tai sugadins Jūsų
juostelę ir prietaisą.
• Jūsų prietaisas nėra aprūpintas įkrovimo funkcija įkraunamoms baterijoms.
• Atspausdintos etiketės ilgis gali skirtis nuo vaizduojamos etiketės ilgio.
• Spausdinant keletą etiketės kopijų, etikečių spausdintuvas neaptiks juostelės kasetės ir tęs
operaciją.
• Atspausdinti simboliai gali atrodyti skirtingai, nei atvaizduojami spausdintuve, nes Jūsų
įrenginio ekranas gali turėti didesnę raišką nei Jūsų spausdintuvas.
• Atspausdintas mažas tekstas gali būti ne toks aiškus, kaip rodomas Jūsų įrenginyje.
• Baltas ir auksinis tekstas gali būti atspausdintas neaiškiai, jei naudojate plonus simbolius.
Prekiniai ženklai ir kopijavimo teisės
Google Play ir Android yra registruoti Google Inc. prekiniai ženklai.

Patvirtiname, kad šis produktas ir adapteris atitinka esminius visų Europos Bendrijoje taikomų
aktualių direktyvų ir reglamentų reikalavimus.
Aititikties deklaraciją galima atsisiųsti iš Brother sprendimų centro.
Aplankykite support.brother.com ir:
• pasirinkite “Europe”
• pasirinkite savo šalį
• pasirinkite “Manuals”
• pasirinkite savo modelį
• pasirinkite “Declaration of Conformity”
• spauskite “Download”
Deklaraciją atsisiųsite, kaip PDF bylą.
Atitikties deklaracija Radijo įrenginių ir telekomunikacijų galinių
įrenginių direktyvai 1999/5/EK (tik Europa/Turkija)
Mes,

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japonija
Patvirtiname, kad šie produktai atitinka Radijo įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių
direktyvos 1999/5/EK nuostatas. Atitikties deklaracijos kopiją galima atsisiųsti sekant nuorodas
atitikties deklaracijos (tik Europa/Turkija) skyriuje.

Nurodo galimai pavojingą situaciją, kuri, jei nebus išvengta,

• Prašome atkreipti dėmesį, kad mes negalime prisiimti jokio atsakomybės dėl kokios nors
žalos arba nuostolių, kylančių dėl naudojimosi šiuo etikečių spausdintuvu, arba etikečių,
sukurtų etikečių spausdintuvu, arba informacijos dingimo, arba pasikeitimo dėl gedimo
remonto, energijos praradimo arba bet kokios pretenzijos iš trečiosios šalies.

Svarbi informacija
Jei turite klausimų arba reikia informacijos apie savo Brother produktą, aplankykite mūsų
svetainę www.brother.co.uk arba susisiekite su Brother klientų aptarnavimo centru.
Dėl DUK, trikčių šalinimo patarimų, programų ir vadovų atsisiuntimo aplankykite
support.brother.com

Einamosios priežiūros atlikimas

DĖMESIO

gali sukelti nedidelių ar vidutinių sužeidimų.

Vadovaukitės šiomis nuorodomis, kad išvengtumėte sužeidimų, skysčių nuotekio,
nudegimų ar ugnies.
• Kai nesinaudojate savo spausdintuvu, laikykite jį vaikams neprieinamoje vietoje. Be to, neleiskite
vaikams į burną dėti spausdintuvo dalių ar etikečių. Jei vaikai prarijo kokią nors dalį, kreipkitės į
medikus.
• Iš karto po spausdinimo nelieskite metalinių dalių aplinkui spausdinimo galvutę.
• Jei iš baterijų ištekėjęs skystis patenka ant Jūsų odos ar drabužių, nedelsiant nuskalaukite juos
švariu vandeniu.
• Išimkite baterijas ir atjunkite adapterį, jei neketinate naudotis spausdintuvu.
• Nenaudokite kitų, nei nurodyta baterijų. Nenaudokite senų ir naujų baterijų arba skirtingų tipų,
skirting įkrovimo lygių ir skirting gamintojų baterijų vienu metu. Nesumaišykite baterijų teigiamų ir
neigiamų polių.
• Nešmeskite ir nesutrenkite savo spausdintuvo / adapterio.
• Nekiškite pirštų į prietaisą, kai uždarote kasetės ir baterijų gaubtą.
• Įsitikinkite, kad naudojate tik 6×AAA šarmines baterijas arba įkraunamas 6×AAA Ni-MH
baterijas.
• Prieš pradėdami naudoti Ni-MH įkraunamas baterijas, įdėmiai perskaitykite instrukcijas apie
baterijas ir baterijų įkrovimą, ir įsitikinkite, kad naudojate jas teisingai.
• Jei naudojate Ni-MH įkraunamas baterijas, prieš pradėdami jas naudoti, įkraukite su specialiu
baterijų įkrovikliu.

Priedai

PASTABA

Prieš alikdami bet kokią priežiūrą, išjunkite spausdintuvą. Jei naudojate baterijas, išimkite
jas, o jei naudojate adapter, atjunkite jį.
Spausdintuvo korpuso valymas
Nušluostykite korpusą minkštu sausu audiniu, kad nuvalytumėte purvą arba dulkes. Jei
korpusas stipriai suteptas, nuvalykite jį vandeniu sudrėkintu audiniu.
PASTABA

Nenaudokite tokių tirpiklių ar medžiagų, kaip benzenas, dažų skiediklis ar alkoholis,
kuris gali pažeisti Jūsų prietaiso paviršių.

Kirpiklio keitimas
1. Ištraukite dvi kirpiklio (žalia) dalis rodyklių kryptimi, kaip pavaizduota paveikslėlyje (2).
2. Įdėkite naują kirpiklį paspausdami dvi naujas dalis žemyn, kol jos užsifiksuos.
Kirpiklio plokštelė

1

Įdėkite galvutės valymo kasetę į prietaisą, tada du kartus greitai spauskite įjungimo
mygtuką. Nukirpkite valymo juostelę, kai ji bus patiekta. Jei problema neišspręsta
pakartojus šį veiksmą tris kartus, susisiekite su Brother klientų servisu.

Kirpiklio briauna

P300BT išpakavimas
Prieš pradėdami naudotis prietaisu patikrinkite, ar pakuotėje yra nurodytos dalys. Jei
kurios nors dalies trūksta ar ji pažeista, susisiekite su savo vietinio Brother atstovu.

ĮSPĖJIMAS
NELIESKITE spausdinimo galvutės. Ji labia karšta, todėl galite nusideginti.
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NAUDOTOJO VADOVAS P300BT LT

Dalies kodas
pavadinimas
D013JD001

Bluetooth ženklas ir logotipai priklauso Bluetooth SIG, Inc. ir bet koks tokių ženklų naudojimas
Brother Industries, Ltd. Yra pagal licenciją.
Kiekviena įmonė, programos pavadinimas yra paminėtas šiame vadove, turi programos
licencijos sutartį, būdingą jos savininko programoms.
Bet kokie įmonių prekiniai ženklai ir produktų pavadinimai, esantys ant Brother produktų,
susijusių dokumentų ir bet kokių kitokių medžiagų yra šių atitinkamų įmonių prekiniai ženklai
arba registruoti prekiniai ženklai.

Pradinė juostelės kasetė

Informacija apie atitikimą Komisijos reglamentui 801/2013
P300BT
Energijos sąnaudos*

0.7W

* Visi tinklo prievadai aktyvuoti ir prijungti.

Kaip įjungti / išjungti Bluetooth
Norėdami aktyvuoti Bluetooth funkciją:
Paspauskite įjungimo mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą, Bluetooth funkcija bus
įjungta. Norėdami deaktyvuoti Bluetooth funkciją:
Paspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką 0,5 s., kad išjungtumėte prietaisą, Bluetooth funkcija
bus išjungta.

Bluetooth
Šis spausdintuvas suderinamas su Bluetooth funkcija.
Dažnio banga(-os): 2400 – 2483,5 MHz.
Didžiausia radijo dažnio galia, perduodama dažnių banga(-omis): <20 dBm(e.i.r.p).

Trikčių šalinimas (tęsinys)

Išmatavimai (plotis × gylis ×
aukštis)

Maždaug 4.5" (plotis) × 2.4" (gylis) × 4.5" (aukštis)
(115 mm (plotis) × 61 mm (gylis) × 115 mm (aukštis))

Svoris

Maždaug 0.8 lb (380 g)
(be baterijų ir juostelės kasetės)

Elektros sąnaudos

Papildomas adapteris (AD-24ES)
6×AAA šarminės baterijos (LR03)*
Įkraunamos 6×AAA Ni-MH baterijos (HR03)*
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PASTABA

P300BT

Kitų programų arba produktų, naudotų šiame dokumente, pavadinimai yra atitinkamų
įmonių, kurios juos sukūrė prekiniai arba registruoti prekiniai ženklai.

Specifikacijos

Jei kirpiklio ašmenys tampa buki po pakartotinio naudojimo ir juostelė negali būti aiškiai
nukirpta, pasukite ir iš naujo nustatykite kirpiklio plokštelę, kaip pavaizduota
paveikslėlyje (1).
Jei vis dar susiduriate su sunkumais, pakeiskite kurpiklį nauju (dallies numeris: TC4) iš
savo Brother atstovo.

Spausdinimo galvutės valymas
Purvas ant spausdinimo galvutės gali lemti blankias linijas, blankų šriftą arba
trūkstamus simbolius.
Naudokite papildomą paskirtą galvutės valymo kasetę (TZe-CL3) arba naudokite medvilninį
tamponą, kad švelniai nuvalytumėte purvą nuo spausdinimo galvutės.

Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad ir iPod yra Apple Inc. prekiniai ženklai, registruoti
JAV ir kitose šalyse.

GALIĄ UŽTIKRINA
DURACELL
Sąsaja

Bluetooth Ver 2.1 + EDR Class2

Juostelės kasetė

Brother TZe juostelės kasetė
Suderinami pločiai: 3.5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

* Aplankykite mus adresu support.brother.com dėl naujausių rekomendacijų baterijoms.

Trikčių šalinimas
Sprendimas
Patikrinkite, ar teisingai įdėtos baterijos, arba tinkamai
prijungtas papildomas adapteris.
Ant atspausdintų etikečių vidurio
Ruoželiai arba prastos kokybės simboliai ant
atsiranda horizontalus tarpas.
atspausdintų etikečių pagrinde nurodo, kad spausdinimo
galvutė nešvari. Žr. skyrių “Einamosios priežiūros
atlikimas”, kaip valyti spausdinimo galvutę.
* Nelieskite spausdinimo galvutės rankomis.
Spausdintuvas nespausdina arba • Įsitikinkite, kad spausdintuvas įjungtas.
atspausdinami neteisingi
• Įsitikinkite, kad juostelės kasetė tinkamai įdėta.
simboliai.
• Įsitikinkite, kad kasetės gaubtas pilnai uždarytas.
• Įsitikinkite, kad prietaisas ne miego režime.
• Įsitikinkite, kad spausdintuvas ir mobilusis
įrenginys yra sujungti per Bluetooth.
• Jei juostelės kasetė tuščia, pakeiskite ją.

Problema
Spausdintuvas išsijungia, kai
bandau spausdinti.

Sprendimas
• Baterijos gali būti nusilpusios. Pakeiskite jas.
• Patikrinkite, ar baterijos teisingai įdėtos. (Žr. “2.
Baterijų įdėjimas arba adapterio prijungimas”).
• Naudojate nesuderinamą adapter. Naudokite tik
rekomenduojamą adapterį: AD-24ES/AD-24ES-01.

Juostelė nepatiekiama tinkamai • Patikrinkite, ar juostelės galas patiekiamas po
arba juostelė užstringa mano
juostelės kreipiančiosiomis.
spausdintuve.
• Gali būti, jog bandėte naudoti kirpiklį spausdinimo
metu. Nebandykite kirpti etiketės spausdinant.
Juostelė sustoja pusiaukelėje.
Juostelė ne iki galo išlenda.

Negaliu spausdinti iš mobiliojo
įrenginio.
Tuščias tarpas (~25 mm)
pridedamas prie kiekvienos
etiketės.

Jūsų prietaisas gali būti sukonfigūruotas nekirpti
paskutinės etiketės. Spauskite įjungimo mygtuką geitai du
kartus, kad patiektumėte juostelę, tada spauskite
juostelės kirpiklio svirtį, kad nukirptumėte juostelę. Taip
pat galite naudoti programėlę, kad sukonfigūruotumėte
prietaisą visada nukirpti paskutinę etiketę.
Patikrinkite, ar Jūsų prietaisas ir Jūsų mobiluis įrenginys
yra sujungti per Bluetooth. Žr. “6. Jūsų prietaiso ir
mobiliojo įrenginio suporavimas”.
Kad apsisaugotumėte nuo tuščio tarpo atsiradimo and
antros ir visų kitų etikečių, naudokite šiuo kirpimo opcijų
nustatymus:
P-touch Design&Print
- Kirpkite paskutinę etiketę: išjungta
- Speciali juostelė: išjungta

Problema
Negaliu įjungti spausdintuvo.

iPrint&Label
- Grandinės spausdinimas: įjungta

Rašalo juosta atskirta nuo
rašalo ritinėlio.

Sunku nukirpti etiketę.

Turite išleisti ir nukirpti paskutinę etiketę rankiniu būdu:
paspauskite įjungimo mygtuką du kartus, kad patiektumėte
juostelę, tada spauskite juotelės kirpiklio svirtį, kad
nukirptumėte juostelę.
Jei rašalo juosta sugedusi, pakeiskite juostelės kasetę.
Jei ne, palikite juostelę nekirptą
RITĖ
Ir išimkite juostelės
kasetę, tada susukite
laisvą rašalo juostelę
atgal į ritę.
Apsukite kirpiklio plokštelę. Aprašymą, kaip tai padaryti,
rasite skyriuje “Priedai”.

2. Baterijų įdėjimas arba adapterio prijungimas

1. Dalys ir komponentai

D013JD001

Priekis

2. Baterijų įdėjimas arba adapterio prijungimas (tęinys)

DĖMESIO

DĖMESIO

VISADA NAUDOKITE NURODYTĄ ĮTAMPĄ IR ADAPTERĮ (AD-24ES) ETIKEČIŲ
SPAUSDINTUVUI, KAD APSISAUGOTUMĖTE NUO ŽALOS AR GEDIMŲ.

LED
Juostelės kirpiklio svirtis

Etikečių spausdintuvas naudoja šešias (6) AAA šarmines baterijas arba šešias (6) pilnai
įkraunamas AAA Ni-MH beterijas, kurių komplektacijoje nėra. Kaip alternatyvą, galite
naudoti papildomą adapterį ir prijungti prietaisą prie elektros tinklo.

Naudotojo vadovas (lietuvių k.)

Įžanga

1. Laikykite prietaisą, kaip pavaizduota paveikslėlyje.
Atidarykite
baterijų
gaubtą,
paspausdami žymę ant šono (1) ir
traukdami rodyklės kryptimi (2).

Norėdami pradėti spausdinimą, atsisiųskite vieną iš mobiliųjų
programėlių:
Baterijos gaubtas

Nenaudokite senų ir naujų baterijų kartu. Pakeiskite visas šešias baterijas tuo pačiu metu.

Galas
2. Įdėkite šešias baterijas, kaip
pavaizduota paveikslėlyje. Sukeiskite
teigiamus ir neigiamus polius,
įsitikinę, kad neigiami poliai liečia
spyruokles baterijų lizde.

Įjungimo mygtukas

Android
Atsisiųskite P-touch Design&Print arba iPrint&Label iš Google Play™.

Adapterio prijungimas
Jei naudojate papildomą adapterį:
1. Įkiškite adapterio laidą į adapterio lizdą prietaiso šone.
2. Įkiškite adapterį į elektros tinklą.

Adapteris

Kasetės gaubtas

P-touch Design&Print

iPrint&Label

Adapterio lizdas

Juostelės langas

Juostelės
padavimas
Įjunkite spausdintuvą ir greitai du kartus paspauskite įjungimo mygtuką, kad automatiškai
patiektumėte juostelę.

Spyruoklės
yra neigiami
poliai

3. Įdėkite du kabliukus baterijų gaubto
gale į savo prietaisą (3). Stumkite
baterijų gaubtą (4), įsitikinę, kad jis
užsifiksuoja.

Adapterio laidas

3
4

Juostelės kirpimas
Kai Jūsų etiketės baigiamos spausdinti, spauskite juostelės kirpiklio svirtį, kad
nukirptumėte juostelę.

3. Juostelės kasetės įdėjimas

4. Prietaiso įjungimas ir išjungimas

6. Prietaiso suporavimas su mobiliuoju įrenginiu

Įsitikinkite, kad juostelės kasetė turi TZe žymę(
). Naudokite
tik 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, arba 12 mm pločio juosteles.
Jei ant TZe juotelės kasetės yra stabdiklis, išimkite jį, prieš kasetės
sumontavimą.

- Kad įjungtumėte prietaisą, paspauskite įjungimo mygtuką.
- Kad išjungtumėte prietaisą, paspauskite ir 0,5 s. palaikykite įjungimo mygtuką.

Savo mobiliajame įrenginyje:
1. Nustatymuose pasirinkite Bluetooth opciją ir ją įjunkite.
2. Kai atsiranda surastų Bluetooth įrenginių sąrašas, spauskite P300BT**** (kur **** yra
keturi paskutiniai jūsų etikečių spausdintuvo serijos numerio skaičiai. Prietaiso numerį
taip pat galite rasti ant lipduko žemiau įjungimo mygtuko). Prietaiso serijos numeris yra
toje vietoje, kur TZe juostelės kasetė dedama į kasetės gaubtą.

1.

5. LED indikacijos

Laikykite prietaisą, kaip pavaizduota
paveikslėlyje. Atidarykite kasetės gaubtą,
paspausdami žymę ant prietaiso šono
(1) ir traukdami rodyklės kyptimi (2).

Kasetės gaubtas

2

Išjungtas

2. Sukurkite etiketės dizainą
programėlėje. Taip pat galite kurti ir
išsisaugoti etikečių informaciją bei
atsispausdinti jas vėliau.

• Prisijungiama prie mobiliojo įrenginio
• Tiekiama arba kerpama juostelė
• Spausdinama

Mirksinti žalia šviesa
(Šviečia 3 s., tada išsijungia 1 s.) Budėjimo režimas

PASTABA

•

Įsitikinkite, ar juostelėje nėra
laisvumo. Bet kokį laisvuką galite
sutvarkyti, patraukdami juostelės gala
pro juostelės kreipiančiąją.
• Kai įdedate arba išimate juostelės
kasetę, įsitikinkite, kad juostelė
neužstrigo už sidabrinio smeigtuko (3)
arba spausdinimo galvutės.

Gaunami duomenys iš mobiliojo įrenginio.

Mirksinti oranžinė šviesa
(1 s. intervalais)

Reikia keisti baterijas.

Pastovi raudona Kraunasi
šviesa

3. Įdėkite du kabliukus kasetės gaubto
gale į savo prietaisą (4). Paspauskite
kasetės gaubtą, įsitikindami, kad jis
užsifiksavo (5).
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Jei norite apsisaugoti nuo tuščių tarpų
atsiradimo kiekvienos atspausdintos
etiketės krašte, naudokite šiuo kirpimo
opcijos nustatymus:
3. Jei prašoma įvesti PIN kodą, įveskite “0000”.
PASTABA

Būsena

LED

Spausdinimo
galvutė

PASTABA

Mirksinti žalia šviesa
(0,5 s. intervalais)

Juostelės kreipiančioji

3

1. Prijunkite mobilųjį įrenginį prie savo
spaudintuvo per Bluetooth.

Būsena

LED
Nešviečia
Pastovi žalia šviesa

Juostelės pabaiga

7. Etikečių spausdinimas

Jūsų prietaiso LED nurodo Jūsų prietaiso būseną.

1

2. Įdėkite juostelės kasetę pagal
paveikslėlį, kaip pavaizduota
korpuse. Patikrinkite, kad juostelė
yra nukreipta į žalią juostelės išėjimo
angą ir švelniai paspauskite
juostelės kasetę į prietaisą, kol ji
užsifiksuos.

2

PASTABA

iPad/iPhone/iPod touch
Atsisiųskite P-touch Design&Print arba iPrint&Label iš App Store.

DĖMESIO
• Išimkite baterijas, jei neketinate naudotis prietaisu ilgesnį laiko tarpą.
• Utilizuokite baterijas atitinkamame surinkimo taške, ne su bendromis atliekomis.
Būkite tikri, kad laikotės visų taikomų šalies nuostatų.
• Kai laikote arba utilizuojate bateriją, apvyniokite ją celofano juostele,
Kad apsaugotumėte ją nuo trumpo jungimosi (žr. paveikslėlį).
1. Celofano juostelė
2. Šarminė arba Ni-MH baterija
1

2

1

Juostelės išeigos anga

SKIRTINGŲ BATERIJŲ KOMBINACIJOS NAUDOJIMAS (ŠARMINIŲ SU Ni-MH) GALI
SUKELTI SPROGIMĄ. UTILIZUOKITE PANAUDOTAS BATERIJAS PAGAL
INSTRUKCIJAS.

• Nėra juostelės kasetės.
• Įdėta neteisinga
juostelės kasetė.
• Įdėta nesuderinama
juostelės kasetė.
Mirksinti raudona
šviesa
Prietaisui nepavyko
(1 s. intervalais)
sukomunikuoti su Jūsų
mobiliuoju įrenginiu.

Kaip panaikinti
klaidą

Sprendimas

Paleiskite programą iš naujo.
Jei problema neišsisprendžia, susisiekite
su Brother klientų aptarnavimo servisu.

Lengvai paspauskite Įdėkite teisingą
įjungimo mygtuką.
juostelės kasetę.

Iš naujo paleiskite
etikečių
spausdintuvą.

Prijunkite per
Bluetooth ir
pabandykite siųsti
etiketę iš savo
mobiliojo įrenginio į
spausdintuvą.

Kirpiklio klaida

Lengvai paspauskite įjungimo mygtuką.

Naudojamas nesuderinamas adapteris

Naudokite teisingą adapter.

Mirksinti raudona
šviesa
Sistemos klaida.
(0,5 s. intervalais)

Prašome susisiekti su Brother klientų
aptarnavimo servisu.

• Poravimo instrukcijos gali skirtis, priklausomai nuo Jūsų naudojamo mobiliojo įrenginio.
• Jei Jūsų spausdintuvo neaptinka Jūsų mobiluis įrenginys per Bluetooth, patikrinkite toliau
išvardintus punktus ir pabandykite prisijungti iš naujo:
- Spausdintuvas gali būti prijungtas prie kito mobiliojo įrenginio. Tokiu atveju išjunkite
Bluetooth tae įrenginyje, išjunkite savo spausdintuvą ir įjunkite iš naujo.
- Patikrinkite, ar Jūsų spausdintuvas nėra miego režime.
- Padėkite mobilųjį įrenginį kuo arčiau spausdintuvo.
- Įsitikinkite, kad nėra kliūčių ar daiktų, kurie skleidžia radijo bangas, pavyzdžiui
mikrobangų krosnelės, tarp prietaiso ir Jūsų mobiliojo įrenginio.
• Jei naudojate išmanųjį gaubtą savo planšetiniame kompiuteryje, įsitikinkite, kad gaubtas
lieka atidengtas, kai Jūs kuriate ar spausdinate etiketes. Uždarytas išmanusis gaubtas
gali sutrukdyti duomenų perdavimą ir Jūsų etiketė nebus atspausdinta.

P-touch Design&Print
- Kirpti paskutinę etiketę: IŠJUNGTA
- SPeciali juostelė: IŠJUNGTA
iPrint&Label
- Grandinės spausdinimas: ĮJUNGTA
3. Spauskite “Spausdinti”.

4. Kirpkite etiketę su juostelės kirpiklio
svirtimi. Jei ne visos atspausdintos
etiketės išlindo, greitai du kartus
paspauskite įjungimo mygtuką.

P-touch Design&Print

iPrint&Label

