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Pateicamies, ka iegādājāties modeli P300BT, P-TOUCH CUBE!

Pirms aparāta lietošanas iesakām izlasīt šo rokasgrāmatu, ietverot visus piesardzības 
pasākumus.

Pēc rokasgrāmatas izlasīšanas noglabājiet to drošā vietā. Ar savu aparātu Jūs varat 
radīt plašā spektra pielāgotas, pašlīmējošas uzlīmes. Uzlīmju ierīcē tiek lietotas Brother 
“TZe” lentas ar platumu no 3,5 līdz 12 mm. “”TZe lentas kasetnes ir pieejamas daudzās 
krāsās un izmēros. Apmeklējiet www.brother.lv, lai apskatītu pilnu sarakstu ar lentām, 
kas ir saderīgas ar Jūsu aparātu. 

• Informācija, kas ir sniegta šajā dokumentā, ir pakļauta izmaiņām bez iepriekšēja brīdinājuma.
• Neatļauta šī dokumenta vai kādas tā daļas kopēšana vai pavairošana ir aizliegta.
• Lai gan šis dokuments ir uzrakstīts īpaši rūpīgi, ja Jūs pamanāt kaut ko apšaubāmu 

vai nepareizu, lūdzu sazinieties ar Brother.
• Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nevaram uzņemties atbildību par bojājumu vai zaudējumiem, 

kas ir radušies šī uzlīmju printera lietošanas vai uzlīmēm, kas ir veidotas ar uzlīmju printeri, 
kā arī par datu pazušanu vai izmaiņām, kas radušās kļūdas, labošanas, strāvas zuduma 

Ja Jums ir jautājumi vai ir nepieciešama informācija par Jūsu Brother produktu, 
apmeklējiet mūsu mājas lapu vietnē www.brother.lv, vai sazinieties ar mūsu Brother 
klientu apkalpošanas nodaļu. 

Lai iegūtu informāciju par BUJ, traucējummeklēšanu, kā arī lejupielādētu programmatūru 
un rokasgrāmatas, apmeklējiet vietni support.brother.com

Svarīga informācija

Lietotāja rokasgrāmata (Latviešu valodā)

Sekojiet šīm vadlīnijām, lai izvairītos no ugunsbīstamības, apdegumu, ievainojumu, 
elektrošoka, plīsumu, pārkaršanas, neparastu aromātu vai dūmu rašanās riska.
• Vienmēr savam aparātam lietojiet norādīto sprieguma un maiņstrāvas adapteri (AD-24ES) , 

lai izvairītos no bojājuma vai kļūdas.
• Neaiztieciet aparātu pērkon negaisa laikā.
• Nelietojiet aparātu vai maiņstrāvas adapteri vietās, kur ir augsts mitruma līmenis, piemēram, 

• Nepārslogojiet strāvas vadu.
• Nenovietojiet smagus priekšmetus uz sava aparāta, strāvas vada vai kontaktdakšas.

Nelokiet un neraujiet strāvas vadu ar spēku. Vienmēr pieturiet maiņstrāvas adapteri, 
atvienojot to no kontaktligzdas. 

• Pārliecinieties, kontaktdakša ir pilnībā ievietota kontaktligzdā. Neizmantojiet vaļīgu 
kontaktligzdu.

• Neļaujiet savam aparātam, maiņstrāvas adapterim, kontaktdakšai vai baterijām samirkt, 
piemēram, lietojot tās ar slapjām rokām vai izlejot uz piederumiem dzērienus.

• Neizjauciet un nepārveidojiet savu aparātu, maiņstrāvas adapteri vai bateriju.
• Nelietojiet asus priekšmetus, piemēram, pinceti vai metālisku pildspalvu, lai nomainītu baterijas.
• Nemetiet baterijas ugunī un nepakļaujiet tās karstuma ietekmei.
• Atvienojiet maiņstrāvas adapteri un nekavējoties pārtrauciet izmantot aparātu, ja pamanāt 

neparastu aromātu, karstumu, krāsas maiņu, deformāciju vai ko citu neierastu aparāta 
izmantošanas vai glabāšanas laikā. 

• Nelietojiet bojātu vai tekošu bateriju, jo šķidrums var nokļūt uz Jūsu rokām.
• Nelietojiet deformētu vai tekošu bateriju, kā arī tādu, kam ir bojāta uzlīme. Tādā veidā Jūs 

varat bojāt savu ierīci.
• Tā kā bateriju šķidruma sūces rezultātā radies šķidrums var iekļūt acīs un izraisīt redzes 

zudumu, nekavējoties skalojiet acis ar lielu daudzumu tīra ūdens, un tad meklējiet medicīnisko 

Sekojiet šīm vadlīnijām, lai izvairītos no personīgiem ievainojumiem, šķidruma 
 

• Kad Jūs aparātu neizmantojat, noglabājiet to bērniem nepieejamā vietā. Pie tam, neļaujiet 
bērniem likt mutē uzlīmju printera daļas vai uzlīmes. Ja kāds priekšmets tiek norīts, meklējiet 
medicīnisko palīdzību.

• Neaiztieciet metāliskās daļas ap drukas galviņu tūlīt pēc drukāšanas.
• Ja sūces rezultātā no baterijām ir noplūdis šķidrums, kas nokļūst uz Jūsu ādas vai drēbēm, 

nekavējoties skalojiet attiecīgo vietu ar tīru ūdeni.
• Izņemiet baterijas un atvienojiet maiņstrāvas adapteri, ja Jūs neplānojat izmantot savu ierīci.  
• Izmantojiet tikai norādītās baterijas. Vienlaicīgi nelietojiet kopā vecas un jaunas baterijas, kā 

arī nekombinējiet bateriju veidus, dažādus uzlādes līmeņus un ražotājus vai atšķirīgus modeļus. 
Neievietojiet aparātā baterijas ar apvērstiem poliem.

• Nemetiet zemē un nedauziet savu aparātu vai maiņstrāvas adapteri.
• Aizverot kasetnes un baterijas pārsegu, nelieciet aparātā pirkstus.
• Pārliecinieties, ka izmantojat tikai 6×AAA sārma baterijas vai atkārtoti uzlādējamās 6×AAA 

• Pirms atkārtoti uzlādējamo Ni-MH bateriju izmantošanas rūpīgi izlasiet instrukcijas baterijām 
un bateriju lādētājam, un pārliecinieties par to pareizu pielietojumu.

• Ja Jūs izmantojat Ni-MH atkārtoti lādējamās baterijas, pirms to lietošanas  uzlādējiet tās ar 
specializēto bateriju lādētāju.

Drošības pasākumi

Norāda uz iespējami bīstami situāciju, kas neizvairīšanās 

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kas neizvairīšanās 
gadījumā var izraisiet nelielus vai vidējus ievainojumus.

BRĪDINĀJUMS

BĪSTAMI

• Atkarībā no tā atrašanās vietas, materiāla un vides apstākļiem, uzlīme var atlīmēties 
vai kļūt nenoņemama, uzlīmes krāsa var mainīties vai tikt pārnesta uz citiem priekšmetiem. 
Pirms uzlīmes piemērošanas, pārbaudiet vides apstākļus un materiālu.

• Nelietojiet aparātu nevienā no šeit neminētajiem veidiem. Šāda rīcība var izraisīt 
negadījumus vai bojāt Jūsu aparātu. 

• TZe  Savā aparātā izmantojiet tikai Brother lentes kasetnes. Nelietojiet kasetnes bez 
marķējuma  .

• Sava aparāta tīrīšanai izmantojiet tikai tīru, sausu drānu; nekad nelietojiet alkoholu vai 
citus organiskos šķīdinātājus.

• Drukas galviņas notīrīšanai izmantojiet salveti; nekad neaiztieciet drukas galviņu ar pirkstiem. 
• Neievietojiet svešķermeņus lentes izejas slotā, maiņstrāvas adaptera savienotājā vai 

bateriju nodalījumā, utt.
• Nenovietojiet savu aparātu, maiņstrāvas adapteri vai baterijas tur, kur tie būtu pakļauti tiešai 

saules gaismai vai lietum, netālu no sildītājiem vai citām karstām ierīcēm, vietās, kas pakļautas 
ārkārtīgi augstām vai zemām temperatūrām (piemēram, uz vadības paneļa vai automašīnas 

• Nemēģiniet drukāt, ja kasetne ir tukša; tas bojās drukas galviņu. 
• Drukāšanas vai padeves laikā nevelciet lenti; tas nojās lenti un aparātu.  
• Jūsu ierīce nav aprīkota ar lādētāju vai atkārtoti lādējamām baterijām.
• Drukātās uzlīmes garums var atšķirties no Jūsu mobilās ierīces ekrānā redzamā uzlīmes 

garuma. 
• Drukājot vairākas uzlīmes kopijas, printeris neuztvers lentes kasetnes beigas un turpinās 

darboties.
• Drukātās rakstzīmes var atšķirties no priekšskatījuma Jūsu  ierīcē, jo ierīces ekrānam, 

iespējams, ir augstāka izšķirtspēja salīdzinājumā ar printeri.
• Drukātie mazie teksti var nebūt tik skaidri, kā paradīts Jūsu ierīces ekrānā.
•Baltās un zelta krāsas teksts var netikt skaidri izdrukāts , ja izmantojat smalkās rakstzīmes. 
Preču zīmes un autortiesības 
Google Play un Android ir reģistrētas Google Inc. preču zīmes.
Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad un iPod ir Apple Inc. preču zīmes, kas ir 
reģistrētas Amerikas Savienotajās Valstīs un citās valstīs.
Citu programmatūras vai produktu nosaukumi, kas ir izmantoti šajā dokumentā, ir attiecīgo 
to izstrādātāju kompāniju preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.
Bluetooth vārda marķējums un logotipi pieder Bluetooth SIG, Inc., ietverot visa veida 
Brother Industries, Ltd. šo marķējumu izmantošanu saskaņā ar licenci. 
Katram uzņēmumam, kura programmatūras nosaukums ir minēts šajā rokasgrāmatā, ir 
programmatūras licences līgums, kas ir noteikts attiecībā uz tam piederošajām programmām.
Visas preču zīmes un kompāniju produktu nosaukumi, kas parādās uz Brother produktiem, 
saistītajiem dokumentiem un citiem materiāliem, ir attiecīgo kompāniju preču zīmes vai 
reģistrētas preču zīmes.

General Precautions

Informācija par atbilstību Komisijas regulai 801/2013

* Visi tīkla porti ir aktivizēti un pieslēgti.

Kā iespējot/ atspējot Bluetooth
Lai aktivizētu Bluetooth funkciju:
Nospiediet strāvas pogu, lai ieslēgtu savu aparātu, Bluetooth tiks ieslēgts.
Lai deaktivizētu Bluetooth funkciju:
Nospiediet un pieturiet strāvas pogu 0,5 sekundes, lai izslēgtu savu ierīci, Bluetooth tiks 
izslēgts.  

Bluetooth
Šis printeris atbalsta Bluetooth.
Frekvenču josla(s): 2400 - 2483.5 MHz.
Maksimālā radio-frekvences  jauda, kas tiek pārraidīta frekvenču joslā(S): Mazāk par 

20 dBm(EIRP).

Atbilstības deklarācija (tikai Eiropai/ Turcijai)

Mēs,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japānā

Japānā, apstiprinām, ka šis produkts un maiņstrāvas adapteris atbilst svarīgajām 
prasībām un attiecīgajām direktīvām un regulām, kas tiek piemērotas Eiropas Kopienā. 

Atbilstības deklarāciju ir iespējams lejupielādēt Brother Solutions centrā.
Apmeklējiet vietni support.brother.com un: 

• izvēlieties “Europe” (Eiropa)
• izvēlieties savu valsti
• izvēlieties “Manuals” (Rokasgrāmatas)
• izvēlieties savu modeli
• izvēlieties “Declaration of Conformity” (Atbilstības deklarācija)
• klikšķiniet “Download” (Lejupielādēt)

Jūsu deklarācija tiks lejupielādēta PDF faila formātā.

Atbilstības deklarācija, kas R&TTE Direktīvai 1999/5/EK
(tikai Eiropai/ Turcijai)

Mēs,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japānā

apstiprinām, ka šie produkti atbilst RTTI 1999/5/EK direktīvas noteikumiem. Atbilstības 
deklarācijas  kopiju ir iespējams lejupielādēt, sekojot instrukcijām  Atbilstības deklarācija 
(tikai Eiropai/ Turcijai) sadaļā.

P300BT

Strāvas patēriņš* 0.7W

PIEZĪME

Pirms apkopes veikšanas izslēdziet ierīci. Ja Jūs lietojat baterijas, izņemiet tās, ja 
izmantojat maiņstrāvas adapteri, atvienojiet to no strāvas.

Jūsu ierīces korpusa tīrīšana
Noslaukiet ierīces korpusu ar mīkstu, sausu drānu, lai notīrītu netīrumus vai putekļus. 
Ja korpuss ir ļoti netīrs, slaukiet to ar ūdenī mērcētu drānu.

PIEZĪME

Neizmantojiet šķīdinātājus vai tīrīšanas līdzekļus, piemēram, benzolu, krāsas šķīdinātāju 
vai alkoholu, kas var bojāt Jūsu ierīces virsmu. 

Drukas galviņas tīrīšana
Netīrumi uz drukas galviņas var izraisīt tukšas rindas, blāvu druku vai iztrūkstošas 
rakstzīmes. Izmantojiet piemērotu galviņas tīrīšanas kasetni (TZe-CL3) vai lietojiet 
kokvilnas tamponu, lai maigi notīrītu netīrumus no drukas galviņas.

PIEZĪME

Ievietojiet drukas galviņas tīrīšanas kasetni aparātā un divas reizes strauji nospiediet 
ieslēgšanas pogu. Nogrieziet tīrīšanas lenti, kad tā ir padota. Ja problēma neatrisinās 
pēc tam, kad esat šo procesu veicis trīs reizes, sazinieties ar Brother klientu apkalpošanas    

Ikdienas apkopes veikšana

 BRĪDINĀJUMS

NEAIZTIECIET drukas galviņu! Tā ir ļoti karsta, un Jūs varat apdedzināties.

Ja griezēja asmens pēc tā atkārtotas izmantošanas kļūst neass un lentu nav iespējams 
precīzi nogriezt, pagrieziet un atiestatiet griešanas plāksni, kā parādīts ilustrācijā (1).
Ja joprojām saskaraties ar grūtībām, nomainiet detaļu (vienības numurs: TC4), 
iegādājoties to no Brother izplatītāja.

Griezēja nomaiņa
1. Izvelciet divas griezēja daļas (zaļā krāsā) ar bultām norādītajā virzienā (2).

2. Uzstādiet jauno griezēju. Nospiediet divas jaunās detaļas, līdz tās nofiksējas 
savā vietā.  

Pirms aparāta izsaiņošanas pārbaudiet, vai iepakojumā ir sekojošās detaļas. 
Ja kāda sastāvdaļa trūkst vai ir bojāta, sazinieties ar savu Brother izplatītāju. 

Piederumi

P300BT izsaiņošana

P300BT Sākotnējā lentes kasetne

Griezēja plāksne

Griezēja asmens

1

2

* Apmeklējiet mūs vietnē support.brother.com lai uzzinātu jaunākos ieteikumus attiecībā 

Specifikācijas

Dimensijas ) (W × D × H
(115 mm (W) × 61 mm (D) × 115 mm (H))

Svars Aptuveni 0.8 lb (380 g)
(bez baterijām un lentes kasetnes)

Strāvas padeve Izvēles maiņstrāvas adapteris(AD-24ES)

6×AAA sārma baterijas (LR03)*

Atkārtoti lādējamas 6×AAA Ni-MH baterijas (HR03)*

Interfeiss Bluetooth versija 2.1 + EDR Klase2

Lentes kasetne Brother TZe lentes kasetne

Saderīgie platumi: 3.5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

Traucējummeklēšana

Problēma Risinājums

Es nevaru ieslēgt savu ierīci.
pareizi un maiņstrāvas adapteris ir droši pieslēgts.

Drukāto uzlīmju vidū parādās 
balta līnija.

Svītras vai zemas kvalitātes rakstzīmes uz drukātajām 
uzlīmēm nozīmē, ka drukas galviņa ir netīra. Skatiet 
sadaļu “Ikdienas apkopes veikšana” , lai iegūtu 
instrukcijas par drukas galviņas tīrīšanu. 
* Neaiztieciet drukas galviņu ar rokām.

Mans aparāts nedrukā vai arī 
rakstzīmes tiek drukātas nepareizi.

• Pārliecinieties, ka printeris ir ieslēgts.

• Pārliecinieties, ka lentas kasetne ir pareizi ievietota.
• Pārliecinieties, ka kasetnes pārsegs ir pilnībā 

• Pārliecinieties, ierīce neatrodas miega režīmā.

• Pārliecinieties, ka printeris un mobilā ierīce ir 
savienotas, izmantojot Bluetooth.

•Ja lentes kasetne ir tukša, nomainiet to. 

Traucējummeklēšana (turp.)

Problēma Risinājums

Kad es mēģinu drukāt, mans 
aparāts izslēdzas.

• Iespējams, beidzas baterijas. Nomainiet tās.

• Pārbaudiet, vai baterijas ir pareizi ievietotas.
(Skatīt “2. Bateriju uzstādīšana vai maiņstrāvas 
adaptera pieslēgšana”).

• Jūs izmantojat nesaderīgu adapteri. Izmantojiet tikai 
ieteikto adapteri:AD-24ES/AD-24ES-01.

Lente netiek pareizi padota, 
vai arī lente manā ierīcē 
iestrēgst.

• Pārbaudiet, vai lentes gals tiek padots zem lentes 
vadotnēm.

• Iespējams, esat mēģinājis izmantot griezēju 

Drukāšanas laikā nemēģiniet griezt uzlīmi.
Lenta pusceļā apstājas.
Uzlīme pilnībā netiek izdrukāta.

Jūsu aparāts, iespējams, ir konfigurēts nenogriezt pēdējo 

uzlīmi. Divas reizes ātri nospiediet ieslēgšanas pogu, lai 
padotu lenti, tad nospiediet lentes griezēja sviru, lai 
nogrieztu lenti. Jūs varat arī izmantot savu lietotni, lai 
konfigurētu aparātu tā, lai vienmēr pēdējā uzlīme tiktu nogriezta. 

Es nevaru izdrukāt no savas 
mobilās iekārtas.

Pārbaudiet, ka Jūsu aparāts un mobilā ierīce ir savienotas, 
izmantojot Bluetooth. Skatiet “6. Jūsu aparāta 
savienošana ar Jūsu mobilo ierīci”.

Katrai uzlīmei ir brīva vieta 
(apm.25 mm).

Lai izvairītos no tukšas vietas, kas tiek pievienota otrajai 
un nākamajām uzlīmēm, izmantojiet sekojošu griešanas 
iespēju iestatījumos:

P-touch Design&Print 
- Cut the last label : OFF(Nogriezt pēdējo uzlīmi) 

- Special Tape : OFF(Īpašā lente)  (izslēgts)

iPrint&Label
- Chain Printing : ON(Ķēdes drukāšana)  (ieslēgts)

Jums pēdējā uzlīme ir jāizņem un jānogriež manuāli: 
divas reizes nospiediet ieslēgšanas pogu, lai padotu lenti, 
tad nospiediet lentes griezēja sviru, lai nogrieztu lenti.

Tintes lente ir atdalīta no 
tintes ruļļa.

Ja tintes lente ir salūzusi, nomainiet lentes kasetni.
Ja ne, atstājiet lenti nenogrieztu 
un izņemiet lentes kasetni, 
tad uztiniet vaļīgo tintes 
lenti uz spoles.

Uzlīmi ir grūti nogriezt.
“Aksesuāri”, lai iegūtu instrukciju, kā to darīt.

Spole

PIEZĪME

rezultātā, vai par prasību no trešās puses.

gadījumā var izraisīt nāvi vai nopietnus ievainojumus.

vannas istabās.

palīdzību.

noplūdes, apdegumiem un karstuma ietekmes.

Ni-MH baterijas.

aizmugurē), augstam mitruma līmenim, kā arī putekļainās vietās.

Brother Industries, Ltd.

Brother Industries, Ltd.

daļu.

Aptuveni 4.5" (W) × 2.4" (D) × 4.5" (H)

uz bateriju izvēli.

Pārbaudiet, lai apskatītu, vai baterijas ir ievietotas 

aizvērts.

drukāšanas laikā.

(izslēgts)

Apgrieziet otrādi asmens plātni. Skatiet sadaļu 

http://www.brother.lv
http://www.brother.lv


iPad/iPhone/iPod touch

Lejupielādējiet P-touch Design&Print vai iPrint&Label no Google 

Android

Lietotāja rokasgrāmata (Latviski)

D013JD001

Lai uzsāktu drukāšanu, lejupielādējiet vienu no mūsu 
mobilajām lietotnēm:

Ievads

P-touch Design&Print iPrint&Label

Priekšpuse

Aizmugure

Lentes padeve
Ieslēdziet savu aparātu un strauji nospiediet ieslēgšanas pogu divas reizes, lai lente 
tiktu padota automātiski.

Lentes griešana
Kad uzlīmes drukāšana ir pabeigta, nospiediet lentes griešanas sviru, lai nogrieztu lenti.

1. Daļas un sastāvdaļas

LED

Lentes griezēja svira

Baterijas pārsegsLentes izejas slots

Ieslēgšanas poga

Maiņstrāvas adaptera slots Lentes lodziņš

Kasetnes pārsegs

Šim uzlīmju printerim ir nepieciešamas sešas (6) AAA sārma baterijas vai sešas (6) 
pilnībā uzlādētas Ni-MH baterijas, netiek iekļautas. Kā alternatīvu varat izmantot 
maiņstrāvas adapteri un pieslēdziet ierīci, izmantojot maiņstrāvas adaptera kontaktligzdu.

2. Bateriju uzstādīšana vai maiņstrāvas adaptera pieslēgšana

 UZMANĪBU

UZLĪMJU DRUKĀŠANAI VIENMĒR IZMANTOJIET NORĀDĪTO SPRIEGUMU UN 
MAIŅSTRĀVAS ADAPTERI (AD-24ES), LAI IZVAIRĪTOS NO BOJĀJUMA VAI KĻŪDAS.

1. Turiet ierīci, kā parādīts ilustrācijā. Atveriet 
bateriju pārsegu (1), spiežot uz atzīmes 
ierīces malā un velkot to bultas (2)
 virzienā.

2. Ievietojiet sešas baterijas zem pārsega, kā 
parādīts attēlā. Pielāgojiet pozitīvo un 
negatīvos polus pārliecinoties, ka 
negatīvie poli pieskaras tinuma 
spirālei bateriju slotā.

3. Ievietojiet abas aizķeres bateriju pārsega 
aizmugurē sava aparāta spraugās (3). 
Piespiediet bateriju pārsegu (4), pārliecinieties, 
ka tas fiksējas savā vietā.

2

1

Tinumiem ir 
negatīvie poli

4

3

PIEZĪME

Neizmantojiet vecas baterijas kombinācijā ar jaunajām. Nomainiet visas sešas baterijas 

Maiņstrāvas adaptera pievienošana
Ja Jūs izmantojat izvēles maiņstrāvas adapteri:
1. Ievietojiet maiņstrāvas adaptera vadu maiņstrāvas adaptera kontaktligzdā ierīces malā.

2. Ievietojiet maiņstrāvas adapteri kontaktligzdā.

2. Bateriju uzstādīšana vai maiņstrāvas adaptera pieslēgšana

 UZMANĪBU

DAŽĀDA VEIDA BATERIJU KOMBINĀCIJAS IZMANTOŠANA (PIEMĒRAM, SĀRMA 
UN Ni-MH) VAR IZRAISĪT SPRĀDZIENU. IZMETIET IZMANTOTĀS BATERIJAS 
SASKAŅĀ AR INSTRUKCIJU.

 UZMANĪBU

•  Izņemiet baterijas, ja Jūs neplānojat izmantot aparātu ilgāku laika periodu.
•  Izmetiet baterijas šim mērķim piemērotā savākšanas punktā, nevis kopējā sadzīves 

atkritumu plūsmā. Pārliecinieties, ka tiek ievēroti visi piemērojamie federālie, valsts 

•  Uzglabājot vai  izmetot bateriju, ietiniet to celofānā, lai izvairītos no
 īssavienojuma (skatīt ilustrāciju).

1. Celofāna lente.

2. Sārma vai Ni-MH baterija.

2

1

Maiņstrāvas adapteris

Maiņstrāvas adaptera vads

Pārliecinieties, ka lentes kasetnēm ir uzrādīts TZe marķējums  ( ). 
Izmantojiet tikai lentas ar 3,5 mm, 6 m, 9mm vi 12 mm platumu. 
Ja uz TZe lentes kasetnes ir aizturis, noņemiet to pirms uzstādīšanas.

3. Lentes kasetnes ievietošana

1. Turiet savu ierīci, kā parādīts ilustrācijā. 
Atveriet kasetnes pārsegu, nospiežot uz 
atzīmes tās malā (1) un velkot bultas 
virzienā (2).

2. Ievietojiet lentes kasetni, sekojot 
zīmējumam, kas parādīts korpusa 
iekšpusē. Apstipriniet, ka lente virzās 
uz zaļās lentes izeju un maigi iespiediet 
lentes kasetni aparātā, kamēr tā 
nofiksējas savā vietā. 

PIEZĪME

•  Pārliecinieties, ka lenta nav vaļīga. 
Lai novērstu vaļīgumu, izvelciet lentes 
galu no lentes vadotnēm.

•  Ievietojot vai izņemot lentes kasetni 
pārliecinieties, ka lenta neaizskar 
sudraba adatu (3)  vai drukas galviņu. 

3. Ievietojiet abus kasetnes pārsega 
aizmugurē esošās aizķeres savas 
ierīces slotos (4). Piespiediet kasetnes 
pārsegu pārliecinieties, ka tas 

Kasetnes pārsegs2

1

Drukas galviņa

Lentes vadotne

Lentes gals
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- Lai ieslēgtu ierīci, nospiediet ieslēgšanas pogu.

- Lai izslēgtu ierīci, nospiediet un pieturiet ieslēgšanas pigu 0,5 sekundes.

Jūsu ierīces LED norāda uz Jūsu aparāta statusu.

4. Aparāta ieslēgšana vai izslēgšana

5. LED norādes

LED Stāvoklis

Nedeg Izslēgts 

Nemainīgi zaļā krāsā

• Pieslēdzas Jūsu mobilajai ierīcei

• Padod vai griež lenti

• Drukā

Mirgo zaļā krāsā 
(iedegas uz 3 sekundēm, 

izdziest 1 sekundi)
Gaidstāve

Mirgojoša zaļa gaisma

(0,5 sekunžu intervāli)
Datu saņemšana no Jūsu mobilās ierīces

Mirgojoša oranža gaisma

(1 sekundes intervāls)
Baterijas drīz būs tukšas

LED Stāvoklis Kā novērst 
kļūdu Risinājums

Nemainīgi sarkana 

gaisma

Vēlreiz pārsūtiet programmu.
Ja problēma netiek atrisināta, sazinieties 
ar Brother klientu apkalpošanas daļu.

Sarkana, mirgojoša 
gaisma

(1 sekundes 

intervāli)

• Nav uzstādīta lentes kasetne.

• Ir uzstādīta nepareiza 
lentes kasetne.

• Ir uzstādīta nesaderīga 
lentes kasetne.

Viegli piespiediet 
ieslēgšanas pogu. 

Ievietojiet pareizo 
lentes kasetni.

Aparāts nespēja uztvert 
Jūsu mobilo ierīci.

Pārstartējiet uzlīmju 
printeri.

Pieslēdzieties, 
izmantojot Bluetooth 
un mēģiniet vēlreiz 
nosūtīt uzlīmi no 
savas mobilās 
ierīces uz aparātu.

Griezēja kļūda Viegli nospiediet izslēgšanas pogu
Izmantots nesaderīgs 

Sarkana, mirgojoša 

gaisma (0,5 sekunžu 

intervāli)

Sistēmas kļūda. Lūdzu, sazinieties ar Brother klientu 

apkalpošanas daļu.

Savā mobilajā ierīcē:
1. Iestatījumu sadaļā piekļūstiet, Bluetooth opcijai un ieslēdziet to (ON).

2. Kad parādās uztverto Bluetooth ierīču saraksts, spiediet P300BT**** (kur **** ir Jūsu 
uzlīmju printera sērijas numura pēdējie četri cipari. Jūs varat arī atrast sava aparāta 
numuru uz uzlīmes blakus ieslēgšanas pogai). Vienības sērijas numurs atrodas tur, 
kur TZe lentes kasetne ir iestatīta zem  kasetnes pārsega. 

3. Ja tiek jautāts PIN kods, ievadiet “0000”.

PIEZĪME

•  Pārošanas instrukcijas var atšķirties atkarībā no Jūsu izmantotās mobilās ierīces.  

•  Ja Bluetooth  neuztver Jūsu ierīci, pārbaudiet sekojošo un tad mēģiniet savienoties 
atkārtoti:

-  Aparāts var būt pieslēgts citai ierīcei. Ja tā, izslēdziet Bluetooth attiecīgajā ierīcē, 
izslēdziet aparātu un mēģiniet atkārtoti.

- Pārbaudiet, vai aparāts nav miega režīmā.
- Novietojiet savu ierīci tik tuvu aparātam, cik iespējams.
- Pārliecinieties, ka starp aparātu un Jūsu mobilo iekārtu nav šķēršļu vai iekārtu, kas 

raida radioviļņus, piemēram, mikroviļņu krāsns.  
•  Ja izmantojat viedo vāka aizsegu, pārliecinieties, lai pārsegs būtu atvērts, kamēr Jūs 

veidojat vai drukājat uzlīmes. Viedā vāka aizsega aizvēršana var pārtraukt datu 
komunikāciju, un Jūsu uzlīmes netiks drukātas.

6. Jūsu aparāta un mobilās ierīces pārošana 7. Uzlīmju drukāšana

1. Pieslēdziet savu mobilo ierīci aparātam, 
izmantojot Bluetooth.

2. Veidojiet uzlīmju dizainu lietotnē.
Jūs varat arī veidot un saglabāt 
uzlīmes datus un drukāt uzlīmes vēlāk.

PIEZĪME

Lai izvairītos no brīvas vietas, kas tiek 
pievienota katras izdrukātās uzlīmes 
galvenajā malā, izmantojiet sekojošus 

P-touch Design&Print
- Pēdējās uzlīmes nogriešana: OFF (izslēgts)
- Īpašā lente: OFF (izslēgts)

iPrint&Label 
- Ķēdes drukāšana: ON (ieslēgts)

3. Spiediet “Print” (“Drukāt”)

4. Nogrieziet uzlīmi, izmantojot lentes 
griezēja sviru. Ja visas drukātās 
uzlīmes nav izdrukātas, strauji 
nospiediet ieslēgšanas pogu divas 

P-touch Design&Print iPrint&Label

Lejupielādējiet P-touch Design&Print vai iPrint&Label no App Store.

un vietējie  noteikumi. 

vienlaicīgi.

nofiksējas savā vietā (5).

Sāknēšana

maiņstrāvas adapteris
Izmantojiet pareizo maiņstrāvas 
adapteri.

griešanas iespēju iestatījumus: 

reizes, lai tās tiktu izdrukātas.
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