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Svenska

Med din nya PT-1830 kan du utforma och skriva ut etiketter för alla tänkbara 
ändamål. Du kan välja mellan olika inramningar, teckenstorlekar och stilar för 
att utforma snygga, skräddarsydda etiketter. Och tack vare det stora 
sortimentet av olika tapekassetter som finns att välja mellan, kan du skriva ut 
etiketter med olika bredder i spännande färger.
Läs igenom denna användarguide noga innan du tar maskinen i drift, och 
förvara guiden på en lätt åtkomlig plats för framtida behov.

• Använd endast Brother TZ-tape i denna maskin. Använd inte märktape som 
saknar -märket.

• Rengör inte maskinen med alkohol eller andra organiska lösningsmedel. Använd 
endast en mjuk, torr trasa.

• Ta inte på skrivhuvudsmekanismen. Använd något mjukt (t.ex. bomullspinne) när du 
rengör skrivhuvudet.

• Vidrör ej knivbladet, då detta kan ge upphov till skador.
• Tryck inte hårt på displayen för att undvika skada på glaset eller att glaset går sönder.
• För inte in främmande föremål i maskinen, och placera ej heller tunga föremål ovanpå den.
• Lämna aldrig gummi eller vinyl ovanpå maskinen under längre perioder då maskinen 

annars kan komma att fläckas.
• Se till att maskinen inte blir våt på grund av att du rör den med våta händer eller spiller 

dryck på maskinen.
• Utsätt aldrig maskinen för onormalt höga temperaturer eller hög luftfuktighet. Lämna 

den aldrig på instrumentbrädan, i bakluckan på bilen, nära värmeelement eller andra 
varma ställen. Håll maskinen borta från såväl direkt solljus som regn.

• Undvik att använda maskinen på extremt smutsiga platser.
• Dra ej i tapen som matas från P-touch då detta kan komma att skada 

tapekassetten.
• Försök inte att klippa av tapen under utskrift eller matning eftersom detta kommer att 

skada den.
• Försök inte skriva ut etiketter med en tom tapekassett installerad i P-touch. Om du gör 

det skadas skrivhuvudet.
• Ta bort batterierna och koppla bort nätadaptern om du inte kommer att använda 

maskinen under en längre tid. (OBS: När strömmen kopplas ur under längre tid än tre 
minuter, raderas all text från displayen liksom alla textfiler som lagrats i minnet. Även 
språk- och enhetsinställningar kommer att raderas.)

• Använd inte gamla och nya batterier tillsammans eller en blandning av alkaliska 
batterier och en annan typ av batterier, eller placera den positiva och negativa änden 
i fel position. Om så sker kan batterierna läcka eller spricka.

• Använd endast AC-adaptern som är exklusivt utformad för denna maskin för att 
förhindra skada eller fel.

INLEDNING

Konformitetsförklaring
(Endast Europa/Turkiet)

BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, 
Nagoya, 467-8561, Japan

försäkrar att den här produkten överensstämmer med gällande krav och 
övriga aktuella villkor i direktiv 2004/108/EG och 2005/32/EG.
Adaptern AD-24ES överensstämmer med gällande krav och övriga 
aktuella villkor i direktiv 2006/95/EG.
En försäkran om överensstämmelse finns på vår webbplats. Gå till 
http://solutions.brother.com -> välj region (t.ex. Europe) -> välj land -> 
välj din modell -> välj ”Bruksanvisningar” -> välj Konformitetsförklaring 
(*Välj språk där så krävs).

ALLMÄNNA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Tapekassetter
Försäkra dig om att strömmen är frånkopplad när du byter tapekassett. 

 

Öppna locket för kassettplatsen genom att lyfta upp båda sidorna samtidigt. 
Om en tapekassett redan finns installerad, avlägsna den genom att dra den rakt 
upp.

Sätt i tapekassett och se till att det griper på plats.

• Kontrollera att tapens ände matas ut under tapens styrskenor.
• Om färgbandet är slappt, använd fingret för att rulla upp det på det tandade

hjulet i pilens riktning (på kassetten).

Efter du installerat tapen, mata tapen (se Matning) en gång och tryck sedan på 
tapeskärarens spak för att skära av tapen.

Stäng frontlocket ordentligt och se till att det snäpper på plats.

Strömförsörjning
Försäkra dig om att strömmen är frånkopplad när du byter batteri.

Vänd maskinen upp och ner och ta bort locket över batterifacket.
Om det redan finns batterier i tar du ur dessa.

Sätt i sex nya alkaliska batterier av AA-storlek (LR6), och var noga med att 
polariteten blir rätt. Byt alltid ut samtliga sex batterier samtidigt, och ersätt 
dem med nya.

Sätt tillbaka locket över batterifacket genom att placera de tre krokarna i 
änden i springorna på maskinen, tryck därefter neråt ordentligt tills det 
snäpper på plats.

Vid användning av AC-adapter (AD-24ES)

Sätt i adapterns kabelkontakt i uttaget 
för adapter på maskinens högra sida.

Sätt därefter adaptern i ett vanligt väg-
guttag.

För minnes-backup rekommenderar vi att 
du använder alkaliska AA-batterier (LR6) till-
sammans med AC-adaptern.

Lock för tapeplats

Tapens ände

Tapeguide

Tandat hjul

Lock för batterifack

Tangentbord och display

Startinställning
Starta maskinen
Tillse att strömförsörjning finns från endera sex AA-batterier eller från nätadapter, 
och tryck därefter på .

Ställ in språket (English/Dansk/Svenska/Norsk/Suomi)

Välj språk med  och tryck sedan på / .

Skapa etiketter

• Displayen visar en rad med 15 tecken. Dock kan texten som du
skriver in vara upp till 80 tecken lång.

• Använd markörtangenten samtidigt som du håller ned Skift-
tangenten för att gå till början eller slutet av maskinen.

• Maskinen stängs automatiskt av om ingen tangent trycks ned inom
5 minuter.

• För att avbryta, tryck på .

• För att initialisera inställningarna ska du slå av maskinen och
medan du håller ned och , trycker du på  för att sätta på
maskinen igen. Släpp därefter  och .
<OBS> Texten och storleksinställningarna i displayen liksom samtliga text-

filer som finns lagrade i minnet raderas. Även språk- och enhetsin-
ställningar kommer att raderas.

Storlek

Skift

Utskriftstangent

Förhandsgransknings-
tangent

Teckentangenter

Skiftlås
Skift-tangent

Bredd
Stil

Understrykning/Ram
Etikettlängd

Markör/Esc/
OK-tangent

Minnestangenter
(Minne för 
favoritetikett)

Funktionstangent

PÅ/AV-tangent

Backstegstangent

Entertangent

Skift-tangent

Accenttangent

Mellanslagstangent

Markör

Symboltangent

Spak för tapeklippare

Se den undre delen av sidan för att skapa etiketter. 

Felsökning
Felmeddelande

Vad ska du göra när...

Specifikationer

Tillbehör (Materialet kan variera vid distribution.)

Kontaktinformation
Kontakten kan variera beroende på land. Se hemsidan (http://www.brother.eu/)

Meddelande Orsak/Åtgärd

Batt. Svagt! Batterierna är svaga.

Kolla Batt.! De installerade batterierna är på väg att ta slut.
Ogiltig! • Det finns ingen text ovanför markören när du ställer in 

Numrering.
• Ogiltiga tecken har valts för Numrering.
• Ogiltiga nummer har valts för Tabblängd eller Etikettlängd.

Ingen text! • Du försöker skriva ut en textfil när det inte finns någon data 
lagrad i minnet.

• Utskriftstangenten trycks ned när ingen text har matats in.
• Du försöker ange Kopior, Numrering eller Spegel när ingen 

text har matats in.
Radbegränsn.! • Du försöker mata in en 3:e rad genom att trycka på 

Returtangenten.
• Du försöker skriva ut en 2:a textrad när 3,5 mm eller 6 mm 

tape är installerad.

Ingen Kassett! Du försöker skriva ut en etikett när det inte finns någon 
kassett installerad.

Avklipparfel! Tapeklipparen användes mitt i utskriftsprocessen.
Full! Maximalt antal tecken (80 tecken) har redan matats in.
Texten förlång! Textlängden överskrider den valda etikettlängden eller den 

valda Autoformatinställningens längd.
Ingen ram OK? Utskrift på 3,5 mm tape med ogiltig Raminställning PÅ.  (Välj 

 för att skriva ut utan Ram,  för att avbryta.)

Problem Åtgärd

Displayen är tom även 
sedan du satt på 
maskinen.

• Kontrollera att batterierna är isatta på rätt sätt.
• Byt batterierna om de är svaga.
• Kontrollera att den exklusiva adaptern har anslutits på rätt sätt.

Maskinen skriver inte ut. • Kontrollera att tapekassetten är korrekt installerad.
• Om kassetten är tom, byt ut den.

De utskrivna tecknen 
har fel form, eller 
utskrivna tecken är 
suddiga.

• Batterierna kan vara svaga. Byt ut dem.

Minnet har raderat sig 
självt.

• Batterierna kan vara svaga. Byt ut dem.

En tom, vågrät linje syns 
genom den utskrivna 
etiketten.

• Det kan finnas damm på skrivhuvudet. Ta bort tapekassetten 
och använd en torr bomullstops för att försiktigt torka av 
skrivhuvdet med en uppåt-/nedåtgående rörelse.

• Det kan vara lättare att rengöra skrivhuvudet om 
rengöringskassetten (TZ-CL4) används. Kassetten finns 
att köpa som tillbehör.

Maskinen har “låst sig” 
(dvs. ingenting händer 
när man trycker på en 
tangent, trots att 
maskinen är på).

• Slå av maskinen och medan du håller ner  och , 
trycker du på  för att sätta på maskinen igen. Släpp 

därefter  och .

Artikel Specifikation

Mått 173 mm (B) × 222 mm (D) × 62 mm (H)
Vikt 590 g (utan batterier och tapekassett)
Strömförsörjning Sex AA alkaliska batterier (LR6) eller AC-adapter 

(AD-24ES)
Tapekassett Brother TZ tape (bredd) :

3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm

Tillbehör Artikelnummer

Tapekassetter Se bifogad TZ tape katalog
AC-adapter AD-24ES

Växla mellan versaler/gemener

Text på två rader
Flytta markören till där den andra raden börjar, och tryck på .

Använd endera 9 mm, 12 mm eller 18 mm bred tape för text på två rader.

Mata in symboler
>

• För att gå till nästa grupp, tryck på .

• För att avbryta, tryck på .

Inmatning av bokstäver med accenter
> > / > /

• För att avbryta, tryck på .

• Ordningen på accenttecken beror på det språk som du har valt i displayen.

Att radera
Inmatningar raderas stegvis bakåt.

All text och alla inställningar kommer att raderas.

+

Grupp Symboler Grupp Symboler

1 7

2 8

3 9

4 10

5 11

6 12

Bokstäver med accenttecken Bokstäver med accenttecken

A a

C c

D d

E e

G g

I i

K k

L l

N n

O o

R r

S s

T t

U u

Y y

Z z

Versaler ( PÅ) Gemener ( AV)

Display Etikettbild

Ställa in [Storlek]
> [Storlek] > [Stor]

Justera automatiskt textstorleken så den passar till bandbredden.
Välj MAX för att skriva med maximal textstorlek när du använder 18 mm (3/4") band, 
all text är med stora bokstäver, stilinställningen är [Normal] och inställningen för 
understrykning/raminställning är [Off].

Ställa in [Bredd]
> [Bredd] > [×2]

Ställa in [Stil] (Vertikal)

> [Stil] > [Vertikal]

Ställa in [Understry./Ram]
> [Understry./Ram] > [Understrykni.]

Ramar skrivs inte ut på 3,5 mm tape.

Ställa in [Tabb]
Genom att ställa in tabbar kan texten justeras vertikalt.
Exempel: För att ställa in en tabb mellan “ABC” och “D”

Markören skall placeras där du skall sätta in en tabb.

> > [Tabb]

Ställa in [Tabblängd](Auto / 0 - 100mm)

> [Tabblängd] >

• Du kan även välja längden genom att mata in den med hjälp av siffertangenterna.
• Tryck på  för att återgå till [Auto].

Ställa in [Etikettlängd](Auto / 30 - 300mm)

> [Etikettlängd] >

• Du kan även välja längden genom att mata in den med hjälp av siffertangenterna.
• Tryck på  för att återgå till [Auto].

Ställa in [Autoformat]
Du kan välja mellan sex olika etikettlängder för att skapa etiketter för olika ändamål.

> [Autoformat] > [VHSfodralrygg]

Förhandsgranskning av text
Du kan förhandsgranska texten innan du skriver ut den.

• LCD-displayen visar hela texten samt etikettens längd (mm), och återgår till originaltexten.
• Endast själva texten kan förhandsgranskas, inte typsnitt, stil, storlek, understrykning/

ram eller andra attribut.

Utskrift

• För att klippa av etiketten, tryck ner saxspaken i maskinens övre vänstra hörn.
• För att förhindra att skador uppstår på tapen, försök ej att klippa av den när 

meddelandet "Skriv ut" eller "Mata" visas.

Matning (Tapematning)

+

• Mata in tapen efter att du installerat en ny tapekassett eller innan du skär av en etikett 
efter att du skrivit ut med marginalinställning för [Kedjeutskrift]. 

Ställa in [Marginal] (Tapemarginal)

> [Marginal] > [Full]

[Full]/[Halv]/[Smal] gör att du kan lämna lika stora marginaler på båda sidor 
av texten.
OBS: Klipp med en sax längs den prickade linjen (:) så att texten centreras på etiketten.

[Kedjeutskrift] används för att skriva ut flera kopior av samma etikett med 
minsta möjliga marginal < t.ex. 1>. Du kan även skapa en etikett som 
innehåller texter i olika stilar; skriv ut en text med en stil, och före matningen, 
matar du in en andra text med en annan stil <t.ex. 2>.
MATA FRAM TAPEN INNAN DU SKÄR AV DEN MED KLIPPENHETEN (se 
Matning/Utskrift). I annat fall KAN EN DEL AV TEXTEN KOMMA ATT 
BESKÄRAS. Dra inte i tapen eftersom detta kan skada tapekassetten.

Använda [Utskriftsalt.]
[Kopior]
Du kan skriva ut upp till 9 kopior av varje etikett.

> [Utskriftsalt.] > [Kopior] >

Du kan även välja antalet kopior genom att mata in det med siffertangenterna.

[Numrering]
Du kan skriva ut många kopior av samma text genom att öka det valda antalet 
med 1 efter varje etikettutskrift.
Exempel: För att skriva ut en etikett som innehåller ett serienummer (0123, 0124 och 

0125)

> > [Utskriftsalt] >

[Numrering] >

Välj det högsta antal som du vill ska skrivas ut när du ställer in antalet.

[Spegel]

> [Utskriftsalt.] > [Spegel] >[Spegelutskr.?]

Använd genomskinlig tape vid [Spegel], så att etiketterna kan läsas korrekt 
från motsatt sida då de placeras på glas, fönsterrutor eller andra 
genomskinliga ytor.

Ta bort den utskrivna etiketten från skyddspapperet och sätt fast 
den.

Minne för favoritetikett
Du kan spara ofta använda texter i minnet och skriva ut dem direkt eller öppna 
dem för att redigera dem om så önskas. Du kan spara en text i respektive 
tangent ( ~ ) (Maximalt: 5 texter).

För att spara:

> >

För att skriva ut:

För att öppna:
> >

När den sparade texten innehåller mer än 8 tecken, använd  för att 
bläddra fram texten.

Funktionsgenvägar
Utöver det grundläggande förfarandet för att söka efter en funktion, ger dig 
PT-1830 även möjligheten att använda genvägar för funktioner så att du kan 
hoppa till en ofta använd funktion enbart genom att trycka på  och 
tangenten för genvägen enligt tabellen nedan. För att bekräfta, tryck på .

[Stor] [Medel] [Liten] [MAX]

[Normal] [×2] [×1/2]

[Normal] [Fet] [Kontur]

[Skugga] [Kursiv] [Kursiv fet]

[Kursiv kontur] [Kursiv skugga] [Vertikal]

[Av] [Understrykni.] [Rund] [Godis] [Pratbubbla]

[Banderoll] [Trä] [Slingrande] [Hand] [Blomma]

Ändamål Längd Ändamål Längd
VHSfodralrygg 140 mm CD-fodralrygg 113 mm
MiniDV-rygg 42 mm Filflik 82 mm
Ljudband 89 mm Delningsflik 42 mm

( + )

( + )

( + )

( + )

( + )

Display Etikettbild

ABC D
Tabb

( + )

( + )

( + )

( + )

25mm 12mm 12mm 4mm4mm25mm

ABC ABC: ABC:

Full Halv Smal

ABC     ABC     ABC ABC ABC
DEF

<t.ex. 1> <t.ex. 2>

(mata & klipp) (mata & klipp)

Kedjeutskrift

( + )

Tan
gent Funktion Tan

gent Funktion

[Storlek] [Tabblängd]

[Bredd] [Etikettlängd]

[Stil] [Autoformat]

[Understry./Ram] [Marginal]

[Tabb] [Utskriftsalt.]

( + )

FÖRBEREDELSE HANTERING REFERENS

[KOMMA IGÅNG]

[SKAPA ETIKETTER]

SKAPA TEXT UTFORMA ETIKETTER SKRIVA UT ETIKETTER KOMPLETTA ETIKETTER

ANVÄNDBARA FUNKTIONER


