
Snabbguide

Tack för att du har köpt TD‑2020/2120N/2130N från Brother.  
TD‑2020/2120N/2130N (kallas härefter ”skrivaren”) är en termisk 
skrivbordsskrivare.
Se till att läsa Bruksanvisning (cd‑skiva), Produktsäkerhetsguide (tryckt), 
Snabbguide (den här handboken), Bruksanvisning för programanvändare 
(cd‑skiva) och Bruksanvisning för nätverksanvändare (cd‑skiva: gäller 
endast TD‑2120N/2130N) innan du börjar använda skrivaren. Förvara 
de här dokumenten på en lättillgänglig plats för framtida referens. 
De senaste versionerna av handböckerna finns på Brother Solutions 
Center på http://support.brother.com, där du också kan hämta de senaste 
drivrutinerna och verktygen för din skrivare, få hjälp med produkten och 
svar på vanliga frågor.
Tillbehören kan inte användas med TD‑2020.
Tillbehören kan användas med TD‑2120N/2130N. Mer information finns 
i bruksanvisningen.
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POWE1 R (strömindikator)
2  Strömbrytare

Medieutmatning3 
RD‑rullesutrymmets övre lock4 
STATUS (statusindikator)5 

6  Matar‑knappen
7  Skriv ut‑knappen

Spärr för lock8 
Avrivare9 

OBS: Ta bort locket ovanpå avrivaren innan 
du börjar använda skrivaren. 
Släng inte locket när du har tagit av det. 
Sätt tillbaka locket på avrivaren när du inte 
använder skrivaren så minskar du risken 
för skador.

Skrivhuvud10 
Sensor för transmissiv/mellanrum11 
Mediestyrskena12 
Styrskena för medi13 eänden
Spak för justering av mediestyrskena14 
Plåtrulle15 
Sensor för reflekterande/svart märke16 
Externt medieutmatningsfack17 
Seriell port18 
Kontakt19 
Mini‑USB‑port20 
Port för USB‑värdfunktionen 21 
(endast TD‑2120N/2130N)
Ethernet‑nätverksport22  
(endast TD‑2120N/2130N)

Ansluta skrivaren till ett nätuttag
Anslut nätadaptern till skrivaren och anslut sedan nätkabeln till ett 
nätuttag när du vill strömsätta skrivaren.

Anslut nätadaptern till skrivaren.a 

Anslut nätkabeln till nätadaptern.b 

Anslut nätkabeln till ett närbeläget nätuttag (100‑240 VAC, 50‑60 Hz).c 

1

2
Nätadapter1 
Nätkabel2 

Installera skrivardrivrutinen 
och programvaran
Skärmbilden nedan kan skilja sig något från motsvarande bild i själva 
produkten.

OBS
Om du använder Windows® 8 ska du kontrollera att Adobe® Reader® 
valts som standardprogram för att öppna PDF‑filer och att Internet 
Explorer valts som standardwebbläsare.

Sätt in cd‑skivan med installationsprogrammet i cd‑läsaren. Välj a 
språk om skärmen med språk visas.

Klicka på [b Standardinstallation].

Klicka på [ � Bruksanvisningar] om du vill läsa bruksanvisningen.

Läs licensavtalet och klicka på [c Acceptera] om du godkänner 
villkoren.

Klicka på [d Installera] när du vill starta installationen och slutför 
standardinstallationen genom att följa anvisningarna på skärmen.

Mer information finns i bruksanvisningen på cd‑skivan.

Indikatorer

= Indikatorn lyser med fast sken

G = Grön
O = Orange
R = Röd

= Indikatorn blinkar

= Indikatorn blinkar 1 eller 3 gånger och slocknar 
sedan

= Indikatorn lyser eller blinkar i någon färg eller 
något mönster

(Av) = Indikatorn är avstängd

Exempel: G  = Indikatorn blinkar grönt

POWER 
(ström) STATUS Beskrivning

G
Skrivaren har slagits på
Initierar

O RD‑rullesutrymmets övre lock är öppet

G
Tar emot data
Överför/importerar data

O Under avsvalning

O
(3 gånger)

O
(3 gånger)

Återställer fältet för ökat värde

O
(1 gång)

O
(1 gång)

Initieringen är klar

G
R

(En gång var 
1,8:e sekund)

Fel 1
Se ”Felsökning” ovan

G
R

(Två gånger var 
1,8:e sekund)

Fel 2
Se ”Felsökning” ovan

POWER 
(ström) STATUS Beskrivning

R R Systemfel

R (Av) I bootläge

O
(3 gånger)

G
(3 gånger)

Under återställning

O I masslagringsläge

O G
(1 gång)

Bearbetar fil i masslagringsläge

G

Trådlöst nätverk på, ansluten* �
(vid användning av tillbehöret WLAN‑gränssnitt)
Bluetooth på* �
(vid användning av tillbehöret Bluetooth‑gränssnitt)
Porten för USB‑värdfunktionen är ansluten till en  �
enhet som stöds

G
(En gång var 
3:e sekund)

Trådlöst nätverk på, inte ansluten*
(vid användning av tillbehöret WLAN‑gränssnitt)

G
Ställer in WPS*
(vid användning av tillbehöret WLAN‑gränssnitt)

G
(3 gånger)

Växlad till Bluetooth*
(vid användning av tillbehöret Bluetooth‑gränssnitt)

* Endast TD‑2120N/2130N

Felsökning
POWER (strömindikatorn) lyser inte.

Är nätkabeln insatt på rätt sätt? �
Kontrollera att nätkabeln är insatt på rätt sätt. Om den sitter som den ska kan du försöka 
ansluta den till ett annat nätuttag.
Det är viktigt att använda en äkta nätadapter från Brother. �
Har det uppladdningsbara litiumjonbatteriet (tillval) satts in på rätt sätt? �
Om du använder ett uppladdningsbart litiumjonbatteri (tillval) kontrollerar du att det är rätt 
installerat.
Om POWER (strömindikatorn) ändå inte tänds kontaktar du Brothers kundtjänst.  �

Indikatorerna visar att skrivaren är i bootläge.
Nätadaptern kopplades bort medan firmware uppdaterades, och skrivaren startas därför  �
i bootläge nästa gång den startas.
Problemet måste åtgärdas. Kontakta återförsäljaren eller Brothers kundtjänst för hjälp.

Indikatorerna visar att skrivaren är under avsvalning.
Skrivhuvudet eller motorn är för heta. �
Skrivhuvud:
Om skrivhuvudet blir ännu varmare kan det börja generera bilder på andra områden av papperet 
än avsett. Det är normalt vid utskrift av stora mängder dokument med hög svärtningsgrad. 
Skrivaren stoppar. Utskriften återupptas när skrivhuvudet har svalnat. För att undvika eller skjuta 
upp att det här inträffar skriver du ut med en ljusare densitetsinställning eller minskar mängden 
svart område som ska skrivas ut (t.ex. genom att ta bort bakgrundsfyllning och färger i diagram 
och presentationer). Se också till att skrivaren har tillräcklig ventilation och att den inte står i ett 
tillslutet utrymme.
Motor:
Om skrivaren överbelastas kan motorn bli för varm. I så fall kommer skrivaren att stoppa och 
utskriften återupptas när motorn har svalnat.
OBS: Det finns större risk för detta när skrivaren används på hög höjd (över 3 048 m) eftersom 
det låga lufttrycket gör att skrivaren inte kyls av lika effektivt.

Indikatorerna visar att ett systemfel har inträffat.
Om detta inträffar måste du stänga av skrivaren och kontakta återförsäljaren eller Brothers 
kundtjänst.

Skrivaren skriver inte ut.
Är någon kabel lös? �
Kontrollera att alla kablar är ordentligt anslutna.
Blinkar STATUS? �
Ett fel har inträffat. Läs felinformationen under ”Indikatorer” nedan. Gå sedan till ”Om STATUS 
blinkar rött”.

Media matas inte som avsett.
Är skrivhuvudet eller plåtrullen smutsig? �
Trots att skrivhuvudet i allmänhet förblir rent under normal användning kan damm eller smuts 
från plåtrullen fastna på skrivhuvudet.
I så fall måste skrivhuvudet eller plåtrullen rengöras.
Är sensorerna i rätt position? �
Kontrollera att sensorerna är i rätt position.
Har pappersstorleksinformationen registrerats i skrivaren? �
Om pappersstorleksinformationen inte har registrerats i skrivaren matas inte media på rätt sätt.

Ett dataöverföringsfel visas på datorn.
Har rätt port valts? �
Kontrollera att du har valt rätt port.
Befinner sig skrivaren i avsvalningsläge (POWER (strömindikatorn) blinkar orange)? �
Vänta tills indikatorn upphör att blinka och försök sedan att skriva ut igen.
Skriver någon ut via nätverket? �
Om du försöker skriva ut samtidigt som andra skriver ut stora datamängder kommer inte 
skrivaren att kunna ta emot ditt utskriftsjobb förrän det pågående utskriftsjobbet är avslutat. 
I detta fall kör du utskriftsjobbet igen efter att de andra jobben har avslutats.

Media har fastnat/matas inte ut på rätt sätt efter utskrift.
Finns det damm eller smuts på plåtrullen som gör att den inte kan rotera fritt? �
Kontrollera att det inte finns några hinder i vägen för medieutmatningen. �
Finns det något självhäftande material kvar i medieutmatningen eller kan det bero på ett  �
matningsfel?
Ta bort RD‑rullen och sätt tillbaka den igen. �
Kontrollera att RD‑rullesutrymmets övre lock är ordentligt stängt. �
Kontrollera att skrivardrivrutinen har rätt inställningar för avskalarfunktionen om du använder  �
avskalaren för etiketter (tillval).

Dålig utskriftskvalitet/vita ränder på utskrivna etiketter.
Justera svärtningsgraden. Svärtningsgraden kan anges i skrivardrivrutinens dialogruta eller  �
i Verktyg för skrivarinställning.
Finns det damm eller smuts på skrivhuvudet eller plåtrullen som hindrar att de rör sig fritt?   �
Rengör skrivhuvudet eller plåtrullen.

Utskrivna streckkoder kan inte läsas.
Etiketter med streckkoder ska skrivas ut i skrivhuvudets riktning enligt bilden nedan. �

1

2

3 Skrivhuvud1 
Streckkod2 
Utskriftsriktning3 

Försök använda en annan skanner. �
Vi rekommenderar att du aktiverar alternativet [ � Prioritera utskriftskvalitet] som finns bland 
inställningarna för [Kvalitet].

Jag vill återställa skrivaren/radera data som har överförts från datorn.
Återställ skrivaren med följande procedur.

Tryck på och håll ner strömbrytaren 1  så att skrivaren stängs av.
Tryck på och håll ner matarknappen 2  och strömbrytaren  tills POWER (strömindikatorn) 
lyser orange och STATUS blinkar grönt.
Håll ner strömbrytaren 3  och tryck på matarknappen  sex gånger.
Släpp strömbrytaren 4 .

Alla överförda data från datorn raderas och skrivaren återställs till fabriksinställningarna.

Jag vill avbryta det aktuella utskriftsjobbet.
Kontrollera att skrivaren är på och tryck sedan på strömbrytaren .

Jag vill återställa fältet för ökat värde.
Håll ner knappen Skriv ut  i minst fem sekunder, tills POWER (strömindikatorn) och STATUS 
blinkar tre gånger orange.

Underhåll av skrivaren
Underhåll av skrivaren ska utföras vid behov. I vissa miljöer krävs dock 
mer regelbundet underhåll (om det t.ex. är dammigt). Smuts och damm 
kan orsaka vita ränder på utskrivna etiketter. Det finns också risk för att 
utskriftsmediet fastnar.

Skrivhuvudsunderhåll �
Rengör skrivhuvudet med en torr bomullstops (1).

1

2

Underhåll av plåtrullen �
Ta bort smuts från plåtrullen med hjälp av en bit vanlig tejp (2).
Underhåll av medieutmatningen �
Självhäftande material kan anhopas vid medieutmatningen (3) och 
göra att mediet fastnar. Koppla i så fall bort skrivaren från nätuttaget 
och rengör sedan medieutmatningen med en trasa som fuktats med 
isopropylalkohol.

3

Skriva ut information om 
skrivarinställningarna
Du kan använda Skriv ut‑knappen  för att skriva ut en lista över följande 
skrivarinställningar:

Programversion �
Skrivarens användningshistorik �
Testmönster med saknade punkter �
Lista över överförda data �
Kommunikationsinställningar �

OBS
Du kan i förväg ställa in vilka objekt som ska skrivas ut genom att • 
använda [Enhetsinställningar] i Verktyg för skrivarinställning.
Nodnamnet visas också i kommunikationsinställningarna. Standard • 
för nodnamnet är ”BRWxxxxxxxxxxxx”. (”xxxxxxxxxxxx” baseras 
på skrivarens MAC‑adress/Ethernet‑adress.)

Kontrollera att det sitter en rulle med 58 mm kvittopapper i skrivaren a 
och att RD‑rullesutrymmets övre lock är stängt.

Slå på strömmen till skrivaren.b 

Håll ner Skriv ut‑knappen c  i minst en sekund tills POWER 
(strömindikatorn) börjar blinka grönt och informationen om 
skrivarinställningarna skrivs ut.

OBS
Vi rekommenderar användning av 58 mm kvittopapper vid utskrift • 
av skrivarinställningarna. 
Hur mycket papper som går åt vid utskriften beror på mängden 
information som skrivs ut.
Informationen om skrivarinställningarna kan också skrivas ut från • 
[Enhetsinställningar] i Verktyg för skrivarinställning.

Mer information finns i bruksanvisningen på cd‑skivan.

Sätta in RD-rullen
Tryck på och håll ner strömbrytaren a  så att skrivaren stängs av.  
Tryck på spärren för locket (1) på ena sidan och lyft upp 
RD‑rullesutrymmets övre lock.  
Öppna mediestyrskenorna genom att lyfta upp spaken för justering 
av mediestyrskenorna (2) och dra mediestyrskenan utåt.

1

2

Sätt in RD‑rullen så att etiketterna matas med utskriftssidan vänd b 
uppåt (1), som bilden visar.

1

Lyft upp spaken för justering av mediestyrskenorna (1) och tryck in de c 
bägge mediestyrskenorna (2) så att de anpassas till papperets bredd. 
Mata in RD‑rullens ände under styrskenorna för medieänden (3).

1

2

3

Placera pappersänden över plåtrullen, strax utanför medieutmatningen.d 

Stäng RD‑rullesutrymmets övre lock genom att trycka på lockets mitt e 
tills det snäpper fast. 
Slå på skrivaren genom att trycka på strömbrytaren .

När papperet laddats måste du kontrollera att sensorn för transmissiv/
mellanrum och triangeln på skrivaren är i linje eller, om det finns ett 
svart märke på papperet, att det svarta märket är i linje med mittlinjen 
på sensorn för reflekterande/svart märke.

Utskrift
Installera skrivardrivrutinen och programvaran.a 

Kontrollera att skrivaren är ansluten till en lämplig strömkälla. b 
(Kontrollera att nätadaptern är ansluten till ett nätuttag eller att 
ett fulladdat uppladdningsbart litiumjonbatteri är installerat.)

Slå på strömmen till skrivaren. POWER (strömindikatorn) lyser grönt.c 

Anslut skrivaren till en dator.d 

Montera RD‑rullen.e 

Skriv ut kvitton eller etiketter.f 

Håll i kanten på det utmatade mediet och dra den uppåt mot den g 
andra kanten i diagonal riktning.

Mer information finns i bruksanvisningen på cd‑skivan.

Sätta in RD-rullen (forts.)

Mediet kan inte matas till början av en etikett/ett fel har inträffat.
Om det inträffar ett matningsfel använder du Verktyg för anpassade etiketter och tillämpar rätt  �
pappersinställningar på skrivaren.
Är sensorerna i rätt position? �
Kontrollera att sensorerna är i rätt position.

Data skickas till skrivaren men POWER (strömindikatorn) blinkar inte grönt.
Kontrollera att USB‑kabeln är ordentligt och korrekt ansluten. Prova med en annan USB‑kabel.
Kontrollera att skjutreglaget på respektive enhet är rätt inställd om anslutningen gjorts via 
WLAN‑gränssnittet (tillval) eller Bluetooth‑gränssnittet (tillval).

Etiketterna skalas inte av på rätt sätt (vid användning av tillbehöret avskalaren för etiketter).
Kontrollera att papperet matas genom avskalaren för etiketter på rätt sätt. �
Har du gjort inställningar för avskalarfunktionen i skrivardrivrutinen och i Verktyg för  �
skrivarinställning?

Mediet matas inte ut som avsett (vid användning av tillbehöret avskalaren för etiketter).
Har sensorn på avskalaren för etiketter utsatts för direkt solljus?
Om sensorn för avskalaren för etiketter utsätts för direkt solljus finns det risk för att sensorn inte 
fungerar som avsett. Ställ skrivaren där den inte utsätts för direkt sol.

Skrivaren utför inte åtgärderna som väljs på pekpanelen (vid användning av tillbehöret 
pekpanelsskärmen).

Stämmer pekpanelens namn (A eller B) som finns uppe till höger på pekpanelen med det  �
pekpanelsnamn som visas längst ner till höger på huvudskärmen på LCD‑displayen?
Om uppgifterna inte överensstämmer väljer du [Ställ in panel] från pekpanelsskärmen och 
därefter rätt inställning.
Har du angett rätt typ av data för snabbtangenterna? �
Om rätt inställning inte har valts väljer du [Knappfunktion] från pekpanelsskärmen och sedan 
[Mall] eller [Databas].

Data matas in oavsiktligt trots att ingen knapp på pekpanelsskärmen tryckts ner 
(vid användning av tillbehöret pekpanelsskärmen). / Den inmatade informationen 
stämmer inte med data för den valda pekpanelsknappen (vid användning av tillbehöret 
pekpanelsskärmen).

Främmande material, t.ex. damm som fastnat mellan pekpanelen, skyddsfilmen och  �
panelhållaren, kan orsaka fel. Kontrollera att det inte finns något främmande material i det 
här området.
Har pekpanelen fått ett veck? Om du använder en skadad pekpanel kan vecket trycka på  �
panelhållaren. Använd inte pekpanelen om den fått ett veck.

Om STATUS blinkar rött
Om STATUS blinkar rött åtgärdar du felet genom att följa nedanstående 
procedurer.
Tryck en gång på strömbrytaren .
Om felet kvarstår stänger du av skrivaren och slår sedan på den igen.
Om felet inträffar igen trots att du har genomfört procedurerna som beskrivs ovan, 
kontaktar du Brothers kundtjänst.

TD-2020
TD-2120N
TD-2130N

STATUS blinkar.
Ett fel har inträffat. �
Kontrollera felinformationen under ”Indikatorer” och fortsätt sedan nedan.

Indikatorerna visar att fel 1 har inträffat.
Är rätt RD‑rulle installerad? �
Kontrollera att rätt media har installerats, t.ex. typ (stansade etiketter eller kontinuerlig 
tapelängd) och rätt storlek för stansade etiketter.
Är RD‑rullen rätt insatt? �
Om den inte är det tar du bort RD‑rullen och monterar den igen.
Rör inte mediestyrskenorna vid RD‑rullens sida? �
För mediestyrskenorna mot RD‑rullens sida.
Finns det tillräckligt med rulle kvar? �
Om rullen är slut monterar du en ny RD‑rulle.
Är RD‑rullesutrymmets övre lock öppet? �
Kontrollera att RD‑rullesutrymmets övre lock är stängt.
Efter en viss angiven tid (120 sekunder) kunde antingen inte åtkomstpunkten hittas eller  �
också hittades två eller fler åtkomstpunkter. I annat fall är det fel på det mottagna paketet 
(vid användning av tillbehöret WLAN‑gränssnitt).
Om felet uppkommer igen kontrollerar du följande: �
Det går inte att skriva ut på tape som är längre än 1 m eller från filer som inte är kompatibla.
Vid sändning av en mall som BLF‑fil indikeras ett fel om modellnamnet i filen inte stämmer.
Vid utskrift av en mall indikeras ett fel om den angivna mallen inte finns.
Ett fel indikeras om sökningen efter en mall i en kopplad databas misslyckas.
Ett fel indikeras om data överförs i en omfattning som gör att användarens lagringsutrymme 
överskrids.
Stäng i så fall av skrivaren och slå på den igen.
Om felet fortfarande uppkommer kontaktar du Brothers kundtjänst.

Indikatorerna visar att fel 2 har inträffat.
Har en enhet anslutits som inte stöds av USB‑värdfunktionen? �
USB‑värdfunktionen har identifierat överström eller också har  en enhet som inte stöds 
anslutits. Stäng av skrivaren och kontrollera sedan den anslutna enheten.
Om ett USB‑nav ansluts stängs skrivaren av automatiskt efter en viss tid.
Är skrivaren i masslagringsläge? �
Ett fel indikeras om filsystemet skadas eller om en fil kopieras medan en masslagringsfil 
bearbetas. Stäng av skrivaren.
Börjar det uppladdningsbara batteriet bli urladdat (vid användning av tillbehöret  �
uppladdningsbara litiumjonbatteriet)? Använd nätadaptern.
Gick det inte att ladda upp det uppladdningsbara batteriet (vid användning av tillbehöret  �
uppladdningsbara litiumjonbatteriet)?
Om batteriet inte laddas upp inom rimlig tid fungerar inte uppladdningen. Använd nätadaptern.
Har den trådlösa nätverksanslutningen eller Bluetooth‑anslutningen avbrutits (vid användning  �
av WLAN‑ eller Bluetooth‑gränssnitten som finns som tillval)?
Den trådlösa nätverksanslutningen eller Bluetooth‑anslutningen som skapades när skrivaren 
var på har avbrutits. Stäng av skrivaren och kontrollera att skjutreglaget för WLAN‑ eller 
Bluetooth‑gränssnittet är i läget på. Slå sedan på skrivaren igen.

Internetadresser
Brothers globala webbplats: http://www.brother.com
Brother Developer Center: http://www.brother.com/product/dev/
För vanliga frågor, produktsupport och tekniska frågor samt uppdateringar 
och funktioner för drivrutiner: http://support.brother.com

Packa upp TD-2020/2120N/2130N
Kontrollera att paketet innehåller följande innan du använder skrivaren.
Om några delar saknas eller är skadade ber vi dig kontakta din 
Brother‑återförsäljare.

Skrivare• 

Nätadapter•  Nätkabel• 

USB‑kabel• 

Cd‑skiva• 

Produktsäkerhetsguide• 

Snabbguide• 


