
Türkçe
Uygunluk Beyanı (Yalnızca Avrupa/Türkiye için)

Biz,  Brother Industries, Ltd.
 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
 Nagoya 467-8561 Japan
olarak bu ürünün ve AC adaptörünün Avrupa Topluluğu’nda uygulanan ilgili tüm direktiflerin 
ve düzenlemelerin temel gereksinimlerine uyduğunu beyan ederiz.
Uygunluk Beyanı (DoC) Brother Solutions Center’dan indirilebilir.
support.brother.com/ adresini ziyaret edin ve:
• “Kılavuzlar”ı seçin
• modelinizi seçin
• “Uygunluk Beyanı”nı seçin
• “Yüklemeler”e tıklayın
Beyanınız bir PDF dosyası olarak indirilecektir.

Güvenlik Önlemleri
UYARI

Kaçınılmaması halinde ölümle veya ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeyi gösterir.
Yangın, yanık, yaralanma, elektrik çarpması, patlama, aşırı ısınma, anormal kokular veya duman riskini 
önlemek için bu yönergeleri izleyin.
• Daima P-touch etiketleme makinesi için önerilen AC adaptörünü kullanın ve belirtilen voltaja sahip bir 

prize takın. Aksi takdirde makinenin hasarına ve arızasına neden olabilir.
• Fırtına sırasında makineye dokunmayın.
• Makineyi/AC adaptörünü banyo gibi yüksek oranda nem içeren yerlerde kullanmayın.
• Güç kablosunu aşırı yüke maruz bırakmayın.
• Güç kablosunun veya fişin üstüne ağır nesneler koymayın; hasar vermeyin veya bunları değiştirmeyin. 

Güç kablosunu zorlayarak bükmeyin veya çekmeyin. Elektrik prizinden çıkarırken her zaman AC 
adaptörden tutun.

• Fişi elektrik prizine tamamen taktığınızdan emin olun. Gevşek bir prizi kullanmayın.
• Makineyi/AC adaptörünü/fişi/pilleri ıslak ellerle tutarak veya üzerilerine sıvı dökerek suya maruz 

bırakmayın.
• Pillerden sızan sıvının gözünüzle temas etmesi halinde görme kaybı oluşabileceğinden, hemen bol 

miktarda temiz suyla gözlerinizi yıkayın ve ardından tıbbi yardım alın.
• Makineyi/AC adaptörü/pilleri sökmeyin veya bunları değiştirmeyin.
• Bir metal nesnenin pilin hem artı hem de eksi uçlarıyla temas etmesine izin vermeyin.
• Pilleri değiştirmek için cımbız veya metal kalem gibi keskin nesneler kullanmayın.
• Pilleri ateşe atmayın veya ısıya maruz bırakmayın.
• Kullanım veya saklama sırasında anormal bir koku, ısı, renk değişimi, şekil bozulması veya herhangi bir 

olağan dışı durum olduğunu fark ettiğinizde, hemen AC adaptörünün bağlantısını kesin, pilleri çıkarın ve 
makineyi kullanmayı bırakın.

• Sıvı ellerinize bulaşabileceğinden deforme olmuş veya akan pilleri kullanmayın.
• Aşırı ısı oluşabileceğinden deforme olmuş veya akan pilleri ya da etiketi zarar görmüş pilleri kullanmayın.

DİKKAT
Kaçınılmaması halinde küçük ve orta düzeyde yaralanmalarla sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeyi 
gösterir.
Kişisel yaralanmaları, sıvı akmasını, yanıkları veya ısı oluşmasını önlemek için bu yönergeleri izleyin.
• Makineyi kullanmadığınızda, çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Ayrıca, çocukların makine 

parçalarını veya etiketleri ağızlarına sokmamalarına dikkat edin. Herhangi bir nesnenin yutulması 
halinde tıbbi yardım isteyin.

• Yazdırma işleminden hemen sonra metal parçaları baskı kafasının çevresine temas ettirmeyin.
• Kesici bıçağa dokunmayın.
• Pillerden akan sıvı derinize veya kıyafetlerinize gelirse, derhal temiz suyla durulayın.
• Makineyi kullanmamayı planlıyorsanız, pilleri çıkarın ve AC adaptörünün bağlantısını kesin.
• Belirtilenler dışında özelliklere sahip pilleri kullanmayın. Eski ve yeni pilleri, farklı türden pilleri, şarj 

seviyeleri farklı olan pilleri, üreticisi veya modeli farklı olan pilleri birlikte kullanmayın. Pili artı ve eksi 
uçları ters şekilde takmayın.

• Makineyi/AC adaptörü düşürmeyin veya bir yere çarpmayın.
• Likit Kristal Ekrana (LCD) dokunmayın.
• Kaset kapağını kapatırken parmağınızı makinenin içine koymayın.
• Ni-MH şarj edilebilir pilleri kullanmadan önce, pil ve şarj cihazıyla ilgili talimatları dikkatlice okuyun 

ve bunları düzgün kullandığınızdan emin olun.
• Ni-MH şarj edilebilir pilleri kullanırken, pilleri kullanmadan önce özel pil şarj aletleriyle şarj edin. 

AC adaptörü (AD-24ES), şarj edilebilir Ni-MH pilleri şarj etmek için kullanılamaz.

Genel Önlemler
• Konuma, malzemeye ve çevre koşullarına bağlı olarak, etiket soyulabilir veya çıkarılamaz hale gelebilir, 

etiketin rengi değişebilir veya başka nesnelere geçebilir. Etiketi takmadan önce çevre koşullarını 
ve malzemeyi kontrol edin.

• Makinenizi bu kılavuzda belirtilenin dışındaki bir şekilde veya amaçla kullanmayın. Bu, kazalara veya 
makinenin hasar görmesine neden olabilir.

• Makineyle birlikte yalnızca Brother TZe marka şeritleri kullanın. Yalnızca  işareti bulunan şeritleri 
kullanın.

• Makineyi temizlemek için yalnızca yumuşak, tiftiksiz ve kuru bir bez kullanın; asla alkol veya başka 
organik çözücüleri kullanmayın.

• Baskı kafasını temizlemek için kuru pamuklu çubuk kullanın. Baskı kafasına doğrudan çıplak elle 
dokunmayın.

• Şerit çıkış yuvasının, AC adaptörü konektörünün ya da pil bölmesinin içine herhangi bir yabancı nesne 
yerleştirmeyin. 

• Makineyi/pilleri/AC adaptörünü doğrudan güneş ışığı veya yağmur alan bir yere, ısıtıcıların ya da diğer 
sıcak cihazların yakınına, aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara (örneğin, gösterge panelinin üzerine veya 
arabanızın arkasına) veya yüksek neme ya da toza maruz kalan herhangi bir yere yerleştirmeyin.

• Kesici koluna aşırı baskı uygulamayın.
• Boş bir bant kasetiyle veya makineye bir bant kaseti yerleştirmeden etiket yazdırmaya ÇALIŞMAYIN. 

Aksi halde, baskı kafası zarar görecektir.
• Makineye zarar vermemek için kasetteki bandı çekmeyin veya baskı UYGULAMAYIN.
• Makinenizin arızalanması, onarılması veya pilin tamamen bitmesi durumunda, bellekteki tüm veriler 

kaybolacaktır.
• Güç üç dakikadan uzun süre kapalı kaldığında, bellekte depolanan tüm metinler, biçim ayarları ve metin 

dosyaları kaybolur.
• Makinede şarj edilebilir piller için şarj özelliği bulunmaz.
• Yazdırılan metin LCD’de görünen metinden farklı olabilir.
• Yazdırılan etiketin uzunluğu görüntülenen etiketin uzunluğundan farklı olabilir.
• Üretim ve nakliye sırasında ekranın üzerine koruyucu, şeffaf bir plastik çıkartma yerleştirilir. Kullanmadan 

önce bu etiketi çıkartın.
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Bazı Önemli Bilgiler: 

1) 
A. İthalatçı ve üretici firmaların irtibat bilgileri

İthalatçı firma: BROTHER International Gulf (FZE.) Türkiye İstanbul Şubesi 
Küçükbakkalköy Mahallesi Dudullu Caddesi No23-25B, D:253 34750 
Ataşehir, İstanbul, Turkey 
Tel : 0-216-577 68 17 pbx 
Fax : 0-216-577 68 19 
info@brother.com.tr 

Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD. 
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 
467-8561, Japan 
Tel : 00-81-528 24 2072 
Fax : 00-81-528116826 
brother@brother.com 

B. Kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımda uyulması gereken kurallar; Bakınız, 
Kullanım Kılavuzu.

C. Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;  
Cihaz, orijinal ambalaj kutusunda gerekli destekleri takılmış halde, nem ve sıvıdan 
etkilenmeyecek, üzerine ağırlık gelmeyecek şekilde taşınmalıdır. 

Ç. Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler;  
Bakınız, Kullanım Kılavuzu. 

D. Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler;  
Bakınız, Kullanım Kılavuzu. 

E. Tüketicinin kendi yapabileceği bakım onarım veya ürünün temizliğine ilişkin 
bilgiler; Bakınız, Kullanım Kılavuzu. 

F. Bu modelimizde periyodik bakım ihtiyacı bulunmamaktadır. 

G. Bağlantı veya montajın nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajın 
kim tarafından yapılacağına ilişkin bilgiler  
Bakınız Kullanım Kılavuzu. 

Ğ. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü  
Cihazınızın kullanım ömrü 5 yıldır. 

H. Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği 
yerlerin unvan, adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri, Bakınız, Garanti 
Kartı Yetkili Servis Listesi. 

I. Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD. 
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 
467-8561, Japan 
Tel : 00-81-528 24 2072 
Fax : 00-81-528116826 
brother@brother.com 

İ. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; 
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, 
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait 

olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, 
ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik 

haklarından birini kullanabilir. 

J. Ürün le ilgili her türlü şikâyet ve itiraz başvurularınızı Tüketici Mahkemelerine 
ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilirsiniz. 

2) Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler, Bakınız, 
Kullanım Kılavuzu. 

5) Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı 
veya tehlikeli olabilmesi durumunda, bu malın güvenli kullanılabilmesi için ilgili 
açıklayıcı bilgi ve uyarılar, Bakınız, Kullanım Kılavuzu.


