
 KOMME I GANG

Strømforsyning og tapekassett

Åpne kassettdekselet ved å trykke på det 
fremhevede området på øverste del av maskinen.
• Sørg for å slå av strømmen når du skifter batterier eller 

tapekassetter.

Sett inn en tapekassett, og sørg for at den går i 
lås.
• Pass på at enden på tapen mates under tapeførerne.
• Bruk original Brother P-touch TZe-tape med denne 

maskinen.
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Med den nye Brother P-touch-merkemaskinen, kan du lage et bredt utvalg av egendefinerte, 
selvklebende etiketter. Denne maskinen bruker Brother "TZe"-taper i bredder mellom 3,5 og 12 mm. 
"TZe"-tapekassetter er tilgjengelige i mange forskjellige farger og størrelser. Besøk www.brother.com 
for å se en komplett liste over tapetyper som fungerer med maskinen din.
Les nøye gjennom denne håndboken før du begynner, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig referanse.

Norsk
 BrukermanualH110

Ver. 0

MERK

Ved bruk av valgfri nettadapter (AD-24ES)
1. Sett inn adapterledningen i nettadapterkontakten på bunnen av maskinen.
2. Sett inn pluggen i nærmeste standard strømuttak.

For funksjonen for sikkerhetskopiering av minnet, anbefaler vi bruk av alkaliske AAA-batterier (LR03) 
eller Ni-MH-batterier (HR03) sammen med nettadapteren.

http://www.brother.com


Sett inn seks nye alkaliske AAA-batterier (LR03) 
eller fulladede Ni-MH-batterier (HR03). Sørg for 
at de positive og negative sidene peker i riktig 
retning. 
Brukere av alkaliske batterier:
Bytt alltid alle seks batterier samtidig, og med 
helt nye batterier.
Brukere av Ni-MH-batterier:
Bytt alltid ut alle seks batterier samtidig med 
fulladede batterier.

1 Sett inn de to krokene på bunnen av 
kassettdekselet i sporene på maskinen.

2 Lukk kassettdekselet godt, og sørg for at 
det går i lås.
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Nettadapterkontakt

4



MERK

• LCD-skjermen viser en rad med 15 tegn, men du kan legge inn tekst på opptil 80 tegn.

• Etikettlengden på LCD-skjermen kan avvike litt fra den faktiske etikettlengden ved utskrift.

LCD-skjerm

1. Størrelse

2. Skrift

3. Markør

4. Skift

5. Caps

6. Understrek/Ramme

7. Stil

8. Etikettlengde

Hvis en bestemt etikettlengde er 

valgt, vises også .

9. Kabel

Utgangsinnstillinger
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1 Slå på maskinen.

Forsyn strøm ved hjelp av seks AAA-batterier eller den valgfrie nettadapteren (AD-24ES), og trykk 
deretter på  for å slå på strømmen.

2 Angi språk.

Standardinnstillingen er [English].

3 Angi målenhet.

Standardinnstillingen er [mm].

MERK

• Maskinen slås automatisk av hvis ingen taster blir trykket i løpet av fem minutter.

• Hvis du vil avbryte en operasjon, trykker du på .

• Når du har trykket på , viser maskinen "Godtatt" for å bekrefte innstillingene dine.

  /  [Språk]   /  [English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/

Magyar/Melayu/Nederlands/Norsk/Polski/Português/Portug. (BR)/Română/Slovenski/Slovenský/

Suomi/Svenska/Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch] .

  /  [Enhet]   /  [tomme/mm] .



MERK

• Mens du velger innstillingene, trykker du på mellomromtasten for å gå tilbake til standardelementet.

• Trykk på forhåndsvisningstasten for å vise et generert bilde av etiketten. Dette kan avvike fra den faktiske 
etiketten ved utskrift.

Tastatur

1. Menu (Meny)-tast

2. Strømtast

3. Markørtast: Venstre (bruk med 

Skift-tasten for å gå til toppen 

av teksten)

4. Esc-tast

5. OK-tast

6. Størrelsestast

7. Skrifttast

8. Tegntast

9. Skift-tast

10. Caps-tast

11. Aksenttast

12. Tapekutterhendel

13. Slettetast

14. Utskriftstast

15. Forhåndsvisningstast

16. Markørtast: Høyre (Bruk 

Skift-tasten for å gå til slutten 

av teksten)

17. Stiltast

18. Rammetast

19. Kabel-tast

20. Tilbake-tast 

21. Enter-tast

22. Symboltast

23. Mellomromtast
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 KOMME I GANG (fortsatt)

Med denne funksjonen kan du stille inn 
LCD-skjermens lysstyrke. Du kan velge mellom 
fem lysstyrkenivåer.
Standardinnstillingen er [0].

• Hvis du vil endre tilbake til standardinnstillingen, 
trykker du på mellomromstasten.

 GRUNNLEGGENDE BRUK

 Bytte mellom store og små bokstaver

Trykk på  for å bytte mellom store og små 

bokstaver.

Store bokstaver (  PÅ) Små bokstaver (  AV)

 Lage tolinjers etiketter
Flytt markøren til stedet der du vil begynne neste 

linje, og trykk på . Bruk enten 9 mm eller 

12 mm bred tape for utskrift med to linjer.

MERK

• Tilbakesymbolet ( ) vises når du trykker på Enter-
tasten. Dette indikerer at du har valgt å skrive inn 
en ny linje med tekst.

 Skrive inn aksenttegn

Trykk på  for å legge til et aksenttegn.

• Se tabellen over aksenttegn som er inkludert i 
denne brukermanualen.

• Hvis du vil avbryte en operasjon, trykker du 

på .

• Rekkefølgen til aksenttegn er avhengig av det 
valgte LCD-språket.

Contrast (Kontrast)

  /  [LCD Kontrast]   

/  [-2/-1/0/+1/+2] 

1

Skrive inn tekst

Linje 1 Etikettbilde

Linje 2

-     /   

2

Caps Caps



 Endre etikettbredde

 Endre etikettlengde

MERK

• Etter at etiketten er skrevet ut, klipper du langs 
prikkene (:) med saks slik at etikettlengden 
stemmer overens med det som vises på 
LCD-skjermen.

• Hvis en bestemt etikettlengde er valgt, vises 

også  på LCD-skjermen.
• Hvis du trykker på mellomromstasten, vises 

[Auto].
• Hvis du vil endre tilbake til standardinnstillingen, 

trykker du på mellomromstasten.

 Slette tekst

MERK

 Forhåndsvisning
Du kan forhåndsvise teksten før utskrift.

• Trykk på forhåndsvisningstasten for å vise et 
generert bilde av etiketten. Dette kan avvike fra 
den faktiske etiketten ved utskrift.

• Når LCD-skjermen ikke kan vise all teksten 

samtidig, trykker du på /  for å vise den 

skjulte teksten.

• Trykk på / /  for å forlate 

forhåndsvisningsmodusen.

Mating (tapemating)

• Denne funksjonen mater omtrent 25 mm med 
blank tape.

 Utskrift

• Hvis du bare trenger én kopi av etiketten, 

trykker du på  uten å velge antall kopier.

• Du kan skrive ut opptil ni kopier av hver etikett.

• Antall kopier kan også angis ved å trykke på en 
talltast.

• Når du skal klippe etiketten, trykker du på 
tapekutterhendelen på øvre høyre hjørne av 
maskinen etter at meldingen "Kutt" vises. "Kutt" 
vises på skjermen i to sekunder.

• Hvis du vil forhindre skade på tapen, må du ikke 
berøre kutterhendelen mens meldingen "Vent 
litt" vises.

• Når du skal fjerne baksiden, bretter du etiketten 
i lengderetning med teksten vendt innover for å 
vise den innvendige delen av baksiden. Skrell 
av ett stykke av baksiden om gangen, og påfør 
etiketten.

Skrive inn tekst (fortsatt)

  /  [Bredde]   

/  [Normal/x 2/x 1/2] 

Bredde Normal

x 2

x 1/2

  /  [Etikettleng.]   

/  [Auto/30-300 mm] 

Trykk på .

• Du sletter all tekst og innstillinger eller 

kun tekst ved å trykke på   

/  [Format Tekst]/[Kun tekst] 

Utskrift av etiketter

 

 + 

  [Kopier: ] / / -   



 GRUNNLEGGENDE BRUK (Fortsatt)

 Bruke utskriftsalternativer 
[Nummerering]

Du kan skrive ut en serie med opptil ni etiketter om 
gangen ved hjelp av automatisk nummerering. 
Ved å bruke denne funksjonen kan du automatisk 
øke et valgt nummer med én, etter hver etikett er 
skrevet ut. Antall etiketter du kan skrive ut om 
gangen avhenger av det opprinnelige antallet.

Eksempel: Hvis du vil skrive kopier av en etikett 
som inneholder et serienummer 
(0123, 0124 og 0125).

• Velg det høyeste nummeret som skal skrives ut 
når du angir nummeret.

[Speil]

Eksempel: Følg instruksjonene nedenfor etter å 
skrive inn "J.SMITH" hvis du vil ha 
speilvendt utskrift av "J.SMITH".

• Bruk klar tape med [Speil] slik at etikettene kan 
leses riktig fra motsatt side når de festes på 
glass, vinduer eller andre gjennomsiktige 
overflater.

 Angi marg ( )

[Full]/[Halv]/[Smal]

For å få lik marg på begge sider av teksten.

[Kjedeutskr] 

Bruk denne innstillingen når det skrives ut flere 
etiketter med minimumsmarger.

1. Skriv inn tekst.

2. Trykk på , så dukker [Kopier: ] opp.

3. Trykk på /  eller angi antallet med 

talltastene for å velge antall kopier.

4. Trykk på . Utskriften vil starte, 

og meldingen "Mate OK?" vises.

5. Trykk på  for å legge inn mer tekst.

6. Slett teksten, skriv inn teksten for neste etikett, 

og trykk deretter på .

7. Når meldingen "Mate OK?" vises etter at siste 

etikett er skrevet ut, trykker du på .

8. Når tapen er matet, trykker du på 
kutterhendelen for å klippe av etikettkjeden.

Utskrift av etiketter (fortsatt)
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Angi tallene  /  Flytt markøren til 

nummeret du ønsker å øke   

 +   /  [Nummerering] 

  /   

Skriv inn tekst/tegn   +   

/  [Speil]   [Speilvendt?] 

  /  [Marg]   

/  [Full/Halv/Smal/Kjedeutskr] 

4 mm4 mm

ABC ABC

12 mm 12 mm

ABC

25 mm 25 mm

Full Halv Smal



MERK

• Når du angir [Kjedeutskr], må du mate tapen før 
du bruker kniven, ellers kan en annen del av 
teksten kuttes. 

• Når [Halv] eller [Smal] er angitt, er den viste 
etikettlengden lengden fra de utskrevne 
prikkene ( ) til enden av etiketten. Klipp langs 
prikkene (:) med saks.

• Hvis du vil skrive ut mer enn én kopi av en etikett 
med minimumsmarg, setter du margen til [Smal].

• Ikke trekk i tapen. Det kan skade tapekassetten.

Du kan lagre opptil 15 etiketter og hente dem frem 
for utskrift senere. Maksimalt 80 tegn kan lagres 
per fil, og maksimalt 1200 tegn kan totalt lagres 
i enhetens minne. Du kan også redigere og 
overskrive de lagrede etikettene.

 Lagre

 Skriv ut

 Åpen

MERK

• Du kan også nå Fil-menyen ved å trykke 

på   .

• Hvis du prøver å lagre en etikett når det allerede 
finnes en etikett lagret på det nummeret, vises 

meldingen "Overskrive OK?". Trykk på  

for å lagre den nye etiketten. Trykk på  

for å avbryte.
• Du må skrive inn tekst før du starter 

lagringsfunksjonen.

Utskrift av etiketter (fortsatt)

LCD-skjerm Etikettbilde

Full

Halv

Smal

ABC
67 mm

ABC
41 mm

ABC
25 mm

Lagre etikettfiler

Skriv inn tekst   /  [Fil]  

 /  [Lagre]   /  

 

  /  [Fil]   

/  [Skriv ut]   /  

   [Kopier: ] 

/ / -   

  /  [Fil]   

/  [Åpen]   

/   



 BRUKE MALER

Denne funksjonen lar deg opprette to typer 
kabeletiketter.

Eksempel: Kabeletikett 1

MERK
• Etikettlengde er bare automatisk. Du kan ikke 

angi etikettlengde.

• Trykk på  /  [Format Tekst]/[Kun 

tekst]  for å fjerne all tekst og innstillinger, 

eller bare tekst.
• Du kan angi skrift, størrelse, stil og ramme når du 

skriver inn tekst.
• Hvis du vil gå ut av maler og tilbake til skjermbildet 

for innskriving av tekst, gjør du ett av følgende:

a) Trykk på .

b) Trykk på /  for å velge [Lukk], og trykk så 

på  når "Skriv ut" vises.

• Hvis du vil forhåndsvise etiketter, trykker du på 
forhåndsvisningstasten når [Skriv ut] vises på 
LCD-skjermen.

• Etiketter basert på maler kan ikke lagres i minnet.

Med denne funksjonen kan du lage forskjellige 
etiketter ved hjelp av innebygde maler. Se tabellen 
med tekstetikettmaler som er inkludert i denne 
manualen.

Eksempel: 

[Mal som inkluderer ett gjentatt 
grafikkbilde]

MERK
• Trykk på mellomromstasten for å gå tilbake til 

fabrikkinnstillingen for "Etikettleng."-modus. 
Fabrikkinnstillingen er [Auto].

• Hvis du vil slette teksten, flytter du markøren til 

høyre side av det du vil slette, og trykker på .

• Hvis du vil slette all tekst, trykker du på . 

Deretter vises "Fjern alt". Trykk på  for å 

slette. Trykk på  for å avbryte.

• Du kan ikke angi skrift, størrelse, stil og ramme 
mens du skriver inn tekst.

• Hvis du angir en lenger etikettlengde enn 
standard ([Auto]), skrives tekstetiketten ut 
gjentatte ganger innenfor angitt lengde. 
Tekstetiketten vil ikke nødvendigvis bli skrevet 
fullstendig ut, avhengig av angitt lengde.

• Tilgjengelige innstillinger for etikettlengde endrer 
avhengig av antall tekster du skriver inn.

• Disse malene er tilgjengelige når du bruker 
12 mm brede tapekassetter.

• Du kan ikke endre malene.
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Kabeletikett

Mal for kabeletikett 1: 

Mal for kabeletikett 2: 

  [Velg oppsett] /  

   [Legg inn tekst] Skriv 

inn tekst     [Skriv ut] 

  [Kopier: ] / / -   

Tekstetikett

  /  [Dekorativt]   

[Velg tekst] /  [Tekst]   

[Velg desgin] /   

  [Legg inn tekst]    

[Angi etiketten.]  /  

[Auto/30-999 mm]   [Skriv ut]   

[Kopier: ] / / -   



• Hvis du vil gå ut av maler og tilbake til skjermbildet 
for innskriving av tekst, gjør du ett av følgende:

a) Trykk på .

b) Trykk på /  for å velge [Lukk], og trykk så 

på  når "Skriv ut" vises.

• Hvis du vil forhåndsvise etiketter, trykker du på 
forhåndsvisningstasten når [Skriv ut] vises på 
LCD-skjermen.

• Etiketter basert på maler kan ikke lagres i 
minnet.

• Når du bruker tekstetikett- eller 
mønsteretikettmaler, brukes etikettlengden 
for den sist utskrevne tekstetikett- eller 
mønsteretikettmalen.

Med denne funksjonen kan du lage unike etiketter 
ved hjelp av innebygde maler. Se 
mønsteretikettmalene som er inkludert i denne 
manualen.

Du kan ikke skrive inn tekst når du bruker 
mønsteretikettmalene.

Eksempel: 

MERK
• Trykk på mellomromstasten for å gå tilbake til den 

opprinnelige innstillingen for "Etikettleng."-modus. 
Den opprinnelige innstillingen er [100 mm].

• Disse malene er tilgjengelige når du bruker 
12 mm brede tapekassetter.

• Du kan ikke endre malene. 
• Hvis du vil gå ut av maler og tilbake til skjermbildet 

for innskriving av tekst, gjør du ett av følgende:

a) Trykk på .

b) Trykk på /  for å velge [Lukk], og trykk så 

på  når "Skriv ut" vises.

• Hvis du vil forhåndsvise etiketter, trykker du på 
forhåndsvisningstasten når [Skriv ut] vises på 
LCD-skjermen.

• Etiketter basert på maler kan ikke lagres i minnet.
• Når du bruker tekstetikett- eller 

mønsteretikettmaler, brukes etikettlengden 
for den sist utskrevne tekstetikett- eller 
mønsteretikettmalen.

Tekstetiketter (fortsatt) Mønsteretikett

  /  [Dekorativt]   

[Velg tekst] /  [Mønster]   

[Velg desgin] /     

[Angi etiketten.]  /  [30-999 mm]  

 [Skriv ut]   [Kopier: ] / /

-   
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 FORMATERINGSTASTER

Trykk på  for å endre skriftinnstillingene.

Trykk på  for å endre størrelseinnstillingene.

Trykk på  for å endre stilinnstillingene.

Trykk på  for å velge rammedesign. Se 

tabellen over rammedesign som er inkludert i 
denne manualen.

MERK

• Hvis du vil avbryte en operasjon, trykker du 

på .

• Se tabellen over Font-prøver som er inkludert i 
denne manualen.

• Den faktisk utskrevne skriftstørrelsen avhenger 
av tapebredden, antall tegn og antall innskrevne 
linjer. Så snart tegnene når en 
minimumsstørrelse, blir den valgte skriften en 
standardskrift basert på Helsinki-stilen. Dette gir 
deg mulighet til å skrive ut etiketter med den 
minste mulige teksten på smale etiketter eller 
etiketter med flere linjer.

4

Skrifttast 

  /  Velg innstillingene 

Font Helsinki

Brussels

Florida

Størrelsestast 

  /  Velg innstillingene 

Størrelse Stor

Middels

Liten

Stiltast 

  /  Velg innstillingene 

Stil Normal

Fet

Kontur

Skygge

Kursiv

K+Fet

K+Kontur

K+Skygge

Vertikalt

V+Fet

Rammetast 

  /  Velg en ramme 



 Skrive inn symboler

• Se tabell over symboler inkludert i denne 
manualen.

• Hvis du vil avbryte en operasjon, trykker du 

på .

• *1 Når du velger symboler, vil opptil syv nylig 
brukte symboler bli lagt til under Historikk.

• Hvis du velger Historikk, kan du ikke velge 
kategorien.

• Du kan også velge mellom elementær- og 
piktografikategorien ved å trykke på hurtigtaster 
som er inkludert i denne manualen.

 Elementær

 Piktogram

 ANNET

*1 Besøk support.brother.com for å se den siste 
informasjonen om anbefalte batterier.

Hvis knivbladet blir sløvt etter gjentatt bruk og tapen 
ikke kan kuttes rent, snur du skjærebrettet som vist 
i illustrasjonen 1.
Hvis du fremdeles har problemer, må du bytte den 
ut med en ny knivenhet (varenr. TC-4) fra en 
autorisert Brother-forhandler.

 Bytte knivenheten
1. Trekk ut de to seksjonene i knivenheten (grønn) 

i retning av pilene som vises i illustrasjonen 2.

2. Monter den nye knivenheten. Skyv den inn 
inntil den går i lås.

Symboltast

  /  [Historikk *1/Elementær/

Piktogram]   /  Velg kategori 

  /  Velg et symbol  

Punktering
Mellomrom-

tast
Enhet

Matematikk Gresk bokst.

Klammer Nummer

Piler Form

Kontor
Mellomrom-

tast
Idrett

Tegn Dyr

Datakom Ferie

Elektrisk Mat/drikke

Moro Kjøkken

Smiley Hage

Klær DIY

Kjøretøy Skole

Spesifikasjoner

Dimensjoner:
(B x D x H)

Ca. 109 (B) x 202 (D) x 55 (H) mm

Vekt: Ca. 400 g
(uten batterier og tapekassett)

Strømforsyning: Seks alkaliske AAA-batterier (LR03)
Seks AAA Ni-MH-batterier (HR03) *1

Valgfri nettadapter (AD-24ES)

Tapekassett: Brother P-touch TZe-tapebredder
3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

Tilbehør

Tapekassetter: Besøk Brother Solutions Center 
på support.brother.com for å se 
den siste informasjonen om 
forbruksartikler

Nettadapter: AD-24ES

Knivenhet: TC-4 (til utskifting)

 ADVARSEL

Ikke ta direkte på knivbladet med fingrene.

5

Skjærebrett

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/


 NYTTIGE TIPS

 Feilmelding  Hva gjør du når...

Feilsøking

6

Melding Årsak/Løsning

Svakt batteri! Batteriene er snart tomme.
Hvis du bruker alkaliske AAA-batterier: Erstatt 
dem med seks nye alkaliske AAA-batterier. 
Ikke bruk gamle og nye batterier sammen, 
og ikke bland alkaliske batterier med andre 
batterityper.
Hvis du bruker Ni-MH-batterier: Lad dem helt opp.

Tomt batteri! Batteriene som står i er snart helt tomme og må 
byttes for fortsatt drift.

Ugyldig! • Det finnes ingen tekst over markøren når du 
velger [Nummerering].

• Et ugyldig tegn ble valgt for [Nummerering].
• Et ugyldig tall ble valgt for [Etikettleng.].
• En ugyldig verdi ble angitt som etikettlengde 

under bruk av maler.

Ingen data! • Du prøvde å skrive ut en tekstfil når ingen 
data er lagret i minnet.

• Du trykket på  uten at tekst har blitt lagt 

inn.

• Du trykket på  +  uten at tekst 

har blitt lagt inn.

• Du trykket på  uten at tekst har blitt 

lagt inn.

• Ikke trykk på  eller  uten at tekst 

har blitt lagt inn ved bruk av maler.

2 linjes gr.!/
1 linjes gr.!

• Kontroller at du ikke overskrider maksimalt 
antall tillatte linjer (to).

• Du prøvde å skrive ut eller forhåndsvise to 
linjer med tekst mens 3,5 mm eller 6 mm tape 
var satt i. Sett i en større tape.

Ingen kass.! Du prøvde å skrive ut, mate eller forhåndsvise 
en etikett mens ingen kassett var satt i.

Kutter presset Du trykket på tapekutterhendelen midt i 
utskriftsprosessen.

Full! Kontroller at du ikke overskrider maksimalt 
antall tillatte tegn (80 tegn for tekst, 50 tegn for 
maler. Hvis meldingen din inneholder symboler, 
vil maksimalt antall tegn bli redusert.). 

Tekstgrense!
Endre lengde

Fordi antall tegn overskrider etikettlengden, 
reduserer du tekstmengden eller velger [Auto] 
som etikettlengde.

Ing ram. OK? • Utskrift på 3,5 mm tape med ugyldig 
rammeinnstilling PÅ. 

(Velg  for å skrive ut uten ramme, 

 for å avbryte.)

Mate OK? • Mating av tape etter utskrift når [Kjedeutskr] er 
valgt. Se "Angi marg".

Sett i 12 mm! • Bare 12 mm tapekassett er tilgjengelig for 
maler.

Feil Tape!
Bruk TZe-Tape

• Bruk en tapekassett med -merket.

Problem Løsning

Skjermen blir 
stående tom 
etter at du har 
slått på 
maskinen.

• Kontroller at du har satt i batteriene med de 
positive og negative endene i riktig posisjon.

• Hvis batteriene holder på å gå tom, må du 
bytte dem ut med seks nye alkaliske 
AAA-batterier. Ikke bruk gamle og nye 
batterier sammen, og ikke bland alkaliske 
batterier med andre batterityper.

• Kontroller at du har koblet til AD-24ES-
adapteren riktig.

Når etiketten 
skrives ut, er 
det for bred 
marg på begge 
sider av 
teksten.

Se "Angi marg" i denne brukermanualen og 
velg [Halv] eller [Smal] for å få mindre marger 
på etiketten.

Maskinen 
skriver ikke ut, 
eller de 
utskrevne 
tegnene dannes 
ikke riktig.

• Kontroller at du har satt inn tapekassetten 
riktig.

• Hvis tapekassetten er tom, må du skifte den.
• Kontroller at du har lukket kassettdekselet 

riktig.

Maskin-
innstillingene 
har nullstilt seg 
selv.

• Batteriene kan holde på å gå tom. Erstatt dem 
med seks nye alkaliske AAA-batterier. Ikke 
bruk gamle og nye batterier sammen, og ikke 
bland alkaliske batterier med andre 
batterityper.

• Når strømmen kobles fra i mer enn tre 
minutter, vil all tekst og alle formater på 
skjermen gå tapt.

En tom 
horisontal linje 
vises gjennom 
den trykte 
etiketten.

Det kan være støv på skrivehodet. Fjern 
tapekassetten og bruk en tørr bomullspinne til å 
tørke forsiktig av skrivehodet i en opp-ned-
bevegelse. Den valgfrie kassetten for 
skrivehoderengjøring (TZe-CL3) er også 
tilgjengelig.

Maskinen har 
"gått i heng" 
(ingenting skjer 
når en tast 
trykkes selv om 
maskinen er på).

Se "Nullstille maskinen".

Strømmen slås 
av når du prøver 
å skrive ut.

• Batteriene kan holde på å gå tom. Erstatt dem 
med seks nye alkaliske AAA-batterier. Ikke 
bruk gamle og nye batterier sammen, og ikke 
bland alkaliske batterier med andre 
batterityper.

• Kontroller at du har satt batteriene riktig i.
• Feil adapter er i bruk. Den anbefalte 

adapteren er AD-24ES.

Tapen mates 
ikke som den 
skal, eller den 
blir sittende fast 
inne i maskinen.

• Kontroller at enden av tapen mates under 
tapeførerne.

• Du trykker på kutterhendelen under utskrift. 
Ikke rør kutterhendelen under utskrift.

For å endre 
språkinnstilling.

Se "Utgangsinnstillinger".



 NYTTIGE TIPS (fortsatt)

Du kan nullstille maskinen når du vil gjenopprette 
dens fabrikkinnstillinger, eller når den ikke fungerer 
skikkelig. Tekst, innstillinger og lagrede filer slettes.

1 Slå av maskinen, trykk og hold inne 

og , og trykk deretter og hold inne 

 for å slå på maskinen igjen.

2 Slipp strømknappen først, og slipp 

deretter  og .

Maskinen slås på med det interne minnet 
nullstilt.

MERK

6

Snarveier

Språk   Mellomromtast

Bredde   

Etikettleng.   

Marg   

Fil   

Dekorativt   

Enhet   

LCD Kontrast   

Nullstille maskinen

 FORSIKTIG

BRUK AV EN KOMBINASJON AV 
FORSKJELLIGE BATTERIER (FOR EKSEMPEL 
Ni-MH OG ALKALISK) KAN FØRE TIL 
EKSPLOSJON. BRUKTE BATTERIER MÅ 
AVFALLSHÅNDTERES IFØLGE 
INSTRUKSJONENE.

Batterianbefalinger

• Ta ut batteriene hvis du ikke har tenkt å 
bruke maskinen på en god stund.

• Kast batteriene på et passende 
innsamlingspunkt, ikke i vanlig 
husholdningsavfall. Pass på at du følger alle 
gjeldende statlige, kommunale og lokale 
forskrifter.

• Når du skal oppbevare eller kvitte deg med 
batteriene, må du pakke dem inn (for 
eksempel med cellofantape) slik at de ikke 
kortslutter. (Se bildet nede til høyre.)

(Eksempel på batteriisolering)

1. Cellofantape

2. Alkalisk eller Ni-MH-
batteri

2

1
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Mat/drikke

Punktering

Matematikk

Klammer

Piler
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Gresk bokst.
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* Bilder er kun for illustrusjonsformål.
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Maler for tekstetiketter

Maler for mønsteretiketter
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