
 KOMMA IGÅNG

Strömförsörjning och tapekassett

Öppna kassettluckan genom att trycka på det 
markerade området på skrivarens ovansida.
• Tänk på att stänga av strömmen när du ersätter batterier 

eller tapekassetter.

Sätt in en tapekassett och se till att den 
snäpper fast.
• Kontrollera att tapeänden matas in under 

tapestyrskenorna.
• Använd äkta Brother P-touch TZe-tape i den här skrivaren.
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Skrivhuvud

Spak för
 tapeklippare

Kassettlucka

1 Tapeutmat-
ningsöppning

Tandat hjul

Knivens egg

Tapeände

Tapestyrskenor
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Med din nya Brother P-touch-etikettskrivare kan du skapa många typer av anpassade, självhäftande 
etiketter. Skrivaren använder Brother ”TZe”-tape med en bredd från 3,5 till 12 mm. ”TZe”-tapekassetter 
är tillgängliga i många färger och storlekar. Gå till www.brother.com om du vill ha en komplett lista 
över tape som passar för skrivaren.
Läs igenom bruksanvisningen noga före användning och förvara den på en lättåtkomlig plats för framtida 
behov.

Svenska
 BruksanvisningH110

Ver. 0

http://www.brother.com


OBS

Vid användning av den valfria nätadaptern (AD-24ES)
1. Sätt i nätadaptersladden i nätadapteruttaget på skrivarens undersida.
2. Sätt in stickkontakten i ett eluttag i närheten.

För säkerhetskopiering av minnet ska du använda alkaliska AAA-batterier (LR03) eller 
Ni-MH-batterier (HR03) tillsammans med nätadaptern.

Sätt i sex nya AAA alkaliska batterier (LR03) 
eller fullständigt laddade Ni-MH-batterier 
(HR03) och se till att deras positiva och 
negativa ändar är riktade åt rätt håll. 
Vid användning av alkaliska batterier:
Byt alltid ut alla sex batterierna samtidigt, 
mot helt nya.
Vid användning av Ni-MH-batterier:
Byt alltid ut alla sex batterierna samtidigt, 
mot helt uppladdade.

1 För in de två hakarna längst ned på 
kassettluckan i öppningarna på 
skrivaren.

2 Stäng kassettluckan ordentligt och se till 
att den snäpper fast.

3

Nätadapteruttag
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OBS

• LCD-skärmen visar en rad med 15 tecken, men du kan skriva en text som innehåller upp till 80 tecken.

• Etikettlängden som visas på LCD-skärmen kan skilja sig något från den faktiska etikettlängden vid 
utskrift.

LCD

1. Storlek

2. Teckensnitt

3. Markör

4. Skift

5. Skiftlås

6. Understr/Ram

7. Stil

8. Etikettlängd

Om du har valt en viss 

etikettlängd visas även .

9. Kabel
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1 Slå på skrivaren.

Se till att skrivaren får ström via sex AAA-batterier eller nätadaptern (AD-24ES) (tillval) och tryck 
sedan på  för att slå på strömmen.

2 Ställ in språket.

Standardinställningen är [English].

3 Ställ in måttenhet.

Standardinställningen är [mm].

OBS

• Skrivaren stängs av automatiskt om inga tangenter trycks ned under fem minuter.

• Tryck på  om du vill avbryta en åtgärd.

• När du har tryckt på  anger skrivaren ”Accepterat” för att bekräfta dina inställningar.

Grundläggande inställningar

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

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

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

  /  [Enhet]   /  [tum/mm] .



OBS

• Tryck på mellanslagstangenten om du vill återgå till standardalternativet när du väljer inställningar.

• Om du trycker på förhandsgranskningstangenten visas en genererad bild av etiketten. Utseendet kan skilja 
sig från etiketten som skrivs ut.

Tangentbord

1. Tangenten Menu (Meny)

2. Strömbrytare

3. Markörtangent: Vänster 

(används tillsammans med 

skifttangenten för att gå till 

början av texten)

4. Esc-tangent

5. OK-tangent

6. Storlekstangent

7. Teckensnittstangent

8. Teckentangent

9. Skifttangent

10. Skiftlåstangent

11. Accenttangent

12. Spak för tapeklippare

13. Raderingstangent

14. Utskriftstangent

15. Förhandsgranskningstangent

16. Markörtangent: Höger 

(används tillsammans med 

skifttangenten för att gå till 

slutet av texten)

17. Stiltangent

18. Ramtangent

19. Kabeltangent

20. Backstegstangent 

21. Entertangent

22. Symboltangent

23. Mellanslagstangent
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 KOMMA IGÅNG 
(fortsättning)

Den här funktionen gör så att du kan ställa in 
ljusstyrkan för LCD-skärmen. Du kan välja 
mellan fem nivåer för ljusstyrka.
Standardinställningen är [0].

• Tryck på mellanslagstangenten om du vill 
återgå till standardinställningen.

 GRUNDLÄGGANDE 
ANVÄNDNING

 Växla mellan versaler/gemener

Tryck på  när du vill växla mellan versaler 

och gemener.

Versaler (  PÅ) Gemener (  AV)

 Skapa tvåradiga etiketter
Flytta markören till den plats där du vill starta 

den nya raden och tryck på . Använd 9 eller 

12 mm bred tape om du vill skriva ut text på två 
rader.

OBS

• Retursymbolen ( ) visas när du trycker på 
entertangenten, vilket indikerar att du valt att 
mata in en andra rad med text.

 Inmatning av accenttecken
Lägg till ett accenttecken genom att trycka 

på .

• Se tabellen med accenttecken i den här 
bruksanvisningen.

• Tryck på  om du vill avbryta en åtgärd.

• Ordningen som accenttecknen visas i beror 
på vilket LCD-språk du har valt.

Kontrast

  /  [LCD-kontrast]   

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

1

Mata in text

Rad 1 Etikettbild

Rad 2

-     /   

2

Skiftlås Skiftlås



 Ändra etikettbredd

 Ändra etikettlängd

OBS

• När etiketten är utskriven kan du klippa längs 
de utskrivna punkterna (:) med sax så att 
etikettlängden motsvarar det som visas på 
LCD-skärmen.

• Om du har valt en viss etikettlängd visas 

också  på LCD-skärmen.
• När du trycker på mellanslagstangenten visas 

[Auto].
• Tryck på mellanslagstangenten om du vill 

återgå till standardinställningen.

 Radera text

OBS

 Förhandsgranska
Du kan förhandsgranska texten innan du skriver ut.

• Om du trycker på 
förhandsgranskningstangenten visas en 
genererad bild av etiketten. Utseendet kan 
skilja sig från etiketten som skrivs ut.

• Om all text inte ryms samtidigt på 

LCD-skärmen trycker du på /  för 

att visa den dolda texten.

• Tryck på / /  när du vill lämna 
förhandsgranskningsläget.

Matning (tapematning)

• Den här funktionen matar cirka 25 mm 
tom tape.

 Utskrift

• Om du bara vill ha en kopia av etiketten trycker 
du på  utan att ange antalet kopior.

• Du kan skriva ut upp till nio kopior av varje 
etikett.

• Antalet kopior kan också anges med en 
siffertangent.

• Klipp etiketten genom att trycka på spaken till 
tapeklipparen i skrivarens övre högra hörn 
efter att meddelandet ”Skär av” har visats. 
”Skär av” visas på skärmen i två sekunder.

• Rör inte vid spaken till tapeklipparen medan 
meddelandet ”Vänta” visas, eftersom det kan 
skada tapen.

• Ta bort underpapperet genom att vika 
etiketten på längden med texten inåt, så 
att underpapperets invändiga kanter syns. 
Avlägsna underpapperet en bit i taget och 
applicera.

Mata in text (fortsättning)

  /  [Bredd]   

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

Bredd Normal

x 2

x 1/2

  /  [Etikettlängd]   

/  [Auto/30-300 mm] 

Tryck på .

• Du kan radera all text och alla inställningar 
eller endast text genom att trycka på 

  /  [Txt&Format]/

[Endast text] 

Skriva ut etiketter

 

 + 

  [Kopior: ] / / -   



 GRUNDLÄGGANDE ANVÄNDNING (fortsättning)

 Använda utskriftsalternativ 
[Numrering]

Med hjälp av autonumrering kan du skriva ut 
upp till nio etiketter åt gången. Med hjälp av den 
här funktionen kan du automatiskt öka en 
vald siffra med ett för varje etikett som skrivs ut. 
Det är den ursprungliga siffran som avgör hur 
etiketterna kan numreras med den här 
funktionen.

Exempel:Så här skriver du kopior av en etikett 
som innehåller ett serienummer 
(0123, 0124 och 0125)

• Välj det högsta numret som ska skrivas ut när 
du anger inställningen.

[Spegelvänd]

Exempel:Följ instruktionerna nedan efter att 
du angett ”J.SMITH” om du vill göra 
en spegelvänd utskrift av ”J.SMITH”.

• Använd genomskinlig tape tillsammans 
med [Spegelvänd], så att etiketterna kan 
läsas som avsett från motsatta sidan när 
de fästs på glas, fönster eller andra 
genomsynliga ytor.

 Ställa in marginal ( )

[Full]/[Halv]/[Smal]

Ger lika stora marginaler på båda sidor av 
texten.

[Kedjeutskr] 

Använd den här inställningen vid utskrift av 
flera etiketter med minimala marginaler.

1. Ange texten.

2. Tryck på . Då visas [Kopior: ].

3. Ställ in antalet kopior genom att trycka på 

/  eller ange ett antal med 

siffertangenterna.

4. Tryck på . Utskriften startar och sedan 
visas meddelandet ”OK att mata?”.

5. Tryck på  om du vill ange mer text.

6. Ta bort texten, ange texten för nästa etikett 
och tryck på .

7. När meddelandet ”OK att mata?” visas när 
den sista etiketten har skrivits ut, trycker du 
på .

8. När tapen har matats fram trycker du 
på tapeklipparspaken för att skära av 
etiketterna.

Skriva ut etiketter (fortsättning)

2

Ange siffrorna  /  Flytta markören 

till siffran som du vill öka   

 +   /  [Numrering] 

  /   

Ange text/tecken   +   

/  [Spegelvänd]   

[Spegelv.utskr?] 

  /  [Marginal]   

/  [Full/Halv/Smal/Kedjeutskr] 

4 mm4 mm

ABC ABC

12 mm 12 mm

ABC

25 mm 25 mm

Full Halv Smal



OBS

• Om [Kedjeutskr] är inställt ska du mata 
tapen innan du använder kniven för att 
undvika att en del av texten klipps bort. 

• Om du ställt in [Halv] eller [Smal] är den 
etikettlängd som visas längden från de 
utskrivna punkterna ( ) till etikettens ände. 
Klipp längs de utskrivna punkterna (:) 
med sax.

• Ställ in marginalen på [Smal] om du vill skriva 
ut fler än en kopia av en etikett med minimala 
marginaler.

• Dra inte i tapen eftersom det kan skada 
tapekassetten.

Upp till 15 etiketter kan sparas och hämtas för 
utskrift vid ett senare tillfälle. Högst 80 tecken 
går att spara per fil och som mest kan 
1200 tecken sparas i minnet. Du kan också 
redigera och skriva över de lagrade etiketterna.

 Spara

 Skriv ut

Öppna

OBS

• Du kan även gå till Arkiv-menyn genom att 
trycka på   .

• Om du försöker spara en etikett under ett 
nummer där det redan finns en etikett visas 
meddelandet ”Skriva över?”. Spara den nya 
etiketten genom att trycka på . Avbryt 
genom att trycka på .

• Du måste ange text innan du kan börja spara.

Skriva ut etiketter (fortsättning)

LCD Etikettbild

Full

Halv

Smal

ABC
67 mm

ABC
41 mm

ABC
25 mm

Spara etikettfiler

Ange text   /  [Arkiv] 

  /  [Spara]   

/   

  /  [Arkiv]   

/  [Skriv ut]   

/     

[Kopior: ] / / -   

  /  [Arkiv]   

/  [Öppna]   

/   



 ANVÄNDA MALLAR

Med den här funktionen kan du skapa två typer 
av kabeletiketter.

Exempel:Kabeletikett 1

OBS

• Kabellängden är endast automatisk. Du kan 
inte ställa in kabellängden.

• Om du vill rensa all text och alla inställningar 

eller endast text trycker du på  

/  [Txt&Format]/[Endast text] .

• Du kan ställa in teckensnitt, storlek, stil och 
ram när du anger text.

• Gör något av följande om du vill avsluta mallar 
och gå tillbaka till textinmatningsfönstret:

a) Tryck på .

b) Tryck på /  om du vill välja [Avsluta] och 

tryck sedan på  när ”Skriv ut” visas.

• Om du vill förhandsgranska etiketter trycker du 
på förhandsgranskningstangenten när [Skriv 
ut] visas på LCD-skärmen.

• Du kan inte spara etiketter som har skapats 
med mallar i minnet.

Med hjälp av den här funktionen kan du skapa 
olika etiketter med inbyggda mallar. Se tabellen 
med textetikettmallar i denna bruksanvisning.

Exempel: 

[Mall med upprepad grafik]

OBS
• Tryck på mellanslag om du vill återgå till 

den ursprungliga inställningen för läget 
Etikettlängd. Den ursprungliga inställningen 
är [Auto].

• Du kan rensa texten genom att flytta markören 
till höger sida där du vill ta bort och trycka på .

• Rensa all text genom att trycka på . 
Då visas ”Rensa allt”. Radera genom att trycka 
på . Avbryt genom att trycka på .

• Du kan inte ställa in teckensnitt, storlek, stil 
och ram när du anger text.

• Om du ställer en etikettlängd som längre 
än standardinställningen ([Auto]) skrivs 
textetiketten ut upprepade gånger inom den 
inställda längden. Beroende på den inställda 
längden kanske textetiketten inte skrivs ut helt.

• Den tillgängliga etikettlängdinställningen ändras 
beroende på hur många texter du angett.

• Dessa mallar är tillgängliga vid användning 
av 12 mm breda tapekassetter.

• Du kan inte redigera mallarna.

3

Kabeletikett

Kabeletikettmall 1: 

Kabeletikettmall 2: 

  [Välj layout] /  

   [Infoga text] Ange text 

    [Skriv ut]   

[Kopior: ] / / -   

Textetikett

  /  [Dekorativ]   

[Välj kategori] /  [Text]   

[Välj design] /     

[Mata in text]    

[Ställ in et.lä.]  /  [Auto/30-999 mm] 

  [Skriv ut]   [Kopior: ] 

/ / -    



• Gör något av följande om du vill avsluta 
mallar och gå tillbaka till 
textinmatningsfönstret:

a) Tryck på .

b) Tryck på /  om du vill välja [Avsluta] 

och tryck sedan på  när ”Skriv ut” visas.

• Om du vill förhandsgranska etiketter trycker 
du på förhandsgranskningstangenten när 
[Skriv ut] visas på LCD-skärmen.

• Du kan inte spara etiketter som har skapats 
med mallar i minnet.

• När du går till textetikett- eller 
mönsteretikettmallar hämtas den etikettlängd 
för mallar för textetiketter eller 
mönsteretiketter som du skrev ut senast.

Med den här funktionen kan du skapa unika 
etiketter med inbyggda mallar. Se tabellen med 
mönsteretikettmallar i denna bruksanvisning.

Du kan inte ange text när du använder 
mönsteretikettmallar.

Exempel: 

OBS
• Tryck på mellanslag om du vill återgå till den 

ursprungliga inställningen för läget 
Etikettlängd. Den ursprungliga inställningen 
är [100 mm].

• Dessa mallar är tillgängliga vid användning av 
12 mm breda tapekassetter.

• Du kan inte redigera mallarna. 
• Gör något av följande om du vill avsluta 

mallar och gå tillbaka till 
textinmatningsfönstret:

a) Tryck på .

b) Tryck på /  om du vill välja [Avsluta] 

och tryck sedan på  när ”Skriv ut” visas.

• Om du vill förhandsgranska etiketter trycker 
du på förhandsgranskningstangenten när 
[Skriv ut] visas på LCD-skärmen.

• Du kan inte spara etiketter som har skapats 
med mallar i minnet.

• När du går till textetikett- eller 
mönsteretikettmallar hämtas den etikettlängd 
för mallar för textetiketter eller 
mönsteretiketter som du skrev ut senast.

Textetikett (fortsättning) Mönsteretikett

  /  [Dekorativ]   

[Välj kategori] /  [Mönster]   

[Välj design] /     

[Ställ in et.lä.]  /  [30-999 mm]   

[Skriv ut]   [Kopior: ] / /

-   
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 FORMATTANGENTER

Tryck på  om du vill ändra 
teckensnittsinställningar.

Tryck på  om du vill ändra 
storleksinställningar.

Tryck på  om du vill ändra 
stilinställningar.

Välj ramdesign genom att trycka på . 
Se tabellen med ramdesigner i denna 
bruksanvisning.

OBS

• Tryck på  om du vill avbryta en åtgärd.

• Se tabellen med teckensnittsexempel i denna 
bruksanvisning.

• Den faktiska teckenstorleken beror på 
tapebredd, antal tecken och antal inmatade 
rader. När tecknen nått minsta möjliga storlek 
ändras det valda teckensnittet automatiskt till 
ett anpassat teckensnitt som baseras på 
stilen Helsinki. Därigenom kan du skriva ut 
etiketter med smalast möjliga text på små 
etiketter eller etiketter med flera rader.

4

Teckensnittstangent 

  /  Välj inställningarna 

Teckensnitt Helsinki

Brussels

Florida

Storlekstangent 

  /  Välj inställningarna 

Storlek Stor

Medium

Liten

Stiltangent 

  /  Välj inställningarna 

Stil Normal

Fet

Kontur

Skugga

Kursiv

K+Fet

K+Kontur

K+Skugga

Vertikal

L+Fet

Ramtangent 

  /  Välj en ram 



 Inmatning av symboler

• Se symboltabellen som ingår i den här 
bruksanvisningen.

• Tryck på  om du vill avbryta en åtgärd.

• *1 När du väljer symboler läggs upp till sju 
symboler som nyligen använts till i Tidigare.

• Om du väljer Tidigare kan du inte välja kategorin.
• Du kan även välja från kategorierna Standard 

och Piktogram genom att trycka på 
genvägstangenterna som beskrivs i denna 
bruksanvisning.

 Standard

 Piktogram

 ANNAN

*1 Besök support.brother.com för den senaste 
informationen om rekommenderade batterier.

Om knivbladet blir slött efter många användningar 
och det inte går att klippa av tapen med ett rent snitt 
kan du vända på klipplattan, som visas i bild 1.
Om du fortsätter att ha problem ersätter du med en 
ny kniv (artikelnummer TC-4), som du kan köpa från 
en auktoriserad Brother-återförsäljare.

 Byta kniven
1. Dra ut knivens två delar (grön) i pilarnas 

riktning som visas i bild 2.

2. Installera den nya kniven. Tryck på enheten 
tills den snäpper fast.

Symboltangent

  /  [Tidigare *1/Standard/

Piktogram]   /  Välj kategori 

  /  Välj en symbol  

Skiljetecken
Mellanslags-

tangent
Enhet

Matematik Grek. tecken

Parenteser Nummer

Pilar Form

Kontor
Mellanslag-

stangent
Sport

Skyltar Djur

Dataport/
AV

Semester

Elmärkning Mat/dryck

Skoj Kök

Smiley Trädgård

Kläder Snickrande

Fordon Skola

Specifikationer

Mått:
(B × D × H)

Ca 109 (b) x 202 (d) x 55 (h) mm

Vikt: Cirka 400 g
(utan batterier och tapekassett)

Strömförsörjning: Sex alkaliska AAA-batterier (LR03)
Sex AAA Ni-MH-batterier (HR03) *1

Nätadapter (AD-24ES) (tillval)

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

Tillbehör

Tapekassetter: Gå till Brother Solutions Center 
på support.brother.com om du 
vill ha mer information om 
förbrukningsmaterial

Nätadapter: AD-24ES

Kniv: TC-4 (utbytesdel)

 VARNING

Rör inte vid knivbladet med fingrarna.

5

Klipplatta

http://support.brother.com/
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 PRAKTISKA RÅD

 Felmeddelande  Vad du gör när...

Felsökning

6

Meddelande Orsak/åtgärd
Låg batt.nivå! Batterierna har låg laddning.

Om du använder alkaliska AAA-batterier: 
Ersätt dem med sex nya alkaliska 
AAA-batterier. Använd inte gamla och nya 
batterier tillsammans och blanda inte alkaliska 
batterier med andra batterityper.
Om du använder Ni-MH-batterier: Ladda upp 
dem fullständigt.

Tomt batteri! De installerade batterierna börjar bli urladdade 
och behöver laddas för att fortsätta fungera.

Ogiltig! • Det fanns ingen text ovanför markören när 
du valde [Numrering].

• Du valde ett ogiltigt tecken för [Numrering].
• Du valde ett ogiltigt nummer för [Etikettlängd].
• Du angav ett ogiltigt värde som etikettlängd 

vid användning av mallar.
Inga data! • Du har försökt att skriva ut en textfil men det 

finns inga data lagrade i minnet.

• Du tryckte på  men det finns ingen 
inmatad text.

• Du tryckte på  +  men det finns 

ingen inmatad text.

• Du tryckte på  men det finns ingen 
inmatad text.

• Tryck inte på  eller  när ingen text 
angetts och mallar används.

2-radsbegr!/
1-radsbegr!

• Undvik att överskrida det maximala antalet 
tillåtna rader (två).

• Du har försökt att skriva ut eller 
förhandsgranska två rader text när 3,5 mm 
tape eller 6 mm tape är installerad. Installera 
en större tapestorlek.

Ingen tape! Du har försökt att skriva ut, mata eller 
förhandsgranska en etikett men ingen kassett 
är installerad.

Kniven nere Du tryckte på spaken till tapeklipparen mitt 
under en utskrift.

Text full! Se till att du inte överskrider det maximala 
antalet tillåtna tecken (80 tecken för text, 
50 tecken för mallar. Om meddelandet 
innehåller symboler kan det maximala antalet 
tecken reduceras.). 

För lång txt
Ändra längd

Eftersom antalet angivna tecken överstiger 
etikettlängden måste du antingen korta av 
texten eller välja [Auto] som etikettlängd.

Ingn ram OK? • Vid utskrift på 3,5 mm tape med ogiltig 
inställning för ram PÅ. 

(Välj  om du vill skriva ut 

utan ram eller  om du vill avbryta.)

OK att mata? • Matar tape efter utskrift när [Kedjeutskr] har 
valts. Se ”Ställa in marginal”.

Sätt i 12mm! • Endast 12 mm tapekassett är tillgänglig för 
mallar.

Fel tape!
Anv. TZe-tape

• Använd en tapekassett som är märkt 
med .

Problem Lösning
Displayen är tom även 
sedan du satt på 
skrivaren.

• Kontrollera att du installerat 
batterierna med deras positiva 
och negativa ändar i rätt position.

• Om batterierna har låg laddning 
ersätter du dem med sex nya 
alkaliska AAA-batterier. Använd 
inte gamla och nya batterier 
tillsammans och blanda inte 
alkaliska batterier med andra 
batterityper.

• Kontrollera att du anslutit 
AD-24ES-adaptern korrekt.

När etiketten skrivs ut 
finns för mycket marginal 
(utrymme) på båda 
sidorna av texten.

Se ”Ställa in marginal” i denna 
bruksanvisning och välj [Halv] eller 
[Smal] så att du får mindre 
marginaler på din etikett.

Skrivaren skriver inte ut 
eller också skrivs 
tecknen ut felaktigt.

• Kontrollera att du satt i 
tapekassetten korrekt.

• Byt tapekassetten om den är tom.
• Kontrollera att du stängt 

kassettluckan korrekt.
Skrivarens inställningar 
återställs av sig självt.

• Batterierna kan ha låg laddning. 
Ersätt dem med sex nya alkaliska 
AAA-batterier. Använd inte gamla 
och nya batterier tillsammans och 
blanda inte alkaliska batterier 
med andra batterityper.

• Om strömmen är frånkopplad 
under mer än tre minuter går alla 
texter och format på skärmen 
förlorade.

En tom horisontell linje 
syns på den utskrivna 
etiketten.

Det kan finnas damm på 
skrivhuvudet. Ta bort 
tapekassetten och rengör 
skrivhuvudet försiktigt med en torr 
bomullstopps med en svepande 
rörelse uppåt och nedåt. Den 
valfria rengöringskassetten för 
skrivhuvudet (TZe-CL3) är också 
tillgänglig.

Skrivaren har ”låst sig” 
(d.v.s. ingenting händer 
om du trycker på en 
tangent, trots att den 
är på).

Se ”Återställa skrivaren”.

Strömmen slås av när du 
försöker skriva ut.

• Batterierna kan ha låg laddning. 
Ersätt dem med sex nya alkaliska 
AAA-batterier. Använd inte gamla 
och nya batterier tillsammans och 
blanda inte alkaliska batterier 
med andra batterityper.

• Kontrollera att du satt i batterierna 
korrekt.

• Fel adapter används. Adaptern 
AD-24ES rekommenderas.

Tapen matas inte korrekt 
eller fastnar inuti 
skrivaren.

• Se till att änden av tapet matas 
ut under tapestyrskenorna.

• Spaken till tapeklipparen har 
använts under utskrift. Rör inte 
spaken till tapeklipparen under 
utskrift.

Ändra språkinställning. Se ”Grundläggande inställningar”.



 PRAKTISKA RÅD (fortsättning)

Om du vill återställa fabriksinställningarna eller 
om skrivaren inte fungerar korrekt kan du 
återställa den. All text, alla inställningar och 
lagrade filer försvinner.

1 Stäng av skrivaren, håll och  

intryckta och håll sedan  intryckt för 

att slå på skrivaren igen.

2 Släpp först strömbrytaren och släpp 

sedan  och .

Skrivaren slås på och det interna minnet har 
återställts.

OBS
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Genvägar

Språk   Mellanslagstangent

Bredd   

Etikettlängd   

Marginal   

Arkiv   

Dekorativ   

Enhet   

LCD-kontrast   

Återställa skrivaren

 VAR FÖRSIKTIG

OM DU ANVÄNDER EN KOMBINATION 
AV OLIKA BATTERIER (Ni-MH OCH 
ALKALISKA), KAN DET RESULTERA 
I EN EXPLOSION. ANVÄNDA BATTERIER 
MÅSTE KASSERAS ENLIGT 
INSTRUKTIONERNA.

Batterirekommendationer

• Ta ut batterierna om du inte tänker använda 
skrivaren under en längre tid.

• Kassera batterier på korrekt 
insamlingsplats och inte i det vanliga 
hushållsavfallet. Se dessutom till att följa 
alla lokala bestämmelser.

• När du förvarar eller kasserar batterierna 
ska du linda in dem i t.ex. cellofantejp för att 
förhindra kortslutning. (Se bilden längst ned 
till höger.)

(Exempel på isolering av batteri)

1. Cellofantape

2. Alkaliskt eller 
Ni-MH-batteri

2

1



Smiley

Semester

Mat/dryck

Skiljetecken

Matematik

Parenteser

Pilar

Enhet

Grek. tecken

Nummer

Form

Kontor

Skyltar

Dataport/AV

Elmärkning

Skoj

Kläder

Fordon

Sport

Djur

Kök

Trädgård

Snickrande

Skola

Kategori Symbol (Standard)

Kategori Symbol (Piktogram)



* Bilderna visas endast i illustrerande syfte.

Av (ingen ram)

Helsinki

Brussels

Florida

Accenttecken

Teckensnittsexempel

Textetikettmallar

Mönsteretikettmallar

Ramdesigner
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