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Ръководство за потребителя (български)
Благодарим ви, че закупихте модел P300BT, P-TOUCH CUBE!
Прочетете това ръководство, включително всички предпазни мерки, преди да
използвате това устройство. След като прочетете ръководството, го съхранявайте на
сигурно място.
С устройството си можете да създавате редица персонализирани самозалепващи се
етикети и сатенени ленти. Това устройство за етикети използва ленти TZe на Brother
с ширина от 3,5 до 12 мм. Касетите с лента TZe се предлагат в различни цветове и
размери. Посетете www.brother.com за пълния списък с ленти, които са съвместими
с вашето устройство.
ЗАБЕЛЕЖКА

• Информацията в този документ може да бъде променяна без предизвестие.
• Неупълномощеното копиране или възпроизвеждане на част или на цялото
съдържание на този документ е забранено.
• Въпреки че този документ е изготвен с изключително внимание, ако забележите
нещо, което е съмнително или грешно, се свържете с Brother.
Имайте предвид, че не поемаме никаква отговорност за щети или пропуснати ползи,
произтичащи от използването на този принтер за етикети или на създадените с него
етикети, нито за загуба или промяна на данни поради неизправност, ремонт или консумативи, използващи батерии, или за каквито и да е искове от трета страна.

Важна информация
Ако имате въпроси или се нуждаете от информация за вашето устройство на Brother,
посетете нашия уеб сайт на www.brother.co.uk или се свържете с центъра за
обслужване на клиенти на Brother.
За ЧЗВ, отстраняване на неизправности и сваляне на софтуер и ръководства
посетете support.brother.com.

Мерки за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Показва потенциално опасна ситуация, която
може да доведе до смърт или сериозни
наранявания, ако не бъде предотвратена.

Спазвайте тези указания, за да избегнете опасност от пожар, изгаряния,
нараняване, токов удар, счупване, прегряване, необичайна миризма или дим.
• Винаги използвайте указаното напрежение и променливотоковия адаптер (AD-24ES) за
устройството, за да предотвратите повреда или неизправност.
• Не докосвайте устройството по време на гръмотевична буря.
• Не използвайте устройството и променливотоковия адаптер на места с висока влажност,
например бани.
• Не претоварвайте захранващия кабел.
• Не поставяйте тежки предмети и не повреждайте устройството, захранващия кабел или щепсела.
• Не огъвайте и не дърпайте със сила захранващия кабел. Винаги дръжте променливотоковия
адаптер, когато изключвате от електрическия контакт.
• Уверете се, че щепселът е вкаран докрай в електрическия контакт. Не използвайте хлабав
контакт.
• Не пипайте с мокри ръце и не разливайте течности върху устройството, променливотоковия
адаптер, щепсела на захранващия кабел или батериите.
• Не разглобявайте и не модифицирайте устройството, променливотоковия адаптер или
батериите.
• Не допускайте метални предмети да влизат в контакт едновременно с положителния
и отрицателния полюс на батерията.
• Не използвайте остри предмети, например пинсети или метална химикалка, за да смените
батериите.
• Не хвърляйте в огън и не нагрявайте батериите.
• Изключете от контакта променливотоковия адаптер, веднага извадете батериите и спрете да
използвате устройството, ако забележите необичайна миризма, топлина, оцветяване,
деформация или нещо странно по време на експлоатация или съхранение на устройството.
• Не използвайте повредени или протекли батерии, тъй като течността може да попадне по ръцете ви.
• Не използвайте деформирани или протекли батерии, нито батерии с повреден етикет. Има
вероятност да повредите устройството.
• Тъй като може да загубите зрението си, ако в очите ви попадне течност от батериите, изплакнете
веднага очите си с голямо количество чиста вода и потърсете медицинска помощ.
Показва потенциално опасна ситуация, която може да доведе до

ВНИМАНИЕ малки или средни наранявания, ако не бъде предотвратена.

Спазвайте тези указания, за да избегнете нараняване, протичане на течност,
изгаряне или прегряване.
• Когато не го използвате, съхранявайте устройството далеч от достъпа на деца. Също така не
позволявайте на децата да слагат в устата си части от принтера за етикети или етикети. Ако те
погълнат някакъв предмет, потърсете медицинска помощ.
• Не докосвайте металните части около печатащата глава веднага след печат.
• Ако течност, протекла от батериите, попадне върху кожата или дрехите ви, веднага
ги изплакнете с чиста вода.
• Извадете батериите и изключете променливотоковия адаптер, ако не възнамерявате да
използвате устройството.
• Не използвайте други батерии освен указаните. Не използвайте комбинации от стари и нови
батерии или от различни типове батерии, с различна степен на зареждане, от различни
производители или от различни модели. Когато поставяйте батериите, спазвайте поляритета.
• Не изпускайте и не удряйте устройството и променливотоковия адаптер.
• Не бъркайте с пръсти в устройството, когато затваряте капака на касетата и капака на батерията.
• Използвайте само 6 алкални батерии от тип AAA или 6 акумулаторни Ni-MH батерии от тип AAA.
• Преди да използвате Ni-MH акумулаторни батерии, прочетете внимателно инструкциите за тях
и зарядното им устройство и се погрижете да ги използвате правилно.
• Ако използвате Ni-MH акумулаторни батерии, първо ги заредете със специално зарядно
устройство за батерии.

Етикет за предупреждение
“Остър ръб” или “Острие на приспособление за рязане”
Не докосвайте острието на приспособлението за рязане и не бъркайте с пръсти
в отвора за излизане на лентата. Има опасност от нараняване, ако го докоснете.

Общи мерки за безопасност
• В зависимост от местоположението, материала и условията на околната среда е възможно
етикетът да не може да се отлепи или свали, цветът му да се промени или да оцвети други
предмети. Преди да поставите етикета, проверете условията на околната среда и материала.
• Не използвайте устройството по никакъв друг начин и за никакви други цели, освен описаните
в това ръководство. Това може да доведе до злополуки или повреда на устройството.
• Използвайте устройството само с касети с лента TZe на Brother. Не използвайте ленти, които
нямат маркировката
.
• Почиствайте устройството само с мека суха кърпа; никога не използвайте спирт или други
органични разтворители.
• Почиствайте печатащата глава с мека кърпа; никога не докосвайте с пръсти печатащата
глава.
• Не пъхайте чужди тела в отвора за излизане на лентата, съединителя на променливотоковия
адаптер или отделението за батериите и др.
• Не излагайте устройството, променливотоковия адаптер или батериите на пряка слънчева
светлина или дъжд и не ги оставяйте в близост до отоплителни или горещи уреди, нито на
места с изключително висока или ниска температура (например на арматурното табло или
отзад в колата), с висока влажност или в запрашена среда.
• Не се опитвайте да печатате, ако касетата е празна; това ще повреди печатащата глава.
• Не издърпвайте лентата по време на печатане или подаване; това ще повреди лентата и
устройството.
• Устройството няма функция за зареждане на акумулаторни батерии.
• Дължината на отпечатания етикет може да се различава от дължината на етикета, показан на
мобилното ви устройство.
• Когато печатате множество копия на един етикет, принтерът за етикети няма да разпознае
края на касетата с лента и ще продължи да работи.
• Отпечатаните знаци може да изглеждат различно от показаните на вашето устройство, тъй
като екранът на устройството може да е с по-висока резолюция от тази на принтера.
• Отпечатаният дребен текст може да не е толкова ясен, колкото се показва на вашето
устройство.
• Текстът в бяло и златно може да не се отпечата ясно, ако използвате тънък шрифт.

Търговски марки и авторски права
Google Play и Android са регистрирани търговски марки на Google Inc.
Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad и iPod са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в
САЩ и други страни.
Наименованията на друг софтуер или продукти, използвани в този документ, са търговски марки
или регистрирани търговски марки на съответните компании, които са ги разработили.
Думата и емблемата на Bluetooth са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и Brother Industries, Ltd.
използва тези марки срещу лиценз.
Всяка компания, заглавието на чийто софтуер е споменат в това ръководство, притежава
лицензионно споразумение за софтуер, специфично за собствените й програми.
Всички търговски имена и имена на продукти на компании, които се появяват върху устройствата
на Brother, в свързаните документи и във всички други материали, са търговски марки или
регистрирани търговски марки на съответните компании.

Декларация за съответствие (само за Европа/Турция)
Ние,

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan,

декларираме, че този продукт и променливотоков адаптер са в съответствие
с основните изисквания на всички приложими директиви и разпоредби, които важат
в Европейската общност.
Декларацията за съответствие може да бъде свалена от Brother support уебсайта.
Посетете support.brother.com/manuals.
Декларация за съответствие с RE Директива 2014/53/EC
(само за Европа/Турция)
(важи за моделите с радиоинтерфейс)
Декларация за съответствие (само за Европа/Турция)
Ние,

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan,

декларираме, че тези продукти са в съответствие с разпоредбите на RE Директива
2014/53/EC. Копие на Декларацията за съответствие можете да изтеглите, като
следвате инструкциите в раздел “Декларация за съответствие”.

Информация за съответствие с Разпоредба 801/2013 на Комисията
P300BT
Потребление на електроенергия*

0,7 W

* Всички мрежови портове са активирани и свързани.

Активиране/деактивиране на Bluetooth
За да активирате функцията Bluetooth:
Натиснете бутона на захранването, за да включите устройството; Bluetooth се включва.
За да деактивирате функцията Bluetooth:
Натиснете и задръжте бутона на захранването за 0,5 секунди, за да изключите
устройството; Bluetooth се изключва.

Bluetooth
Принтерът поддържа Bluetooth.
Честотни ленти: 2 400 – 2 483,5 MHz.
Максимална радиочестотна мощност, предавана в честотните ленти: по-малко от 20 dBm
(e.i.r.p).

Извършване на рутинна поддръжка
ЗАБЕЛЕЖКА

Преди извършване на каквато и да било поддръжка, изключете устройството. Ако
използвате батерии, извадете ги, а ако използвате променливотоковия адаптер,
изключете го от контакта.
Почистване на корпуса на устройството
Почистете корпуса с мека суха кърпа, за да отстраните замърсяванията и праха. Ако
корпусът е силно замърсен, избършете го с кърпа, навлажнена с вода.
ЗАБЕЛЕЖКА

Не използвайте разтворители или вещества като бензен, разредители за боя или
спирт, тъй като те може да повредят повърхността на устройството.
Почистване на печатащата глава
Замърсяванията по печатащата глава могат да доведат до празни линии, бледо
отпечатване или липсващи знаци.
Използвайте специална касета за почистване на печатащата глава (TZe-CL3) (не е
включена в комплекта) или памучен тампон, за да почистите внимателно
замърсяванията от печатащата глава.
ЗАБЕЛЕЖКА

Поставете касетата за почистване на печатащата глава в устройството и натиснете
бързо бутона на захранването два пъти. Отрежете лентата за почистване, след
като бъде подадена. Ако проблемът не се реши след трикратно повтаряне
на процеса, се свържете с центъра за обслужване на клиенти на Brother.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НЕ ДОКОСВАЙТЕ печатащата глава. Много е гореща и може да се изгорите.

Принадлежности
Ако острието на приспособлението за рязане се изтъпи от честа употреба и не
отрязва лентата “чисто”, завъртете и върнете в начално положение таблото за
рязане, както е показано на илюстрацията (1).
Ако проблемите продължават, сменете приспособлението за рязане с ново
(артикулен номер: TC4) от вашия дилър на Brother.
Смяна на приспособлението за рязане
1. Издърпайте двете части на приспособлението за рязане (зелено) по посока на
стрелките, показани на илюстрацията (2).
2. Монтирайте новото приспособление за рязане. Натиснете двете нови части
надолу, докато щракнат на място.

Табло
за рязане

2

1

Ръб
на приспособлението
за рязане

Разопаковане на P300BT
Преди да използвате устройството, проверете дали опаковката съдържа следното.
Ако нещо е повредено или липсва, обърнете се към вашия дилър на Brother.
P300BT

Касета с лента за пускане

Спецификации
Габарити (Ш × Д × В)

Прибл. 115 (Ш) × 61 (Д) × 115 (В) мм

Тегло

Прибл. 380 г
(без батерии и касета с лента)

Захранване

Опционален променливотоков адаптер (AD-24ES)
Шест алкални батерии тип AAA (LR03)*
Шест Ni-MH акумулаторни батерии тип AAA (HR03)*

Интерфейс

Bluetooth вер. 2.1 + EDR клас 2

Касета с лента

Касета с лента TZe на Brother
Съвместими ширини: 3,5 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм

* Посетете ни на support.brother.com за най-новите препоръки относно батериите.

Отстраняване на неизправности
Проблем
Не мога да включа
устройството.

Решение
Проверете дали батериите са поставени правилно или
опционалният променливотоков адаптер е свързан както трябва
с устройството.
През средата на
Появата на ивици или знаци с лошо качество върху отпечатаните
отпечатаните етикети
етикети обикновено означава, че печатащата глава е замърсена.
минава хоризонтална
Вижте раздел “Извършване на рутинна поддръжка” за инструкции
относно почистването на печатащата глава.
празна линия.
* Не докосвайте с пръсти печатащата глава.
Устройството ми не
• Уверете се, че принтерът е включен.
печата или се
• Уверете се, че касетата с лента е поставена правилно.
отпечатват неправилни • Уверете се, че капакът на касетата е затворен напълно.
знаци.
• Уверете се, че устройството не е в режим “Почивка”.
• Уверете се, че принтерът и мобилното ви устройство са
свързани чрез Bluetooth.
• Ако касетата с лента е празна, сменете я.

Отстраняване на неизправности (продължение)
Проблем
Устройството се
изключва, когато се
опитам да печатам.

Решение
• Батериите може да са изтощени. Сменете ги.
• Проверете дали батериите са поставени правилно.
(Вижте “2. Поставяне на батерии или свързване
на променливотоковия адаптер”).
• Използвате несъвместим адаптер. Използвайте само
препоръчания адаптер: AD-24ES.
Лентата не се подава
• Проверете дали краят на лентата се подава под водачите на
правилно или засяда
лентата.
в устройството.
• Може да сте опитали да използвате приспособлението за рязане,
докато сте печатали. Не се опитвайте да отрежете етикет, докато
той се печата.
Лентата спира по
Възможно е устройството ви да е конфигурирано да не отрязва
средата.
последния етикет.
Лентата не се изважда Натиснете бързо бутона на захранването два пъти, за да
изцяло.
подадете лентата, и после натиснете лоста на приспособлението
за рязане на лентата, за да срежете лентата. Също можете да
използвате приложението си, за да конфигурирате устройството
винаги да отрязва последния етикет.
Не мога да печатам
Уверете се, че устройството и мобилното ви устройство са
от мобилното си
свързани чрез Bluetooth. (Вижте “6. Сдвояване на принтера за
етикети с вашето мобилно устройство”.)
устройство.
Към всеки етикет се
За да предотвратите добавянето на празно място към втория и
последващите етикети, използвайте следните настройки за
добавя празно място
опции на отрязване:
(прибл. 25 мм).
P-touch Design&Print
- Отрязване на последния етикет: ИЗКЛ.
- Специална лента: ИЗКЛ.
iPrint&Label
- Сериен печат: ВКЛ.

Мастилената лента се
е отделила от
мастилената ролка.

Трябва да извадите и отрежете последния етикет ръчно:
Натиснете бутона на захранването два пъти, за да подадете
лентата, и после натиснете лоста на приспособлението за рязане
на лентата, за да срежете лентата.
Ако мастилената лента е скъсана, подменете касетата с лента.
Ако не е, извадете касетата с
Шпула
Шпула
лента, без да режете лентата,
след това навийте хлабавата
мастилена лента на шпулата.

Отрязването на етикета Обърнете таблото за рязане. За описание как да направите това,
е трудно.
вижте “Принадлежности”.

Ръководство за потребителя (Български)

Въведение
За да започнете да печатате, свалете едно
от мобилните ни приложения:

iPad/iPhone/iPod touch
Свалете P-touch Design&Print или iPrint&Label от App Store.

Android
Свалете P-touch Design&Print или iPrint&Label от Google Play™.

P-touch Design&Print

iPrint&Label

1. Части и компоненти
Предна част

Лост на приспособлението Светодиод
за рязане на лента

Отвор за излизане
на лентата

Капак на
батериите

Задна част

Бутон
на захранването

Гнездо
за променливотоков
адаптер

Капак
на касетата
Прозорец за лентата

Подаване на лента
Включете устройството и натиснете бутона на захранването бързо два пъти,
за да заредите автоматично лентата.
Отрязване на лентата
Когато отпечатването на етикета приключи, натиснете лоста на приспособлението
за рязане на лента, за да я отрежете.

2. Поставяне на батерии или свързване
на променливотоковия адаптер
ВНИМАНИЕ
ВИНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ УКАЗАНОТО НАПРЕЖЕНИЕ И
ПРОМЕНЛИВОТОКОВИЯ АДАПТЕР (AD-24ES) ЗА ЕТИКЕТНИЯ ПРИНТЕР,
ЗА ДА ПРЕДОТВРАТИТЕ ПОВРЕДА ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ.
За този принтер за етикети са необходими шест (6) алкални батерии тип ААА или
шест напълно заредени Ni-MH акумулаторни батерии тип AAA, които не са включени
в комплекта. Или, можете да използвате опционалния променливотоков адаптер,
за да включите устройството в електрически контакт.
1. Дръжте устройството така, както
е показано на илюстрацията.
Отворете капака на батерията,
като натиснете маркировката
отстрани (1) и издърпате в посока
на стрелката (2).
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2. Поставете шест батерии, както е
показано на илюстрацията вътре
в корпуса. Редувайте
положителните и отрицателните
полюси, като внимавате
отрицателните да докосват
навитата пружинка в слота за
батерия.
Пружинките
са отрицателните
полюси

3. Пъхнете двете куки на гърба на
капака на батерията в слотовете
на устройството (3). Натиснете
капака на батерията (4), така че да
застане мястото си.
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2. Поставяне на батерии или свързване
на променливотоковия адаптер (продължение)
ВНИМАНИЕ
ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОМБИНАЦИЯ ОТ РАЗЛИЧНИ БАТЕРИИ (НАПРИМЕР
Ni-MH И АЛКАЛНИ) МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ЕКСПЛОЗИЯ. ИЗХВЪРЛЯЙТЕ
ИЗПОЛЗВАНИТЕ БАТЕРИИ СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ.
ВНИМАНИЕ
• Извадете батериите, ако няма да използвате устройството дълго време.
• Изхвърлете батериите в подходящ пункт за предаване, а не заедно с битовите
отпадъци. Спазвайте всички приложими държавни и местни законови
разпоредби.
• Когато съхранявате или изхвърляте батерия, я увивайте
2
в тиксо, за да предотвратите късо съединение
(вижте илюстрацията).
1. Тиксо
2. Алкална или Ni-MH батерия 1
ЗАБЕЛЕЖКА

Не използвайте едновременно употребявани и нови батерии. Сменяйте шестте
батерии едновременно.
Свързване на променливотоковия адаптер
Ако използвате опционалния променливотоков адаптер:
1. Включете кабела на адаптера в гнездото за променливотоков адаптер отстрани
на устройството.
2. Включете променливотоковия адаптер в електрически контакт.

Променливотоков
адаптер

Кабел на променливотоковия адаптер

3. Поставяне на касетата с лента
Уверете се, че касетите с лента имат маркировката “TZe” (
).
Използвайте само ленти с ширина 3,5 мм, 6 мм, 9 мм или 12 мм.
Ако касетата с лента TZe има стопер, махнете го, преди да поставите касетата.
1. Дръжте устройството така, както
е показано на илюстрацията.
Отворете капака на касетата, като
натиснете маркировката отстрани
(1) и издърпате в посока на
стрелката (2).
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Капак
на касетата
1

2. Поставете касетата с лента така,
както е показано на чертежа вътре
в касетата. Уверете се, че лентата
сочи към зеления отвор за лента,
и внимателно натиснете касетата
с лента в устройство, докато
щракне на място.

Край на лентата

Водач на лентата

ЗАБЕЛЕЖКА

• Уверете се, че лентата не е
хлабава. Ако лентата е хлабава,
коригирайте това, като издърпате
края на лентата през водача за
лента.
• Когато поставяте или изваждате
касетата, внимавайте лентата да
не закачи сребристия щифт (3) или
печатащата глава.
3. Пъхнете двете куки на гърба на
капака на касетата в слотовете на
устройството (4). Натиснете капака
на касетата, за да застане
мястото си (5).

Печатаща глава
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4. Включване и изключване на устройството
- За да включите устройството, натиснете бутона на захранването.
- За да изключите устройството, натиснете и задръжте за 0,5 секунди бутона
на захранването.

5. Светодиодни индикации
Светодиодът показва състоянието на устройството.
Светодиод

Състояние

Не свети

Изключване.

Непрекъсната зелена светлина

• Свързване към мобилното ви устройство.
• Подаване или рязане на лентата.
• Печатане.

Мигаща зелена светлина
(cвети за 3 секунди, след което
изгасва за 1 секунда)

Режим на готовност.

Мигаща зелена светлина
(през 0,5-секундни интервали)

Получаване на данни от вашето мобилно устройство.

Мигаща оранжева светлина
(през 1-секундни интервали)
Светодиод

Батериите са почти изтощени.

Състояние

Непрекъсната
Стартиране.
червена светлина

Как да изчистите
грешка

Прехвърлете програмата отново.
Ако проблемът не се реши, се свържете
с центъра за обслужване на клиенти на
Brother.

• Не е поставена касета с лента.
• Поставена е неподходяща
Натиснете леко
касета с лента.
бутона на
• Поставена е несъвместима
захранването.
касета с лента.
Мигаща червена
Неуспешна комуникация на
светлина
(през 1-секундни устройството с мобилното ви
устройство.
интервали)

Решение

Рестартирайте
етикетния
принтер.

Поставете правилната
касета с лента.
Свържете се чрез
Bluetooth и опитайте
отново да изпратите
етикета от вашето
мобилно устройство
към устройството.

Грешка в приспособлението за
Натиснете леко бутона на захранването.
рязане.
Използван е несъвместим
променливотоков адаптер.
Мигаща червена
светлина
Системна грешка.
(през 0,5-секундни
интервали)

Използвайте правилния променливотоков
адаптер.
Свържете се с центъра за обслужване на
клиенти на Brother.

6. Сдвояване на принтера за етикети с вашето мобилно
устройство
На вашето мобилно устройство:

1. В “Настройки” намерете опцията за Bluetooth и я променете на “Включено”.
2. Когато се появи списъкът с открити Bluetooth устройства, докоснете P300BT****
(където **** са последните четири цифри от серийния номер на вашия принтер за
етикети. Можете да намерите номера на принтера за етикети също и върху стикера
под бутона на захранването). Серийният номер на принтера се намира там, където
се поставя касетата с лента TZe, отвътре на капака на касетата.

3. Ако бъдете попитани за ПИН код, въведете “0000”.
ЗАБЕЛЕЖКА

• Възможно е инструкциите за сдвояване да се различават в зависимост от мобилното
устройство, което използвате.
• Ако устройството ви не бъде открито от вашето мобилно устройство чрез Bluetooth,
проверете следното и след това опитайте да се свържете отново:
- Възможно е устройството да е свързано към друго мобилно устройство. Ако е така,
изключете Bluetooth на това устройство или изключете устройството и го включете
отново.
- Проверете дали устройството не е в режим “Почивка”.
- Поставете мобилното си устройство възможно най-близо до устройството.
- Уверете се, че няма препятствия или елементи, които излъчват радиовълни, например
микровълнова фурна, между устройството и мобилното ви устройство.
• Ако използвате Smart Cover на вашия таблет, капакът трябва да е отворен, докато
създавате или отпечатвате етикети. Затварянето на Smart Cover може да прекъсне
връзката за данни и етикетите може да не се отпечатат.

7. Печатане на етикети
1. Свържете мобилното си устройство към
устройството чрез Bluetooth.

2. Създайте дизайн на етикет
в приложението.
Можете също да създадете и запаметите
данните за етикетите и да отпечатате
етикетите по-късно.
ЗАБЕЛЕЖКА

За да предотвратите добавянето на празно
място към водещия ръб на всеки отпечатан
етикет, използвайте следните настройки за
опции на отрязване:
P-touch Design&Print
- Отрязване на последния етикет: ИЗКЛ.
- Специална лента: ИЗКЛ.
iPrint&Label
- Сериен печат: ВКЛ.

3. Докоснете “Печат”.

4. Отрежете етикета с лоста на
приспособлението за рязане на лентата.
Ако не са извадени всички отпечатани
етикети, натиснете бързо бутона на
захранването два пъти, за да ги извадите.

P-touch Design&Print

iPrint&Label

