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Děkujeme vám za zakoupení přístroje P300BT, P-TOUCH CUBE!

Před použitím přístroje si prosím přečtěte tuto příručku včetně všech bezpečnostních 
pokynů. Po přečtení příručku uschovejte na bezpečném místě.
Pomocí přístroje můžete vytvářet spousty vlastních samolepicích štítků a saténových stuh. 
Tato tiskárna štítků používá pásky TZe Brother v šířkách 3,5 až 12 mm. Kazety s páskou 
TZe jsou k dispozici v řadě barev a velikostí. Úplný seznam pásek kompatibilních s vaším 
přístrojem najdete na stránkách www.brother.com.

POZNÁMKA

• Informace v tomto dokumentu obsažené se mohou kdykoliv změnit bez předchozího 
upozornění.

• Neoprávněné kopírování či reprodukce jakékoliv části tohoto dokumentu jsou zakázány.
• Ačkoliv byl tento dokument sepsán velmi pečlivě, pokud si i tak všimnete čehokoliv 

pochybného nebo nesprávného, prosíme kontaktujte společnost Brother.
• Upozorňujeme, že nemůžeme převzít žádnou zodpovědnost za případné škody ani ušlý 

zisk vyplývající z použití této tiskárny štítků nebo štítků vytvořených touto tiskárnou. 
Nemůžeme přijmout zodpovědnost ani za ztrátu či změnu dat kvůli selhání, opravě nebo 
výpadku proudu ani za žádné nároky pocházející od třetí strany.

Pokud máte otázky nebo chcete získat informace o produktu Brother, navštivte naši 
webovou stránku na adrese www.brother.co.uk nebo se obraťte na zákaznický servis 
Brother.

Pro často kladené otázky, odstraňování problémů a stažení programů a příruček navštivte 
stránky support.brother.com.

Důležité informace

Příručka uživatele (čeština)

http://www.brother.co.uk
http://www.brother.com
http://support.brother.com/


Řiďte se následujícími pokyny, abyste se vyhnuli riziku požáru, popálenin, zranění, 
zásahu elektrickým proudem, poškození, přehřátí, neobvyklého zápachu nebo kouře.
• Chcete-li zabránit jakýmkoliv poškozením a selháním, přístroj používejte pouze při 

specifikovaném napětí a s doporučeným napájecím adaptérem (AD-24ES).
• Nedotýkejte se přístroje za bouřky.
• Nepoužívejte přístroj ani napájecí adaptér na místech s vysokou vlhkostí (například v koupelně).
• Nepřetěžujte napájecí kabel.
• Neumisťujte na napájecí kabel, zástrčku ani na přístroj žádné těžké předměty. Vyhnete 

se jejich poškození.
• Napájecí kabel neohýbejte silou ani za něj netahejte. Když napájecí adaptér vytahujete 

z elektrické zásuvky, vždy jej držte.
• Ujistěte se, že je zástrčka zcela zasunuta do elektrické zásuvky. Nepoužívejte zásuvku, která 

je uvolněná.
• Přístroj, napájecí adaptér nebo elektrickou zástrčku či baterie nesmíte nechat zvlhnout, 

například tím, že je budete brát mokrýma rukama nebo na ně vylijete nějaký nápoj.
• Přístroj, napájecí adaptér, baterie nerozebírejte ani neupravujte.
• Minusový a plusový kontakt baterie se nesmí dostat do styku s žádným kovovým předmětem.
• K výměně baterií nepoužívejte žádné ostré předměty, jako jsou například nůžky nebo kuličkové pero.
• Baterie nevystavujte horku ani je nevyhazujte do ohně.
• Pokud při používání nebo uchovávání přístroje zaznamenáte nějaký neobvyklý zápach, 

přehřátí, změnu barvy, deformaci či cokoliv neobvyklého, ihned odpojte napájecí adaptér, 
vyjměte baterie a přestaňte přístroj používat.

• Baterie, které jsou poškozené nebo z nich vytéká kapalina, nepoužívejte, protože kapalina 
by se vám mohla dostat na ruce.

• Nepoužívejte baterie, které jsou deformované, vytéká z nich kapalina nebo mají poškozený 
štítek. Hrozí riziko poškození přístroje.

• Protože vniknutí kapaliny z baterií do očí může mít za následek ztrátu zraku, musíte si ihned 
při takové nehodě oči propláchnout proudem čisté vody a vyhledat lékařskou pomoc.

Těmito pokyny se řiďte, abyste zabránili osobnímu úrazu, úniku kapaliny, popáleninám 
či přehřátí.
• Pokud přístroj nepoužíváte, uložte jej mimo dosah dětí. Kromě toho musíte dětem zabránit, aby 

si vkládaly části tiskárny štítků nebo štítky do úst. Dojde-li ke spolknutí nějakého předmětu, 
vyhledejte lékařskou pomoc.

• Nedotýkejte se kovových částí kolem tiskové hlavy bezprostředně po tisku.
• Pokud se vám na kůži nebo na šaty dostane vyteklá kapalina z baterií, ihned je opláchněte 
čistou vodou.

• Pokud nemáte v úmyslu přístroj používat, vyjměte baterie a odpojte napájecí adaptér.
• Používejte pouze uvedené baterie. Nepoužívejte kombinaci starých a nových baterií nebo 

kombinaci různých typů, různých úrovní nabití, různých výrobců či různých modelů. 
Nevkládejte baterii s opačnou polaritou plus a mínus.

• Přístroj nebo napájecí adaptér nesmíte upustit ani ho vystavit nárazu.
• Při zavírání krytu kazety a krytu baterie nevsunujte do přístroje prsty.
• Nezapomínejte používat pouze alkalické baterie 6×AAA nebo dobíjecí akumulátory 6×AAA Ni-MH.
• Předtím než začnete používat dobíjecí akumulátory Ni-MH, si pečlivě přečtěte návod 

k akumulátorům a jejich nabíječce a nezapomínejte je správně používat.
• Používáte-li dobíjecí akumulátory Ni-MH, před použitím akumulátorů je dobijte pomocí 

specializované nabíječky akumulátorů.

Bezpečnostní opatření

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést 
k vážnému úrazu nebo i smrti.

Označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla 
vést k lehkému nebo středně těžkému úrazu.

VAROVÁNÍ

UPOZORNĚNÍ



Varovný štítek

• V závislosti na umístění, materiálu a podmínkách okolního prostředí se může štítek odloupnout 
nebo stát neodstranitelným. Barva štítku se může změnit nebo se přenést na další předměty. 
Než štítek někam umístíte, ověřte si podmínky okolního prostředí a zkontrolujte příslušný 
materiál.

• Přístroj nepoužívejte žádným způsobem ani za žádným účelem, které nejsou popsány v této 
příručce. V opačném případě by mohlo dojít k nehodě nebo poškození přístroje.

• V tomto přístroji používejte pouze kazety s páskou Brother TZe. Nepoužívejte pásky, které 
nemají značku .

• K vyčištění přístroje používejte pouze měkký a suchý kus látky, nikdy nepoužívejte alkohol ani 
organická rozpouštědla.

• K čištění tiskové hlavy používejte měkkou utěrku, nikdy se tiskové hlavy nedotýkejte.
• Nevkládejte žádné cizí předměty do místa výstupu pásky, konektoru napájecího adaptéru ani 

přihrádky na baterie apod.
• Neumist’ujte přístroj, baterie ani napájecí adaptér na přímé sluneční světlo, déšť, do blízkosti 

ohřevných těles či jiných horkých zařízení ani na jakékoliv místo vystavené působení extrémně 
vysokých či nízkých teplot (například na přístrojovou desku nebo do zadní části auta), vysoké 
vlhkosti či prachu.

• Pokud je kazeta prázdná, nepokoušejte se tisknout. Můžete způsobit poškození tiskové hlavy.
• Při tisku nebo posuvu štítku netahejte za pásku, poškodí to jak pásku, tak přístroj.
• Přístroj není vybaven funkcí nabíjení pro dobíjecí akumulátory.
• Délka vytištěného štítku se může lišit od délky štítku zobrazené na mobilním zařízení.
• Při tisku více kopií štítku tiskárna štítků nezjistí konec kazety s páskou a bude pokračovat v 

provozu.
• Vytištěné znaky se mohou lišit od znaků zobrazených na vašem zařízení, protože obrazovka 

zařízení může mít vyšší rozlišení než tiskárna.
• Vytištěný drobný text nemusí být tak čitelný, jak se zobrazuje na zařízení.
• Bílý a zlatý text se při použití tenkých znaků nemusí podařit zřetelně vytisknout.

Ochranné známky a copyright
Google Play a Android jsou registrované ochranné známky společnosti Google Inc.
Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad a iPod jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., 
která je registrovaná v USA a jiných zemích.
Názvy jiných programů nebo produktů používané v tomto dokumentu jsou ochranné známky nebo 
registrované ochranné známky příslušných vlastníků, kteří je vytvořili.
Slovní značka a loga Bluetooth jsou ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli 
používání těchto značek ze strany společnosti Brother Industries, Ltd. je podloženo licencí.
Každá společnost, jejíž název programu je uveden v této příručce, má ve vztahu ke svým vlastním 
programům uzavřenu licenční smlouvu na program.
Veškeré obchodní názvy a názvy výrobků společností, které se objevují na produktech 
společnosti Brother, příslušné dokumenty i jakékoliv jiné materiály jsou všechny ochranné 
známky nebo registrované ochranné známky příslušných společností.

„Ostrý břit“ nebo „Nůž odstřihu“

Nedotýkejte se nože odstřihu a nevkládejte prsty do štěrbiny pro výstup 
pásky. V případě dotyku hrozí riziko poranění.

Obecná preventivní opatření



Informace pro soulad s nařízením Komise 801/2013

* Všechny síťové porty jsou aktivní a připojené.

Jak povolit/zakázat funkci Bluetooth
Chcete-li aktivovat funkci Bluetooth:
Stisknutím tlačítka napájení zapněte přístroj, funkce Bluetooth bude zapnuta.
Chcete-li deaktivovat funkci Bluetooth:
Stisknutím a podržením tlačítka napájení po dobu 0,5 sekund vypněte přístroj, funkce Bluetooth 
bude vypnuta.

Bluetooth
Tato tiskárna podporuje funkci Bluetooth.
Frekvenční pásmo(a): 2400-2483,5 MHz.
Maximální radiofrekvenční výkon přenášený ve frekvenčních pásmech: Méně než 20 dBm 
(ekvivalentní izotropně vyzářený výkon).

Prohlášení o shodě (pouze pro Evropu/Turecko)

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

prohlašujeme, že tento produkt a napájecí adaptér vyhovují základním požadavkům všech 
příslušných směrnic a předpisů platných v rámci Evropské unie.

Prohlášení o shodě (DoC) je ke stažení na Brother support webu. Navštivte web  
support.brother.com/manuals.

Prohlášení o shodě se směrnicí RE 2014/53/EU
(pouze Evropa/Turecko)

(platí pro modely s rádiovým rozhraním)

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

prohlašuje, že tyto produkty jsou ve shodě s ustanoveními směrnice RE 2014/53/EU. 
Kopii Prohlášení o shodě si můžete stáhnout podle pokynů v části Prohlášení o shodě.

P300BT

Příkon* 0,7 W

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


POZNÁMKA
Před prováděním jakékoliv údržby přístroj vypněte. Používáte-li baterie, vyjměte je. 
Používáte-li napájecí adaptér, adaptér odpojte.

Čištění pláště přístroje
Očistěte plášť od prachu a nečistot měkkou, suchou látkou. Je-li plášť výrazně znečištěn, 
otřete jej látkou zvlhčenou vodou.

POZNÁMKA
Nepoužívejte ředidla nebo činidla, jako je benzín, ředidlo barev nebo alkohol. Mohly by 
poškodit povrch přístroje.

Čištění tiskové hlavy
Nečistota na tiskové hlavě může vést k vynechání řádků, vybledlému písmu nebo 
chybějícím znakům.
K odstranění nečistot z tiskové hlavy použijte speciální doplňkovou čisticí kazetu na 
tiskovou hlavu (TZe-CL3) nebo je jemně odstraňte bavlněnou tyčinkou.

POZNÁMKA
Vložte čisticí kazetu na tiskovou hlavu do přístroje a dvakrát rychle stiskněte tlačítko 
napájení. Po zavedení čisticí pásku ustřihněte. Pokud po třech opakováních tohoto 
postupu problém není vyřešen, obraťte se na zákaznický servis Brother.

Provádění rutinní údržby

 VAROVÁNÍ

NEDOTÝKEJTE se tiskové hlavy. Je velmi horká a mohli byste se popálit.



Pokud se čepel odstřihu po opakovaném použití otupí a pásku nelze čistě odstřihnout, 
otočte a znovu vložte jednotku odstřihu – viz obrázek (1).
Jestliže potíže přetrvají, nahraďte odstřih za nový (číslo položky: TC4) od vašeho prodejce 
společnosti Brother.

Výměna odstřihu
1. Vytáhněte obě části odstřihu (zelené) ve směru šipek znázorněných na obrázku (2).
2. Nainstalujte nový odstřih. Učiníte tak zatlačením dvou nových dílů dolu, dokud 

nezapadnou na místo.

Než přístroj začnete používat, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky. 
Pokud nějaká položka chybí nebo je poškozená, obraťte se na místního prodejce 
společnosti Brother.

Příslušenství 

Rozbalení P300BT

P300BT Startovací kazeta s páskou

Jednotka 
odstřihu

Kraj odstřihu

1

2



* Pro nejnovější doporučení nás navštivte na adrese support.brother.com.

Technické údaje

Rozměry (Š × H × V) Cca 115 mm (Š) × 61 mm (H) × 115 mm (V)

Hmotnost Cca 380 g
(bez baterií a kazety s páskou)

Napájení Doplňkový napájecí adaptér (AD-24ES)
6 alkalických baterií AAA (LR03)* 
6 dobíjecích akumulátorů AAA Ni-MH (HR03)*

Rozhraní Bluetooth Ver 2.1 + EDR Class2

Kazeta s páskou Kazeta Brother s páskou TZe:
Kompatibilní šířky: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

Odstraňování problémů

Problém Řešení

Nemůžu přístroj zapnout. Zkontrolujte, zda jsou správně nainstalovány baterie či 
zda byl řádně zapojen doplňkový napájecí adaptér.

Středem vytištěných štítků 
probíhá vodorovný pruh.

Pruhy nebo znaky špatné kvality na vytištěných štítcích 
obvykle znamenají, že je znečištěna tisková hlava. 
Pokyny, jak vyčistit tiskovou hlavu, naleznete v části 
„Provádění rutinní údržby“.
* Nedotýkejte se tiskové hlavy prsty.

Přístroj netiskne nebo tiskne 
nesprávné znaky.

• Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá.
• Ujistěte se, zda byla správně vložena kazeta s páskou.
• Ujistěte se, zda je zcela dovřen kryt kazety.
• Ujistěte se, zda přístroj není v režimu spánku.
• Ujistěte se, zda jsou tiskárna a mobilní zařízení 

propojeny pomocí Bluetooth.
• Jestliže je kazeta s páskou prázdná, vyměňte ji.

http://support.brother.com/


Odstraňování problémů (pokračování)

Problém Řešení

Když zkoušíte tisknout, přístroj 
se vypne.

• Možná dochází baterie. Vyměňte je.
• Zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy. 

(Viz „2. Instalace baterií nebo připojení napájecího 
adaptéru“.)

• Používáte nekompatibilní adaptér. Používejte pouze 
doporučený adaptér: AD-24ES. 

Páska se řádně neposunuje 
nebo se v přístroji zasekává.

• Zkontrolujte, zda se konec pásky posouvá pod vodítka 
pásky.

• Možná jste během tisku zkusili použít odstřih. Během 
tisku se nepokoušejte odstřihovat štítky. 

Páska se zastaví v polovině.
Páska se zcela nevysune.

Přístroj lze nakonfigurovat tak, aby nestříhal poslední 
štítek.
Dvakrát rychle stiskněte tlačítko napájení, aby se páska 
zavedla, a poté pásku odstřihněte páčkou odstřihu pásky. 
Můžete také použít aplikaci a nakonfigurovat přístroj tak, 
aby vždy stříhal poslední štítek.

Nemohu tisknout ze svého 
mobilního zařízení.

Zkontrolujte, zda jsou přístroj a mobilní zařízení připojeny 
přes Bluetooth. (Viz „6. Spárování přístroje s mobilním 
zařízením“.)

Ke každému štítku se přidá 
prázdné místo (přibl. 25 mm).

Aby se k druhému a dalším štítkům nepřidávalo prázdné 
místo, použijte následující nastavení možností odstřihu:

P-touch Design&Print 2
- Odříznout poslední štítek: VYP
- Speciální páska: VYP

iPrint&Label
- Řetězový tisk: ZAP

Poslední štítek je třeba vysunout a odstřihnout ručně: 
Dvakrát stiskněte tlačítko napájení, aby se páska zavedla, 
a poté pásku odstřihněte páčkou odstřihu pásky.

Došlo k oddělení barvonosné 
pásky od válečku barvonosné 
pásky.

Pokud je barvonosná páska poškozená, vyměňte kazetu 
s páskou. 
Pokud je v pořádku, 
ponechte pásku 
neodstřiženou a vyjměte 
kazetu s páskou. Poté 
naviňte uvolněnou 
barvonosnou pásku zpět 
na cívku.

Štítek se obtížně odstřihává. Obraťte jednotku odstřihu. Popis tohoto postupu je 
uveden v části „Příslušenství“.

Cívka



iPad/iPhone/iPod touch
Stáhnout P-touch Design&Print 2 nebo iPrint&Label z App Store.

Stáhnout P-touch Design&Print 2 nebo iPrint&Label z Google Play™.

Android

Příručka uživatele (čeština)

Chcete-li začít tisknout, stáhněte si jednu z našich 
mobilních aplikací:

Úvod

P-touch Design&Print 2 iPrint&Label



Pohled zepředu

Pohled zezadu

Posuv pásky
Zapněte přístroj a dvakrát rychle stiskněte napájecí tlačítko pro automatický posuv pásky.

Odstřih pásky
Po dokončení tisku štítku můžete stisknutím páčky odstřihu pásky tuto pásku odstřihnout.

1. Části a díly

Páčka odstřihu 
pásky

Kontrolka LED

Kryt baterieŠtěrbina pro 
výstup pásky

Tlačítko napájení

Zásuvka 
napájecího adaptéru

Okno pásky

Kryt kazety



Tato tiskárna štítků vyžaduje šest (6) AAA alkalických baterií nebo šest (6) plně nabitých 
AAA Ni-MH akumulátorů (nejsou součástí dodávky). Alternativně můžete použít doplňkový 
napájecí adaptér a zapojit přístroj do elektrické zásuvky.

2. Instalace baterií nebo připojení napájecího adaptéru

 UPOZORNĚNÍ

CHCETE-LI ZABRÁNIT JAKÝMKOLIV POŠKOZENÍM A SELHÁNÍM, TISKÁRNU 
ŠTÍTKŮ POUŽÍVEJTE POUZE PŘI SPECIFIKOVANÉM NAPĚTÍ A S 
DOPORUČENÝM NAPÁJECÍM ADAPTÉREM (AD-24ES).

1. Podržte přístroj, jak je to znázorněno 
na obrázku. Otevřete kryt přihrádky 
na baterie stisknutím značky na 
boční straně (1) a zatažením ve 
směru šipky (2).

2. Vložte šest baterií, jak je to 
znázorněno na vyobrazení uvnitř 
přihrádky. Střídejte kladné a záporné 
póly. Záporné póly se musí dotknout 
pružiny uvnitř přihrádky.

3. Zasuňte dva háčky v zadní části 
přihrádky na baterie do slotů na 
vašem přístroji (3). Zatlačte na kryt 
přihrádky na baterie (4) tak, aby 
zapadl na místo.

2

1

Spirály mají 
záporný pól

4

3



POZNÁMKA
Nepoužívejte spolu staré a nové baterie. Všech šest baterií vyměňujte zároveň.

Připojení napájecího adaptéru 
Používáte-li doplňkový napájecí adaptér:
1. Zasuňte zástrčku kabelu adaptéru do zásuvky napájecího adaptéru na boku přístroje.
2. Zasuňte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.

2. Instalace baterií nebo připojení napájecího adaptéru 
(pokračování)

 UPOZORNĚNÍ

POUŽÍVÁNÍ KOMBINACE RŮZNÝCH BATERIÍ (NAPŘÍKLAD Ni-MH 
A ALKALICKÝCH) MŮŽE VÉST K EXPLOZI. POUŽITÝCH BATERIÍ SE ZBAVUJTE 
V SOULADU S POKYNY.

 UPOZORNĚNÍ

• Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie.
• Vybitou baterii odevzdejte na vhodném sběrném místě, nevyhazujte ji do 

komunálního odpadu. Kromě toho nezapomeňte dodržovat všechny platné předpisy.
• Pokud baterii ukládáte nebo likvidujete, zabalte ji (například do 

přilnavé celofánové pásky), abyste zabránili zkratu – viz obrázek.
1. Celofánová páska

2. Alkalická baterie nebo dobíjecí Ni-MH akumulátor

2

1

Napájecí adaptér

Kabel napájecího adaptéru



Ujistěte se, že kazety s páskou zobrazují značku TZe ( ). 
Používejte pouze šířky pásek 3,5 mm, 6 mm, 9 mm nebo 12 mm.
Nachází-li se na kazetě s TZe páskou zarážka, před instalací ji odstraňte.

3. Vložení kazety s páskou

1. Podržte přístroj, jak je to znázorněno 
na obrázku. Otevřete kryt přihrádky 
na kazetu stisknutím značky na boční 
straně (1) a zatažením ve směru 
šipky (2). 

2. Vložte kazetu s páskou podle 
vyobrazení uvnitř přihrádky. 
Potvrďte, že páska je namířena 
na zelený výstup pásky a jemně 
zatlačte kazetu s páskou do 
přístroje, dokud nezapadne 
na místo.

POZNÁMKA
• Ujistěte se, že je páska napnutá 

a nedochází k jejímu prověšení. 
Prověšení napravíte vytažením konce 
pásky z vodítka pásky.

• Při instalaci nebo vyjímání kazety 
s páskou se ujistěte, že se páska 
nezachytila na stříbrném kolíčku (3) 
na tiskové hlavě.

3. Zasuňte dva háčky v zadní části krytu 
kazety do slotů na přístroji (4). Pevně 
zavřete kryt kazety tak, aby zapadl na 
své místo (5).

Kryt kazety2

1

Tisková hlava

Vodítko pásky

Konec pásky

3

4
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- Chcete-li přístroj zapnout, stiskněte tlačítko napájení.
- Chcete-li přístroj vypnout, stiskněte a podržte tlačítko napájení po dobu 0,5 sekund. 

Kontrola LED přístroje indikuje stav přístroje.

4. Vypnutí nebo zapnutí přístroje

5. Indikace kontrolky LED

Kontrolka LED Podmínka

Nesvítí Napájení je vypnuto.

Nepřerušované zelené světlo
• Připojování k vašemu mobilnímu zařízení.
• Posuv nebo odstřih pásky.
• Tisk.

Blikající zelené světlo
(3 sekundy svítí a poté 1 sekundu nesvítí)

Pohotovostní režim.

Blikající zelené světlo
(půlsekundové intervaly)

Přijímání dat z mobilního zařízení.

Blikající oranžové světlo
(sekundové intervaly)

Baterie jsou téměř vybité.

Kontrolka LED Podmínka Jak vymazat
chybu Řešení

Nepřerušované 
červené světlo

Zavádění funkcí.
Přeneste program znovu.
Pokud problém stále není vyřešen, 
kontaktujte zákaznický servis Brother.

Blikající 
červené světlo

(sekundové 
intervaly)

• Není vložena žádná kazeta s 
páskou.

• Je vložena nesprávná kazeta s 
páskou.

• Je vložena nekompatibilní 
kazeta s páskou.

Lehce stiskněte 
tlačítko 
napájení.

Vložte správnou 
kazetu s páskou.

Přístroj nekomunikuje s mobilním 
zařízením.

Restartujte 
tiskárnu štítků.

Připojte se pomocí 
Bluetooth a poté 
znovu zkuste odeslat 
štítek z mobilního 
zařízení do přístroje.

Chyba odstřihu. Lehce stiskněte tlačítko napájení.
Byl použit nekompatibilní napájecí 
adaptér.

Použijte správný napájecí adaptér.

Blikající 
červené světlo
(půlsekundové 

intervaly)

Chyba systému.
Prosíme obraťte se na zákaznický 
servis Brother.



Na mobilním zařízení:
1. V Nastavení otevřete možnost Bluetooth a ZAPNĚTE ji. 
2. Až se zobrazí seznam nalezených zařízení Bluetooth, klepněte na P300BT**** 

(kde **** jsou poslední čtyři číslice výrobního čísla tiskárny štítků). Alternativně můžete 
vyhledat číslo přístroje na nálepce pod napájecím tlačítkem). Výrobní číslo jednotky se 
nalézá tam, kde je kazeta s TZe páskou vložena do krytu kazety.

3. Budete-li požádáni o PIN kód, zadejte „0000“.

POZNÁMKA
• Pokyny k párování se mohou lišit v závislosti na tom, jaké mobilní zařízení používáte.
• Pokud přístroj není vaším mobilním zařízením za použití připojení Bluetooth nalezen, 

zkontrolujte následující a poté se zkuste připojit znovu:
- Přístroj je možná připojen k jinému mobilnímu zařízení. Je-li tomu tak, vypněte funkci 

Bluetooth na příslušném zařízení nebo vypněte a znovu zapněte přístroj.
- Zkontrolujte, zda přístroj není v režimu spánku.
- Umístěte mobilní zařízení co nejblíže k přístroji.
- Ujistěte se, že se mezi přístrojem a mobilním zařízením nenacházejí žádné překážky 

nebo předměty, které vyzařují rádiové vlny, jako mikrovlnná trouba.
• Jestliže na tabletu používáte kryt Smart Cover, zajistěte, aby kryt během vytváření či 

tisku štítků zůstal otevřen. Uzavření krytu Smart Cover může přerušit datovou 
komunikaci a štítky se nevytisknou.

6. Spárování přístroje s mobilním zařízením



7. Tisk štítků

1. Připojte mobilní zařízení k přístroji 
pomocí Bluetooth.

2. Vytvořte návrh štítku v aplikaci.
Můžete rovněž vytvořit a uložit data 
štítku a vytisknout štítky později.  

POZNÁMKA
Aby se k čelnímu okraji každého vytištěného 
štítku nepřidávalo prázdné místo, použijte 
následující nastavení možností odstřihu:

P-touch Design&Print 2
- Odříznout poslední štítek: VYP
- Speciální páska: VYP

iPrint&Label
- Řetězový tisk: ZAP

3. Klepněte na položku „Tisk“.

4. Odstřihněte štítek stiskem páčky 
odstřihu pásky. Pokud nebyly vysunuty 
všechny vytištěné štítky, dvojím rychlým 
stiskem tlačítka napájení je vysuňte.

P-touch Design&Print 2 iPrint&Label
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