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Köszönjük, hogy a P300BT, a P-TOUCH CUBE készüléket választotta!

Kérjük, hogy a készülék használata előtt olvassa el ezt az útmutatót, beleértve az 
óvintézkedéseket is. Az elolvasás után őrizze meg az útmutatót.
A készülékkel számos különféle egyedi szaténszalagot és öntapadós címkét készíthet. 
Ez a címkenyomtató 3,5 és 12 mm közötti szélességű Brother „TZe” szalagokkal működik. 
A „TZe” szalagkazetta többféle színben és méretben kapható. A készülékével kompatibilis 
szalagok megtekintéséhez keresse fel a www.brother.com oldalt.

MEGJEGYZÉS

• A dokumentumban található információk értesítés nélkül változhatnak.
• Tilos a dokumentumot engedély nélkül részben vagy egészben lemásolni vagy 

sokszorosítani.
• Bár rendkívül körültekintően jártunk el a dokumentum megírása során, ha mégis hibát 

észlel vagy kérdése lenne, forduljon a Brotherhez.
• Felhívjuk a figyelmét, hogy nem vállalunk felelősséget semmilyen olyan kárért vagy 

veszteségét, mely a címkenyomtató vagy a címkenyomtatóval készített címkék 
használatából, hiba, javítás vagy az áramellátás megszakadása miatt eltűnő vagy 
megváltozó adatokból, illetve harmadik féltől származó bármilyen követelésből ered.

Ha kérdései vannak, vagy információra van szüksége egy Brother termékről, keresse fel 
weboldalunkat a www.brother.co.uk címen, vagy a Brother ügyfélszolgálatát.

A GYIK és a hibaelhárítási rovat megtekintéséhez, valamint a szoftver és a kézikönyvek 
letöltéséhez keresse fel a következő oldalt: support.brother.com.

Fontos információk

Használati útmutató (Magyar)

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


Tartsa be az óvintézkedéseket a tűzveszély, az égési sérülések, a sebesülés, 
az áramütés, az anyagi kár, a túlmelegedés, a kellemetlen szagok és a füst megelőzése 
érdekében.
• A károsodás és hiba megelőzésének céljából ehhez a készülékhez mindig az előírt feszültséget 

és az AD-24ES hálózati adaptert használja.
• Ne érjen a készülékhez zivatar közben.
• Ne használja a készüléket vagy hálózati adaptert magas páratartalmú helyeken, például 

fürdőszobában.
• Ne terhelje túl a tápkábelt.
• A készülékre, tápkábelre vagy a csatlakozódugóra ne tegyen nehéz tárgyat illetve ne okozzon 

azokon sérülést.
• Ne hajlítsa meg vagy húzza erősen a tápkábelt. Mindig óvatosan fogja meg a hálózati adaptert, 

amikor kihúzza az elektromos aljzatból.
• Bizonyosodjon meg arról, hogy a csatlakozódugó szorosan illeszkedik-e a hálózati 

csatlakozóaljzatba. Ne használjon kilazult csatlakozóaljzatot.
• Ne hagyja, hogy nedvesség kerüljön a készülékre, a hálózati adapterre, a hálózati 

csatlakozódugóra vagy az elemekre, például ne fogja meg őket nedves kézzel, és ügyeljen rá, 
hogy ne ömöljön rájuk folyadék.

• Ne szedje szét és ne módosítsa a készüléket, a hálózati adaptert vagy az elemeket.
• Ügyeljen arra, hogy fémtárgy ne érjen az elemek pozitív és negatív sarkához.
• Az elemek cseréjénél ne használjon éles tárgyat, például csipeszt vagy fémtollat.
• Az elemeket ne dobja tűzbe, és ne tegye ki őket erős hőhatásnak.
• Ha a használat vagy tárolás során rendellenes szagot, hőt, elszíneződést, deformációt vagy 

bármely szokatlan dolgot tapasztal, akkor azonnal csatlakoztassa le a hálózati adaptert, vegye 
ki az elemeket és ne használja tovább a készüléket.

• Ne használjon sérült vagy szivárgó elemet, mert a folyadék a kezére kerülhet.
• Ne használjon deformálódott, szivárgó vagy sérült címkéjű elemet. Ez a készülék 

megrongálódásához vezethet.
• Ha az elemekből szivárgó folyadék a szembe jut, akár vakságot is okozhat, ezért bő vízzel 

azonnal mossa ki a szemét, majd forduljon orvoshoz.

A személyi sérülés, folyadékszivárgás, égés vagy túlmelegedés megelőzése 
érdekében kövesse az alábbi útmutatásokat.
• Ha a készüléket nem használja, tartsa azt gyermekektől elzártan. Ezenkívül ne engedje, hogy 

gyermekek a szájukba vegyék a címkenyomtató részeit vagy címkéit. Bármilyen tárgy lenyelése 
esetén forduljon orvoshoz.

• Ne érintse meg a nyomtatófej körüli fém alkatrészeket közvetlenül nyomtatás után.
• Ha az elemekből szivárgó folyadék a bőrére vagy a ruhájára kerül, azonnal öblítse le tiszta vízzel.
• Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki belőle az elemeket, és húzza ki 

a hálózati adaptert.
• Ne használjon az előírttól eltérő típusú elemet. Ne használjon egyszerre régi és új, valamint 

különböző típusú, töltöttségi szintű, más gyártótól származó vagy más modellhez való elemeket. 
Ne helyezzen be elemet fordított polaritással.

• Ne ejtse le és ne üsse meg a készüléket vagy a hálózati adaptert.
• Ne dugja be az ujját a készülékbe a kazettafedél és az elemfedél lezárásakor.
• Csak 6 db AAA méretű alkálielemet vagy 6 db AAA méretű Ni-MH újratölthető akkumulátort 

használjon.
• Mielőtt Ni-MH típusú újratölthető akkumulátorokat használna, alaposan olvassa el az 

akkumulátorok és az akkumulátortöltő használati utasítását, hogy megfelelően használja őket.
• Ha Ni-MH típusú újratölthető akkumulátorokat használ, az akkumulátorokat használat előtt 

a hozzájuk való akkumulátortöltővel töltse fel.

Biztonsági óvintézkedések
Esetlegesen veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, amelyet ha 
nem kerülnek el, akár halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet.

Esetlegesen veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, ami, ha nem 
előzik meg, kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez is vezethet.

FIGYELEM

VIGYÁZAT



Figyelmeztető címke

• Az elhelyezkedéstől, anyagtól és környezeti feltételektől függően a címke leválhat vagy 
eltávolíthatatlanná válhat, elszíneződhet vagy elszínezhet más tárgyakat. A címke 
felhelyezése előtt ellenőrizze a környezeti feltételeket és a címke anyagát.

• Ne használja a készüléket az útmutatóban leírtaktól eltérő módon és célra. Ilyen esetben 
baleset történhet, vagy károsodhat a készülék.

• A készülékhez csak Brother TZe szalagkazettát használjon. Ne használjon olyan szalagot, 
amely nem rendelkezik  jelöléssel.

• Csak puha, száraz ruhával tisztítsa a készüléket. Soha ne használjon alkoholt vagy más 
szerves oldószert.

• A nyomtatófej tisztításához használjon puha törlőkendőt, és soha ne érjen ujjaival 
közvetlenül a nyomtatófejhez.

• Ne helyezzen idegen tárgyat a szalagkiadó nyílásba vagy a hálózati adapter csatlakozójába, 
valamint az elemtartó rekeszbe stb.

• Ne tegye ki a készüléket, a hálózati adaptert vagy az elemeket közvetlen napsütésnek 
vagy esőnek, illetve ne helyezze fűtőtestek vagy más forró készülékek közelébe, 
különösen magas vagy alacsony hőmérsékletű helyre (például műszerfalra vagy az autó 
hátsó ablakába), valamint magas páratartalmú vagy poros helyre.

• Ne nyomtasson, ha a kazetta kiürült, mert ezzel károsítja a nyomtatófejet.
• Ne húzza a szalagot nyomtatás vagy adagolás közben, mert az károsítja a szalagot és 

a készüléket.
• A készülék nem tölti az újratölthető akkumulátorokat.
• A kinyomtatott címke hossza eltérhet a mobileszközön megjelenített címkehossztól.
• Ha több példányt nyomtat egy címkéből, a címkenyomtató nem fogja érzékelni 

a szalagkazetta végét, és tovább folytatja a műveletet.
• A nyomtatott karakterek eltérhetnek a készüléken látottaktól, mivel a készülék kijelzője 

nagyobb felbontással rendelkezhet, mint a nyomtató.
• Lehetséges, hogy a nyomtatott kis betűs szöveg nem lesz olyan tisztán olvasható, mint 

a készüléken.
• Lehetséges, hogy a fehér és arany szöveget nem lehet tisztán kinyomtatni, ha vékony 

karaktereket használ.
Védjegyek és szerzői jog
A Google Play és az Android a Google Inc. bejegyzett védjegye.
Az Apple, a Macintosh, a Mac OS, az iPhone, az iPad és az iPod az Apple Inc. bejegyzett 
védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
A jelen dokumentumban felhasznált egyéb szoftver- és terméknevek az azokat kifejlesztő 
vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
A Bluetooth szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, ezeket a Brother Industries, Ltd. 
licenc alapján használja.
Minden vállalat, amelynek szoftvere meg van említve a kézikönyvben, rendelkezik a saját 
tulajdonú programjaira vonatkozó szoftver-licencszerződéssel.
A Brother-termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon feltüntetett minden 
vállalati márkanév és terméknév a megfelelő vállalat védjegye vagy bejegyzett védjegye.

„Éles penge” vagy „Vágóél”

Ne érintse meg a vágóélt, és ne tegye az ujját a szalagkiadó nyílásba. 
Sérülés kockázata áll fenn, ha megérinti.

Általános óvintézkedések



Tájékoztatás az EU 801/2013 bizottsági rendeletének való megfelelőségről

* Minden hálózati port aktiválva és csatlakoztatva.

A Bluetooth funkció engedélyezése/letiltása
A Bluetooth funkció bekapcsolása:
Nyomja meg a bekapcsológombot a készülék bekapcsolásához, ekkor a Bluetooth bekapcsolt 
állapotban lesz.
A Bluetooth funkció kikapcsolása:
Tartsa lenyomva a bekapcsológombot 0,5 másodpercig a készülék kikapcsolásához, ekkor 
a Bluetooth kikapcsol.

Bluetooth
Ez a nyomtató támogatja a Bluetooth funkciót.
Frekvenciasáv(ok): 2400-2483,5 MHz.
A frekvenciasáv(ok)on továbbított maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: kevesebb mint 
20 dBm (e.i.r.p).

Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa/Törökország)

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

tanúsítjuk, hogy a termék és a hálózati adapter megfelel minden, az Európai Közösség 
területén érvényes vonatkozó irányelv és jogszabály által támasztott előírásnak.

A Megfelelőségi nyilatkozat (DoC) a Brother support weboldaláról tölthető le. Látogassa 
meg a support.brother.com/manuals oldalt.

Megfelelőségi nyilatkozat a rádióberendezésekről szóló 2014/53/EU uniós irányelvnek 
való megfelelőségről (csak Európa/Törökország)

(csak rádiós interfésszel rendelkező modellek esetében)

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

ezennel kijelentjük, hogy ezen termékek megfelelnek a rádióberendezésekről szóló 
2014/53/EU uniós irányelv előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat másolatának 
letöltéséhez kövesse a Megfelelőségi nyilatkozat című fejezet utasításait.

P300BT

Energiafelvétel* 0,7 W

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


MEGJEGYZÉS
Mielőtt bármilyen karbantartást végezne, kapcsolja ki a készüléket, ha elemeket használ, 
távolítsa el azokat, ha pedig hálózati adaptert használ, húzza ki azt.

A készülék házának tisztítása
Törölje le a port a házról egy puha, száraz törlőronggyal. Ha nagyon koszos a ház, 
használjon enyhén nedves törlőrongyot.

MEGJEGYZÉS
Ne használjon oldószert vagy tisztítószert, például benzolt, hígítót vagy alkoholt, mert ezek 
kárt tehetnek a készülék felületében.

A nyomtatófej tisztítása
A nyomtatófejen található szennyeződés üres sorokat, halvány vagy hiányzó karaktereket 
okozhat.
A nyomtatófejen található szennyeződés eltávolításához használja a külön megvásárolható 
fejtisztító kazettát (TZe-CL3) vagy egy vattapamacsot.

MEGJEGYZÉS
Helyezze a fejtisztító kazettát a készülékbe, majd gyors egymásutánban nyomja meg 
kétszer a bekapcsológombot. Beadagolását követően vágja el a tisztítószalagot. Ha a 
művelet háromszori elvégzése sem oldja meg a problémát, forduljon a Brother 
ügyfélszolgálatához.

Rutinszerű karbantartás

 FIGYELEM

NE ÉRJEN HOZZÁ a nyomtatófejhez. Nagyon forró, és megégetheti magát.



Ha a vágóél életlenné válik a sok használattól, és nem vágja rendesen a szalagot, forgassa 
el és állítsa vissza a vágólapot az ábrán láható módon (1).
Ha ez sem oldja meg a problémát, szerezzen be egy új vágóeszközt (cikkszám: TC4) egy 
Brother kereskedőtől.

Vágóeszköz cseréje
1. Húzza ki a vágóeszköz két szélét (zöld) az ábrán látható irányban (2).
2. Helyezze be az új vágóeszközt. Nyomja le a két új darabot, amíg a helyükre nem 

pattannak.

A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy a csomagban megtalálhatók-e a következő 
összetevők (ha bármelyik összetevő hiányzik vagy sérült, vegye fel a kapcsolatot helyi 
Brother márkakereskedőjével):

Kellékek 

A P300BT kicsomagolása

P300BT Kezdő szalagkazetta

Vágólap

Vágóél

1

2



* Az elemekkel kapcsolatos legfrissebb ajánlásokat lásd: support.brother.com.

Műszaki adatok

Méret (Szé × Mé × Ma) kb. 115 mm (Szé) × 61 mm (Mé) × 115 mm (Ma)

Súly kb. 380 g
(elemek és szalagkazetta nélkül)

Áramellátás Opcionális hálózati adapter (AD-24ES)
6 db AAA méretű alkáli elem (LR03)* 
6 db AAA méretű Ni-MH újratölthető akkumulátor (HR03)*

Interfész Bluetooth 2.1-es verzió + EDR Class2

Szalagkazetta Brother TZe szalagkazetta
Kompatibilis szélességek: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

Hibaelhárítás

Probléma Megoldás
Nem lehet bekapcsolni 
a készüléket.

Ellenőrizze, hogy az elemek helyesen lettek-e behelyezve, 
illetve, hogy az opcionális hálózati adapter megfelelően lett-e 
csatlakoztatva.

Egy vízszintes üres csík 
látható a nyomtatott 
címkék közepén.

A kinyomtatott címkéken látható csíkok vagy halvány 
karakterek általában azt jelzik, hogy a nyomtatófej 
szennyezett. A nyomtatófej tisztításáról lásd a „Rutinszerű 
karbantartás” című részt.
* Ne érintse meg a kezével a nyomtatófejet.

A készülékem nem nyomtat, 
vagy a kinyomtatott 
karakterek nem 
megfelelőek.

• Bizonyosodjon meg arról, hogy a nyomtató be van kapcsolva.
• Bizonyosodjon meg arról, hogy a szalagkazetta megfelelően 

van behelyezve.
• Bizonyosodjon meg arról, hogy kazettafedél teljesen le van 

csukva.
• Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nincs alvó 

üzemmódban.
• Bizonyosodjon meg arról, hogy a nyomtató és a mobileszköz 

csatlakoztatva van egymáshoz Bluetooth-kapcsolaton át.
• Ha üres a szalagkazetta, akkor cserélje ki.

http://support.brother.com/


Hibaelhárítás (folyt.)

Probléma Megoldás

A készülék kikapcsol, 
amikor nyomtatni próbálok.

• Előfordulhat, hogy merülnek az elemek. Cserélje ki őket.
• Ellenőrizze, hogy az elemek helyesen vannak-e behelyezve. 

(Lásd: „2. Elemek behelyezése vagy a hálózati adapter 
csatlakoztatása”.)

• Nem kompatibilis adaptert használ. Csak az ajánlott adaptert 
használja: az AD-24ES jelzésűt. 

Nem megfelelően adagolja 
a szalagot, vagy beragad 
a szalag a készülék 
belsejébe.

• Ellenőrizze, hogy a szalag végének adagolása 
a szalagvezetők alatt történik-e.

• Lehet, hogy nyomtatás közben próbálta meg használni a vágót. 
Nem próbálja meg nyomtatás közben levágni a szalagot. 

A szalag félúton megáll.
A szalag kiadása nem 
teljes.

Előfordulhat, hogy a készülék beállítása írja elő, hogy az 
utolsó címkét ne vágja le.
Nyomja meg kétszer, gyors egymásutánban a 
bekapcsológombot a szalag beadagolásához, majd 
a Szalagvágó kar megnyomásával vágja el a szalagot. 
Az alkalmazás segítségével is konfigurálhatja a készüléket 
úgy, hogy az mindig vágja le az utolsó címkét.

Nem tudok mobileszközről 
nyomtatni.

Ellenőrizze, hogy van-e a készülék és a mobileszköz között 
Bluetooth-kapcsolat. (Lásd: „6. A készülék párosítása a 
mobileszközzel”.)

Üres területtel (kb. 25 mm) 
egészül ki minden egyes 
címke.

Annak elkerüléséhez, hogy üres területtel egészüljön ki 
a második és minden rákövetkező címke, használja 
a következő vágási beállítást:

P-touch Design&Print 2
- Az utolsó címke levágása: KI
- Speciális szalag: KI

iPrint&Label
- Láncnyomtatás: BE

Kézzel kell kiadnia és levágnia az utolsó címkét: Nyomja meg 
kétszer a bekapcsológombot a szalag beadagolásához, majd 
a Szalagvágó kar megnyomásával vágja el a szalagot.

A festékszalag levált a 
festékgörgőről.

Ha a festékszalag elszakadt, cserélje ki a szalagkazettát. 
Ha nem, hagyja a szalagot 
vágatlanul, és vegye ki 
a szalagkazettát, majd 
csévélje vissza a laza 
festékszalagot az orsóra.

A címke nehezen 
vágható el.

Fordítsa meg a vágólapot. A művelet végrehajtásának leírása 
a „Kellékek” szakaszban olvasható.

Orsó



iPad/iPhone/iPod touch
Töltse le a P-touch Design&Print 2 vagy az iPrint&Label alkalmazást az 
App Store-ból.

Töltse le a P-touch Design&Print 2 vagy az iPrint&Label alkalmazást a 
Google Play™ áruházból.

Android

A nyomtatás megkezdéséhez töltse le valamelyik 
mobilalkalmazásunkat:

Bevezetés

Használati útmutató (Magyar)

P-touch Design&Print 2 iPrint&Label



Elölnézet

Hátulnézet

Szalagadagolás
Kapcsolja be a készüléket, és nyomja meg kétszer gyorsan a bekapcsológombot a szalag 
automatikus befűzéséhez.

Szalag vágása
Amikor végzett a nyomtatással, nyomja le a szalagvágó kart a szalag elvágásához.

1. Alkatrészek és összetevők

LED
Szalagvágó kar

AkkumulátorfedélSzalagkivezető nyílás

Bekapcsológomb

Hálózati adapter 
csatlakozója Szalagablak

Kazettafedél



Ehhez a címkenyomtatóhoz hat (6) darab AAA méretű alkáli elem vagy hat (6) darab 
teljesen feltöltött, AAA méretű Ni-MH akkumulátor szükséges, mely nem része 
a csomagnak. Az opcionális hálózati adaptert is használhatja, mellyel készülékét hálózati 
aljzathoz csatlakoztathatja.

2. Elemek behelyezése vagy a hálózati adapter 
csatlakoztatása

 VIGYÁZAT

A KÁROSODÁSOK ÉS A HIBÁk ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN EHHEZ A 
CÍMKENYOMTATÓHOZ MINDIG AZ ELŐÍRT FESZÜLTSÉGET ÉS HÁLÓZATI 
ADAPTERT (AD-24ES) HASZNÁLJA.

1. Tartsa a készüléket az ábrán látható 
módon. Nyissa ki az elemfedelet úgy, 
hogy megnyomja az oldalán található 
jelzésnél (1), majd a nyíl irányába 
húzza (2).

2. Helyezze be a hat elemet az ábrán 
látható módon a házba. Váltogassa 
a pozitív és negatív pólusokat, hogy 
a negatív pólusok mindig 
a tekercsrugóval érintkezzenek.

3. Illessze be az elemfedél hátulján 
található két akasztót a készüléken 
található mélyedésekbe (3). Nyomja 
meg az elemfedelet (4), amíg 
a helyére nem pattan.
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A rugók a negatív 
pólusnál vannak
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MEGJEGYZÉS
Ne használjon együtt új és használt elemeket. Egyszerre cserélje le a hat elemet.

A hálózati adapter csatlakoztatása 
Ha az opcionális hálózati adaptert használja:
1. Dugja be a hálózati adapter vezetékét a hálózati adapter készülék oldalán található 

csatlakozóaljzatába.
2. Dugja be a hálózati adaptert egy elektromos aljzatba.

2. Elemek behelyezése vagy a hálózati adapter 
csatlakoztatása (folyt.)

 VIGYÁZAT

KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ ELEMEK/AKKUMULÁTOROK (PÉLDÁUL Ni-MH ÉS 
ALKÁLIELEMEK) EGYÜTTES ALKALMAZÁSA ROBBANÁST EREDMÉNYEZHET. 
A HASZNÁLT ELEMEKET AZ UTASÍTÁSOK SZERINT SELEJTEZZE LE.

 VIGYÁZAT

• Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a készüléket, vegye ki belőle az elemeket.
• Az elemeket ne dobja az általános hulladékgyűjtőbe, hanem adja le el egy megfelelő 

begyűjtési ponton. Tartson be minden hatályos rendeletet.
• Az elemek tárolásakor vagy kiselejtezésekor tekerje be azokat 

celofánszalagba a rövidzárlat megelőzése érdekében (lásd az 
ábrát).

1. Celofánszalag
2. Alkáli- vagy Ni-MH típusú elem
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Hálózati adapter

Hálózati adapter kábele



Ellenőrizze, hogy a szalagkazettán látható-e a TZe jelzés ( ). 
Csak 3,5 mm, 6 mm, 9 mm vagy 12 mm szélességű szalagot használjon.
Ha van lezárás a TZe szalagkazettán, akkor távolítsa el a behelyezés előtt.

3. A szalagkazetta behelyezése

1. Tartsa a készüléket az ábrán látható 
módon. Nyissa ki a kazettafedelet 
úgy, hogy megnyomja az oldalán 
található jelzésnél (1), majd a nyíl 
irányába húzza (2). 

2. Helyezze be a szalagkazettát 
a házon belül látható rajznak 
megfelelően. Figyeljen arra, hogy 
a szalag a zöld szalagkimenet felé 
nézzen, és óvatosan nyomja be 
a szalagkazettát a készülékbe, amíg 
a helyére nem pattan.

MEGJEGYZÉS
• Ügyeljen, hogy a szalag feszes 

legyen. Ha túl laza a szalag, húzza ki 
a végét a szalagvezetőn.

• A szalagkazetta behelyezéskor vagy 
eltávolításakor ügyeljen rá, hogy 
a szalag ne akadjon be az ezüstszínű 
tüskébe (3) vagy nyomtatófejbe.

3. Illessze be a kazettafedél hátulján 
található két akasztót a készüléken 
található mélyedésekbe (4). Nyomja 
meg a kazettafedelet (5), amíg 
a helyére nem pattan.

Kazettafedél2
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Nyomtatófej

Szalagvezető

Szalag vége
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- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a bekapcsológombot.
- A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a bekapcsológombot 0,5 másodpercig. 

A készüléken található LED jelzi a készülék állapotát.

4. A készülék be- és kikapcsolása

5. LED jelzések

LED Feltétel

Nem világít A nyomtató ki van kapcsolva.

Folyamatosan zölden világít
• Csatlakozás a mobileszközhöz.
• Adagolás vagy szalagvágás.
• Nyomtatás.

Zölden villog
(3 másodpercig világít, majd 

1 másodpercig nem)
Készenlét.

Zölden villog
(0,5 másodpercenként) Adatok fogadása mobileszközről.

Narancssárgán villog
(1 másodpercenként) Az elemek hamarosan lemerülnek.

LED Feltétel Hiba törlésének
menete Megoldás

Folyamatosan pirosan 
világít Rendszerindítás.

Végezze el újra a program átvitelét.
Ha a probléma nem szűnik meg, forduljon 
a Brother ügyfélszolgálatához.

Pirosan villog
(1 másodpercenként)

• Nincs behelyezve 
szalagkazetta.

• Nem megfelelő 
szalagkazetta van 
behelyezve.

• Nem kompatibilis 
szalagkazetta van 
behelyezve.

Finoman nyomja 
meg a 
bekapcsológombot.

Helyezze be 
a megfelelő 
szalagkazettát.

A készülék nem tudott 
kommunikálni a 
mobileszközzel.

Indítsa újra a 
címkenyomtatót.

Csatlakoztassa 
Bluetooth-
kapcsolaton 
keresztül, majd 
ismét próbálja meg 
elküldeni a címkét 
a mobileszközről 
a készülékre.

Vágóeszközhiba. Finoman nyomja meg a bekapcsológombot.

Nem kompatibilis hálózati 
adaptert használ. Használja a megfelelő hálózati adaptert.

Pirosan villog
(0,5 másodpercenként) Rendszerhiba. Forduljon a Brother ügyfélszolgálatához.



A mobileszközön:
1. A Beállítások között nyissa meg a Bluetooth beállítását, majd kapcsolja BE. 
2. Amikor megjelenik a felderített Bluetooth eszközök listája, koppintson a P300BT**** 

lehetőségre (ahol a **** a címkenyomtató sorozatszámának utolsó négy számjegye. 
A készülék számát a bekapcsológomb alatt található matricán is megtalálhatja). 
Az egység sorozatszáma ott található, ahol a TZe szalagkazetta található a kazettafedél 
alatt.

3. Ha meg kell adni a PIN-kódot, írja be a „0000” kódot.

MEGJEGYZÉS
• A párosítási utasítások a használt mobileszköztől függően eltérhetnek.
• Ha a készüléket nem ismeri fel az Ön mobileszköze Bluetooth-eszközök keresésekor, 

ellenőrizze a következőket, majd próbálkozzon újra a csatlakozással:
- Előfordulhat, hogy a készülék már csatlakoztatva van másik mobileszközhöz. Ha ez 

a helyzet, kapcsolja ki a Bluetooth funkciót azon az eszközön, vagy kapcsolja ki 
a készülékét, majd kapcsolja vissza.

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék nincs alvó üzemmódban.
- Helyezze a mobileszközét a lehető legközelebb a készülékhez.
- Győződjön meg arról, hogy a készülék és a mobileszköze között nem található akadály, 

sem rádióhullámot kibocsátó tárgy (például mikrohullámú sütő).
• Ha okosborítót használ táblagépén, akkor ne csukja be a borítót a címkék létrehozása és 

nyomtatása közben. Az okosborító becsukása megszakíthatja az adatkommunikációt, 
és a készülék így nem tudja kinyomtatni a címkéket.

6. A készülék párosítása a mobileszközzel



7. Címkék nyomtatása

1. Csatlakoztassa a mobileszközét a 
készülékhez Bluetooth-on keresztül.

2. Hozzon létre címketervet az 
alkalmazásban.
Lehetősége van létrehozni és 
menteni az címkeadatokat, és csak 
később kinyomtatni a címkéket. 

MEGJEGYZÉS
Annak elkerüléséhez, hogy üres területtel 
egészüljön ki minden egyes kinyomtatott 
címke első éle, használja a következő 
vágási beállítást:

P-touch Design&Print 2
- Az utolsó címke levágása: KI
- Speciális szalag: KI

iPrint&Label
- Láncnyomtatás: BE

3. Koppintson a „Nyomtatás” 
lehetőségre.

4. Vágja le a címkét a Szalagvágó karral. 
Ha nincs kiadva minden kinyomtatott 
címke, a kiadagolásukhoz nyomja 
meg kétszer gyors egymásutánban 
a bekapcsológombot.

P-touch Design&Print 2 iPrint&Label
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