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Tack för att du har köpt P300BT-modellen, P-TOUCH CUBE!

Läs igenom den här bruksanvisningen, inklusive alla försiktighetsanvisningar, innan du 
använder skrivaren. Förvara bruksanvisningen på en säker plats efter att ha läst igenom 
den.
Med skrivaren kan du skapa många typer av anpassade, självhäftande etiketter och 
satinband. Etikettskrivaren använder Brother ”TZe”-tape med bredder 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 kompatibel tape för skrivaren.

OBS!

• Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.
• Otillåten duplicering eller reproduktion av något eller allt innehåll i det här dokumentet är 

förbjuden.
• Detta dokument har skrivits med stor noggrannhet men kontakta Brother om du lägger 

märke till något tveksamt eller felaktigt.
• Vänligen notera att vi inte ansvarar för eventuella skador eller förluster som kan uppstå vid 

användning av den här skrivaren eller av etiketter som skapats med den här etikettskrivaren 
eller för förlust av eller ändringar i data på grund av avbrott, reparationer, avbrott i 
strömförsörjningen eller anspråk från tredje part.

Gå till www.brother.com eller kontakta Brothers kundtjänst om du har frågor eller behöver 
information om din Brother-produkt.

På support.brother.com kan du läsa och få svar på vanliga frågor, se 
felsökningsinformation samt hämta programvara och manualer. 

Viktig information

Bruksanvisning (svenska)

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


Följ dessa riktlinjer för att undvika risk för brand, brännskador, personskador, 
elektriska stötar, sprickor, överhettning, onormal lukt eller rök.
• Använd endast angiven spänning och nätadapter (AD-24ES) med skrivaren för att förhindra 

skador eller driftstörningar.
• Rör inte skrivaren när åskan går.
• Använd inte skrivaren/nätadaptern på platser där fuktigheten är hög, till exempel badrum.
• Överbelasta inte nätadaptersladden.
• Undvik skador på skrivaren, nätadaptersladden och stickkontakten och placera inga tunga 

föremål på dem.
• Böj eller dra inte i nätadaptersladden med kraft. Håll alltid i nätadaptern när du drar ut den ur 

eluttaget.
• Kontrollera att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. Använd inte eluttag som sitter löst.
• Utsätt inte skrivaren, nätadaptern, stickkontakten eller batterierna för väta, till exempel genom 

att hantera dem med våta händer eller spilla vätska på dem.
• Montera inte isär eller modifiera skrivaren, nätadaptern eller batterierna.
• Låt inte metallföremål komma i kontakt med batteriets plus- och minuspoler.
• Använd inte vassa föremål såsom pincetter eller pennor av metall när du byter batterier.
• Kasta inte batterierna i eld och utsätt dem inte för höga temperaturer.
• Koppla omedelbart ur nätadaptern, avlägsna batterierna och sluta använda skrivaren om du 

upptäcker en onormal doft, värme, missfärgning, deformering eller något annat ovanligt när den 
används eller förvaras.

• Använd inte skadade eller läckande batterier eftersom det medför risk för att få batterivätska 
på händerna.

• Använd inte deformerade eller läckande batterier eller ett batteri vars etikett är skadad. Det 
finns risk för att skrivaren skadas.

• Om du får vätska som läckt ut från batterierna i ögonen kan den orsaka bestående ögonskador. 
Skölj därför omedelbart ögonen med stora mängder rent vatten och uppsök sedan läkare.

Följ dessa riktlinjer för att undvika personskador, vätskeläckage, brännskador eller 
värmeutveckling.
• Förvara skrivaren utom räckhåll för barn när den inte används. Låt inte heller barn stoppa in 

delar av etikettskrivaren eller etiketter i munnen. Uppsök läkare om barnet verkar ha svalt något.
• Rör inte vid metalldelarna i närheten av skrivhuvudet direkt efter utskrift.
• Om du får batterivätska på huden eller kläderna bör du omedelbart skölja av med rent vatten.
• Ta ut batterierna och koppla bort nätadaptern om du inte ska använda skrivaren.
• Använd inte några andra batterier än de som anges i specifikationen. Undvik att kombinera 

gamla och nya batterier eller olika batterityper, olika laddningsnivåer, batterier från olika 
tillverkare eller av olika modeller. Använd aldrig batterier med omkastade plus- och minuspoler.

• Undvik att tappa eller slå på skrivaren eller nätadaptern.
• Stoppa inte in fingrarna i skrivaren när du stänger kassettluckan och batteriluckan.
• Se till att enbart använda sex alkaliska AAA-batterier eller sex uppladdningsbara Ni-MH-batterier.
• Innan du använder uppladdningsbara Ni-MH-batterier bör du alltid noggrant läsa igenom 

instruktionerna för batterierna och batteriladdaren, och se till att använda dem på ett korrekt sätt.
• Om du använder uppladdningsbara Ni-MH-batterier ska du alltid ladda batterierna med den 

därför avsedda batteriladdaren innan du börjar använda dem.

Säkerhetsföreskrifter

Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte 
undviks, skulle kunna resultera i dödsfall eller svåra 
personskador.

Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte 
undviks, kan resultera i smärre eller lindriga personskador.

VARNING

VAR FÖRSIKTIG



Varningsetikett

• Beroende på plats, material och miljöförhållandena kan det hända att etiketten skalas av 
eller inte kan flyttas, eller att etikettens färg ändras eller överförs till andra objekt. Innan du 
sätter fast etiketten ska du kontrollera miljöförhållandena och materialet.

• Använd inte skrivaren på något annat sätt eller för något annat ändamål än de som beskrivs 
i den här bruksanvisningen. Det kan leda till olycksfall eller att skrivaren skadas.

• Använd endast Brother TZe-tapekassetter i den här skrivaren. Använd endast tape som är 
märkt med  .

• Använd endast en mjuk, torr trasa för att rengöra skrivaren. Använd aldrig alkohol eller andra 
organiska lösningsmedel.

• Använd en mjuk trasa för att rengöra skrivhuvudet och rör aldrig direkt vid själva skrivhuvudet 
med fingrarna.

• För inte in några främmande föremål i tapeutmatningsöppningen, nätadapterkontakten, 
batteriutrymmet osv.

• Placera inte skrivaren, nätadaptern eller batterierna i direkt solljus eller regn, nära värmekällor 
eller andra varma apparater, eller på platser som är exponerade för mycket höga eller låga 
temperaturer (till exempel på instrumentbrädan eller längst bak i bilen), hög fuktighet eller damm.

• Försök inte att skriva ut om kassetten är tom, eftersom det skadar skrivhuvudet.
• Dra inte i tapen när du skriver eller matar ut, eftersom det skadar både tapen och skrivaren.
• Skrivaren är inte utrustad med en laddningsfunktion för uppladdningsbara batterier.
• Längden på den utskrivna etiketten kan skilja sig från den etikettlängd som visas på den 

mobila enheten.
• När du skriver ut flera kopior av samma etikett kommer etikettskrivaren inte att känna när 

tapekassetten tar slut och tas inte ur drift.
• Utskrivna tecken kan se ut annorlunda ut än när de förhandsgranskas på enheten eftersom 

enhetens skärm kanske har en högre upplösning än skrivaren.
• Utskriven liten text kanske inte ser lika tydlig ut som när den visas på enheten.
• Text i vitt och guld kan bli mindre tydlig vid utskrift om du använder tunna tecken.

Varumärken och upphovsrätt
Google Play och Android är registrerade varumärken som tillhör Google Inc.
Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad och iPod är varumärken som tillhör Apple Inc. och 
är registrerade i USA och andra länder.
Namnen på annan programvara eller produkter som används i dokumentet är varumärken 
eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag som utvecklade dem.
Bluetooth-ordmärket och logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana 
märken av Brother Industries, Ltd. under licens.
För varje företag vars programvarutitel omnämns i den här bruksanvisningen finns ett 
licensavtal med avseende på de upphovsrättsskyddade programmen i fråga.
Alla varumärkesnamn och produktnamn som finns på Brother-produkterna, relaterade dokument 
och annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

”Vass kant” eller ”Knivblad”

Vidrör inte knivbladet eller för in fingrarna i tapeutmatningsöppningen. 
Det finns risk för skada om du vidrör det.

Allmänna försiktighetsåtgärder



Information om överensstämmelse med kommissionens förordning 801/2013

*Alla nätverksportar är aktiverade och anslutna.

Aktivera/inaktivera Bluetooth
Sätt på Bluetooth:
Tryck på strömbrytaren för att slå på skrivaren. Bluetooth aktiveras.
Stäng av Bluetooth:
Håll strömbrytaren intryckt i en halv sekund för att stänga av skrivaren. Bluetooth inaktiveras.

Bluetooth
Den här skrivaren har stöd för Bluetooth.
Frekvensband: 2400-2483,5 MHz.
Maximal radiofrekvens som överförs i frekvensbanden: Mindre än 20 dBm (e.i.r.p).

Konformitetsförklaring (endast Europa/Turkiet)

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

försäkrar att den här produkten och nätadaptern överensstämmer med gällande krav i alla 
aktuella direktiv och föreskrifter i EU.

Konformitetsförklaringen kan hämtas från Brother support webbsida. 
Besök support.brother.com/manuals.

Konformitetsförklaring för RE direktiv 2014/53/EU 
(endast Europa/Turkiet)

(gäller modeller med radiogränssnitt)

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

försäkrar att dessa produkter överensstämmer med kraven i RE-direktivet 2014/53/EU. Du kan 
hämta en kopia av denna konformitetsförklaring genom att följa instruktionerna i avsnittet 
Konformitetsförklaring.

P300BT

Effektförbrukning* 0,7 W

http://support.brother.com/manuals


OBS!
Stäng av skrivaren innan du utför någon typ av underhåll. Om du använder batterierna 
ska du ta ut dem och dra även ur nätadaptern om du använder den.

Rengöring av skrivarhöljet
Använd en mjuk, torr trasa för att torka bort smuts och damm från höljet. Om höljet är 
väldigt smutsigt kan du torka av det med en fuktig trasa.

OBS!
Använd inte lösningsmedel eller medel som bensen, färgförtunning eller alkohol, 
eftersom det kan skada skrivarens yta.

Rengöring av skrivhuvudet
Smuts på skrivhuvudet kan göra att det blir tomma rader, blek text eller att tecken saknas.
Använd en rengöringskassett (TZe-CL3) eller en bomullspinne för att försiktigt ta bort 
smutsen från skrivhuvudet.

OBS!
Sätt rengöringskassetten för skrivhuvudet i skrivaren och tryck snabbt två gånger på 
strömbrytaren. Klipp av rengöringstapen efter att den har matats. Om det inte går att lösa 
problemet efter att du har gjort om processen tre gånger kontaktar du Brothers kundtjänst.

Rutinunderhåll

 VARNING

RÖR INTE vid skrivhuvudet, det är väldigt varmt och du kan bränna dig.



Om knivbladet blir slött efter många användningar och det inte går att klippa tapen rent, 
roterar och återställer du knivplattan enligt bilden (1).
Byt ut kniven mot en ny (artikelnummer: TC4) från din Brother-återförsäljare, om du 
fortfarande har problem.

Byta kniven
1. Dra ut knivens två delar (grön) i den riktning som pilarna i bild 2 visar.
2. Installera den nya kniven. Tryck ner de två nya delarna tills de snäpper fast på plats.

Kontrollera att paketet innehåller följande innan du använder skrivaren. Om några 
komponenter saknas eller är skadade ber vi dig kontakta din Brother-återförsäljare.

Tillbehör 

Packa upp P300BT

P300BT Startpaket med tapekassett

Knivplatta

Knivsegg

1

2



* Gå till support.brother.com för de senaste batterirekommendationerna.

Specifikationer

Storlek (B × D × H) Ca 115 mm (B) x 61 mm (D) x 115 mm (H)

Vikt Ca 380 g
(utan batterier och tapekassett)

Strömförsörjning Nätadapter (AD-24ES), tillbehör
6 alkaliska AAA-batterier (LR03)* 
6 uppladdningsbara AAA Ni-MH-batterier (HR03)*

Gränssnitt Bluetooth ver. 2.1 + EDR Class 2

Tapekassett Brother TZe-tapekassett
Kompatibla bredder: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

Felsökning

Problem Lösning

Jag kan inte starta skrivaren. Kontrollera att batterierna är korrekt isatta eller att 
nätadaptern (tillbehör) är ordentligt ansluten.

Det finns ett horisontellt tomrum i 
mitten av utskrivna etiketter.

Streck eller tecken med dålig kvalitet på etiketterna 
innebär i regel att skrivhuvudet är smutsigt. Se 
Rutinunderhåll för instruktioner om att rengöra 
skrivhuvudet.
* Rör inte vid skrivhuvudet med händerna.

Min skrivare skriver inte ut eller 
också skrivs tecknen ut felaktigt.

• Kontrollera att skrivaren är på.
• Se till att tapekassetten är korrekt isatt.
• Se till att kassettluckan är helt stängd.
• Se till att skrivaren inte är i viloläge.
• Se till att skrivaren och den mobila enheten är anslutna 

via Bluetooth.
• Byt tapekassetten om den är tom.

http://support.brother.com/


Felsökning (forts.)

Problem Lösning

Skrivaren stängs av när jag 
försöker skriva ut.

• Batterierna kan vara urladdade. Byt dem.
• Kontrollera att batterierna är isatta på rätt sätt. 

(Se 2. Installera batterier eller anslut nätadaptern.)
• Du använder en inkompatibel adapter. Använd enbart den 

rekommenderade adaptern: AD-24ES/AD-24ES-01. 

Tapen matas inte korrekt 
eller fastnar inuti skrivaren.

• Se till att tapeänden matas ut under tapestyrskenorna.
• Du kanske har försökt använda kniven under utskrift. 

Försök inte klippa en etikett medan den skrivs ut.

Tapen stannar halvvägs.
Tapen matas inte ut helt.

Skrivaren kan vara konfigurerad att inte klippa av den sista 
etiketten.
Tryck snabbt två gånger på strömbrytaren för att mata tapen 
och tryck sedan på spaken för tapeklipparen för att klippa av 
tapen. Du kan även använda appen till att konfigurera 
skrivaren till att alltid klippa av den sista etiketten.

Jag kan inte skriva ut från 
min mobila enhet.

Kontrollera att skrivaren och den mobila enheten är anslutna 
via Bluetooth. (Se 6. Ansluta skrivaren till en mobil 
enhet.)

Ett tomrum (cirka 25 mm) 
läggs till i varje etikett.

Du kan förhindra att ett tomrum läggs till vid den andra och 
efterföljande etiketter genom att använda följande 
inställningar för klippalternativet:

P-touch Design&Print 2
– Klipp av sista etiketten: AV
– Specialtape: AV

iPrint&Label
– Kedjeutskrift: PÅ

Du måste mata ut och klippa av den sista etiketten manuellt: 
Tryck två gånger på strömbrytaren för att mata tapen och 
tryck sedan på spaken för tapeklipparen för att klippa av 
tapen.

Färgbandet separeras från 
färgvalsen.

Om färgbandet är trasigt ska du byta ut tapekassetten. 
Annars lämnar du tapen 
oklippt, tar bort 
tapekassetten och lindar 
sedan upp det lösa 
färgbandet på spolen igen.

Etiketten är svår att klippa. Vänd knivplattan. En beskrivning av hur det går till finns i 
Tillbehör.

Spole



iPad/iPhone/iPod touch
Hämta P-touch Design&Print 2 eller iPrint&Label från App Store.

Hämta P-touch Design&Print 2 eller iPrint&Label från Google Play™.

Android

Bruksanvisning (svenska)

Du kan börja skriva ut genom att hämta en av våra 
mobilappar:

Inledning

P-touch Design&Print 2 iPrint&Label



Framsida

Baksida

Mata tape
Slå på skrivaren och tryck på strömbrytaren två gånger snabbt för att automatiskt mata 
tapen.

Klippa tape
Tryck på spaken för tapeklipparen för att klippa av tapen när etiketten har skrivits ut.

1. Delar och komponenter

LED
Spak för tapeklippare

BatteriluckaTapeutmatningsöppning

Strömbrytare

Nätadapteruttag Tapefönster

Kassettlucka



Den här etikettskrivaren kräver sex (6) alkaliska AAA-batterier eller sex (6) fulladdade AAA 
Ni-MH-batterier (medföljer ej). Som alternativ kan du använda den valfria nätadaptern och 
ansluta skrivaren till ett eluttag.

2. Installera batterier eller anslut nätadaptern

 VAR FÖRSIKTIG

ANVÄND ENDAST ETIKETTSKRIVAREN MED ANGIVEN SPÄNNING OCH 
TILLHÖRANDE NÄTADAPTER (AD-24ES TILLBEHÖR) FÖR ATT FÖRHINDRA 
SKADOR ELLER DRIFTSSTÖRNINGAR.

1. Håll skrivaren som bilden visar. 
Öppna batteriluckan genom att trycka 
på märket på sidan (1) och dra 
i pilens riktning (2).

2. Sätt in sex batterier som bilden inuti 
höljet visar. Variera riktningen för de 
positiva och negativa ändarna och se 
till att de negativa ändarna rör vid 
spiralfjädern i batterifacket.

3. För in de två hakarna på 
batteriluckans bakre del i 
öppningarna på skrivaren (3). 
Tryck på batteriluckan (4) och se 
till att den snäpper fast.

2

1

Spiralfjädrarna är den 
negativa polen

4

3



OBS!
Använd inte gamla och nya batterier tillsammans. Byt ut alla sex batterier samtidigt.

Ansluta nätadaptern 
Om du använder nätadapter (tillbehör):
1. Sätt i kontakten på nätadaptersladden i nätadapteruttaget på skrivarens sida.
2. Koppla in nätadaptern i ett eluttag.

2. Installera batterier eller anslut nätadaptern (forts.)

 VAR FÖRSIKTIG

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

 VAR FÖRSIKTIG

• 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 till att följa alla tillämpliga bestämmelser.
• Undvik kortslutning genom att linda in batteriet i cellofantape när 

du förvarar eller kasserar det (se bild).
1. Cellofantape

2. Alkaliskt eller Ni-MH-batteri

2

1

Nätadapter

Nätadaptersladd



Kontrollera att tapekassetten är märkt med TZe-märket ( ). 
Använd enbart tape med en tapebredd på 3,5 mm, 6 mm, 9 mm eller 12 mm.
Om TZe-tapekassetten har ett skydd tar du bort det före installationen.

3. Sätta i tapekassetten

1. Håll skrivaren som bilden visar. 
Öppna kassettluckan genom att 
trycka på märket på sidan (1) och dra 
i pilens riktning (2). 

2. Sätt in tapekassetten enligt bilden på 
höljets insida. Kontrollera att tapen 
är riktad mot den gröna 
tapeutmatningen och tryck försiktigt 
in tapekassetten i skrivaren tills den 
snäpper fast.

OBS!
• Kontrollera att det inte finns något 

slack i tapen. Åtgärda slack genom att 
dra ut änden av tapen ur 
tapestyrskenan.

• När du sätter i eller tar bort 
tapekassetten ska du se till att tapen 
inte fastnar på det silverfärgade stiftet 
(3) eller på skrivhuvudet.

3. För in de två hakarna på 
kassettluckans bakre del i 
öppningarna på skrivaren (4). Tryck 
på kassettluckan och se till att den 
snäpper fast (5).

Kassettlucka2

1

Skrivhuvud

Tapestyrskena

Tapeände

3

4

5



- Slå på skrivaren genom att trycka på strömbrytaren.
- Stäng av skrivaren genom att hålla ner strömbrytaren i en halv sekund. 

Skrivarens LED-lampa anger skrivarens status.

4. Slå på eller stänga av skrivaren

5. LED-indikatorer

LED Tillstånd

Lyser inte Avstängd

Lyser fast grönt
• Ansluter till den mobila enheten
• Matar eller klipper tape
• Skriver ut

Blinkar grönt
(Lyser i 3 sekunder och stängs 

sedan av i 1 sekund)
Standby

Blinkar grönt
(0,5-sekundsintervall)

Tar emot data från din mobila enhet.

Blinkar orange
(1-sekundsintervall)

Batterierna är på väg att ta slut.

LED Tillstånd Så här åtgärdar du
ett fel Lösning

Lyser rött Startar
Överför programmet igen.
Om det inte löser problemet kontaktar du 
Brothers kundtjänst.

Blinkar rött
(1-sekundsintervall)

• Ingen tapekassett 
installerad.

• Fel tapekassett 
installerad.

• Inkompatibel 
tapekassett installerad.

Tryck lätt på 
strömbrytaren.

Sätt i rätt 
tapekassett.

Skrivaren kunde inte 
kommunicera med din 
mobila enhet.

Starta om 
etikettskrivaren.

Anslut via Bluetooth 
och försök att 
skicka etiketten från 
den mobila enheten 
till skrivaren igen.

Fel på kniv Tryck lätt på strömbrytaren.

Inkompatibel nätadapter 
används

Använd rätt nätadapter.

Blinkar rött
(0,5-sekundsintervall)

Systemfel Kontakta Brothers kundtjänst.



På den mobila enheten:
1. Gå till alternativet för Bluetooth i Inställningar och slå på det. 
2. När listan över hittade Bluetooth-enheter visas, trycker du på P300BT**** (där **** 

motsvarar de fyra sista siffrorna i etikettskrivarens serienummer. Alternativt kan du 
hitta skrivarens nummer på etiketten under strömbrytaren). Enhetens serienummer 
finns där TZe-tapekassetten sätts in i kassettluckan.

3. Om du blir ombedd att skriva in en PIN-kod, anger du ”0000”.

OBS!
• Instruktionerna för parkoppling kan variera beroende på vilken mobil enhet du använder.
• Om din skrivare inte identifieras av din mobila enhet via Bluetooth kontrollerar du följande 

och försöker ansluta igen:
– Skrivaren kan anslutas till en annan mobil enhet. Om så är fallet stänger du av Bluetooth 

på den enheten eller stänger av och slår sedan på skrivaren igen.
–  Kontrollera att skrivaren inte är i viloläge.
– Placera den mobila enheten så nära skrivaren som möjligt.
– Se till att det inte finns hinder eller föremål som avger radiovågor, som en mikrovågsugn, 

mellan skrivaren och den mobila enheten.
• Om du använder ett Smart Cover-skydd på surfplattan, ser du till att det är öppet medan 

du skapar eller skriver ut etiketter. Om du stänger Smart Cover-skyddet kan 
datakommunikationen avbrytas, vilket leder till att etiketterna inte skrivs ut.

6. Ansluta skrivaren till en mobil enhet



7. Skriva ut etiketter

1. Anslut din mobila enhet till skrivaren 
via Bluetooth.

2. Skapa en etikettdesign i appen.
Du kan även skapa och spara etikettdata 
och skriva ut etiketterna senare. 

OBS!
Du kan förhindra att ett tomrum läggs till 
vid kanten i matningsriktningen för varje 
utskriven etikett genom att använda 
följande inställningar för klippalternativet:

P-touch Design&Print 2
– Klipp av sista etiketten: AV
– Specialtape: AV

iPrint&Label 
– Kedjeutskrift: PÅ

3. Tryck på Skriv ut.

4. Klipp av etiketten med spaken för 
tapeklipparen. Om alla utskrivna 
etiketter inte har matats ut trycker du 
på strömbrytaren snabbt två gånger för 
att mata ut dem.

P-touch Design&Print 2 iPrint&Label
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