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P300BT model P-TOUCH CUBE ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz!

Bu Makineyi kullanmadan önce, lütfen tüm Önlemler de dahil olmak üzere bu kılavuzu 
okuyun. Kılavuzu okuduktan sonra güvenli bir yerde saklayın.
Makineniz ile çok çeşitli özel, kendinden yapışkanlı etiketler ve renkli şeritler 
oluşturabilirsiniz. Bu etiketleyici, 3,5 mm ile 12 mm genişlikleri arasında Brother “TZe” 
şeritlerini kullanır. Birçok renk ve boyutta “TZe” şerit kaseti kullanılabilir. Makinenizle uyumlu 
şeritlerin eksiksiz listesi için www.brother.com adresini ziyaret edin.

NOT

• Bu belgede sunulan bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir.
• Bu belge içeriğinin tümünün veya herhangi bir kısmının izinsiz kopyalanması veya 

çoğaltılması yasaktır.
• Bu belge azami özen gösterilerek yazılmış olsa da, şüpheli veya yanlış bir şey fark 

ederseniz lütfen Brother ile iletişime geçin.
• Bu etiket baskı makinesinin kullanılmasından veya bu etiket baskı makinesi ile üretilen 

etiketten veya arıza, onarım veya güç kaybına bağlı veri silinmesi veya değişmesinden 
kaynaklanabilecek herhangi bir zarar veya kayıp için ya da herhangi bir üçüncü şahıs 
talebine yönelik hiçbir sorumluluk üstlenemeyeceğimizi lütfen unutmayın.

Brother ürününüz hakkında sorularınız varsa veya bilgi alma ihtiyacı duyarsanız 
www.brother.co.uk adresinden internet sitemizi ziyaret edin veya Brother Müşteri 
Hizmetleri ile iletişime geçin.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS), Sorun giderme konuları ve yazılımlar ile kılavuzları indirmek 
için şu internet sayfasını ziyaret edin: support.brother.com.

Önemli Bilgiler

Kullanım Kılavuzu (Türkçe)

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


Yangın, yanık, yaralanma, elektrik çarpması, patlama, aşırı ısınma, anormal kokular 
veya duman riskini önlemek için bu yönergeleri izleyin.
• Herhangi bir hasar veya arıza oluşmasını önlemek için makinenizde her zaman belirtilen voltajı 

ve AC Adaptörünü (AD-24ES) kullanın.
• Fırtına sırasında makinenize dokunmayın.
• Makinenizi veya AC Adaptörünü banyo gibi yüksek oranda nem içeren yerlerde kullanmayın.
• Güç kablosunu aşırı yüke maruz bırakmayın.
• Makinenizin, güç kablosu veya fişin üzerine ağır nesneler koymayın veya bunlara hasar vermeyin.
• Güç kablosunu zorlayarak bükmeyin veya çekmeyin. Elektrik prizinden çıkarırken her zaman 

AC Adaptörden tutun.
• Fişin prize tamamen girdiğinden emin olun. Gevşek prizleri kullanmayın.
• Makinenizi/AC Adaptörünü/fişi/pilleri ıslak ellerle tutarak veya üzerilerine içecek dökerek 

sıvılara maruz bırakmayın.
• Makinenizi, AC Adaptörü veya pilleri sökmeyin veya bunlar üzerinde değişiklik yapmayın.
• Bir metal nesnenin pilin artı ve eksi uçlarıyla temasına izin vermeyin.
• Pilleri değiştirmek için cımbız veya metal kalem gibi keskin nesneler kullanmayın.
• Pilleri ateşe atmayın veya ısıya maruz bırakmayın.
• Kullanım veya saklama sırasında anormal bir koku, ısı, renk değişimi, şekil bozulması veya 

herhangi bir olağan dışı durum olduğunu fark ettiğinizde, hemen AC Adaptörünün bağlantısını 
kesin, pilleri çıkarın ve makinenizi kullanmayı bırakın.

• Sıvı ellerinize bulaşabileceğinden deforme olmuş veya akan pilleri kullanmayın.
• Deforme olmuş veya akan pil ya da etiketi zarar görmüş pil kullanmayın. Makinenizin hasar 

görme olasılığı vardır.
• Gözlerinize pillerden sızan sıvı girerse görme yeteneğinizi kaybedebilirsiniz, hemen bol temiz 

suyla gözlerinizi durulayın ve sonra tıbbi yardım alın.

Kişisel yaralanmaları, sıvı akmasını, yanıkları veya ısı oluşmasını önlemek için bu 
yönergeleri izleyin.
• Makineniz kullanılmadığında, çocukların erişemeyeceği bir yerde depolayın. Ayrıca, çocukların 

etiket baskı makinesi parçalarını veya etiketleri ağızlarına sokmasına izin vermeyin. Herhangi 
bir nesnenin yutulması halinde tıbbi yardım isteyin.

• Yazdırma işleminden hemen sonra metal parçaları Baskı Kafasının çevresine temas ettirmeyin.
• Pillerden akan sıvı derinize veya kıyafetlerinize gelirse, derhal temiz suyla durulayın.
• Makinenizi kullanmamayı planlıyorsanız, pilleri çıkarın ve AC Adaptörünün bağlantısını kesin.
• Belirtilenlerin dışında pil kullanmayın. Eski ve yeni pilleri, farklı türden pilleri, şarj seviyeleri farklı 

olan pilleri ya da üreticisi veya modeli farklı olan pilleri birlikte kullanmayın. Pili artı ve eksi uçları 
ters şekilde takmayın.

• Makinenizi veya AC Adaptörü düşürmeyin veya bir yere çarpmayın.
• Kaset Kapağını veya Pil Kapağını kapatırken parmağınızı makinenizin içine koymayın.
• Sadece 6 adet AAA Alkalin Pil veya şarj edilebilir 6 adet AAA Ni-MH pil kullandığınızdan emin 

olun.
• Ni-MH şarj edilebilir pilleri kullanmadan önce, pil ve şarj cihazıyla ilgili talimatları dikkatlice 

okuyun ve bunları düzgün kullandığınızdan emin olun.
• Ni-MH şarj edilebilir pilleri kullanıyorsanız, pilleri kullanmadan önce özel pil şarj aletleriyle şarj 

edin.

Güvenlik Önlemleri

Kaçınılmaması halinde ölümle veya ciddi yaralanmalarla 
sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeyi gösterir.

Kaçınılmaması halinde küçük veya orta düzeyde yaralanmalarla 
sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu gösterir.

UYARI

DİKKAT



Uyarı etiketi

• Konuma, malzemeye ve çevre koşullarına bağlı olarak, etiket soyulabilir veya çıkarılamaz 
hale gelebilir, etiketin rengi değişebilir veya başka nesnelere geçebilir. Etiketi takmadan 
önce çevre koşullarını ve malzemeyi kontrol edin.

• Makinenizi bu kılavuzda belirtilenin dışındaki bir şekilde veya amaçla kullanmayın. 
Bu, kazalara veya makinenizin hasar görmesine neden olabilir.

• Makinenizle birlikte yalnızca Brother TZe marka Şerit Kasetlerini kullanın.  işareti 
bulunmayan şeritleri kullanmayın.

• Makinenizi temizlemek için yalnızca yumuşak ve kuru bir bez kullanın; asla alkol veya başka 
organik çözücüleri kullanmayın.

• Baskı Kafasını temizlemek için yumuşak bir silme bezi kullanın; Baskı Kafasına hiçbir zaman 
parmaklarınızla dokunmayın.

• Şerit Çıkış Yuvası, AC Adaptörü konnektörü ya da pil bölmesi gibi parçaların içine herhangi 
bir yabancı nesne yerleştirmeyin.

• Makinenizi, AC Adaptörü veya pilleri doğrudan güneş ışığı veya yağmur alan bir yere, 
ısıtıcıların ya da diğer sıcak cihazların yakınına, aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara 
(örneğin, gösterge panelinin üzerine veya arabanızın arkasına) veya yüksek nemli ya da 
tozlu ortamlara yerleştirmeyin.

• Kaset boşsa yazdırmayı denemeyin; bu, Baskı Kafasının hasar görmesine neden olacaktır.
• Baskı veya besleme sırasında şeridi çekmeyin; aksi takdirde şerit ve makineniz hasar görecektir.
• Makinenizde şarj edilebilir piller için şarj özelliği bulunmaz.
• Yazdırılan etiketin uzunluğu mobil aygıtınızda görüntülenen etiketin uzunluğundan farklı olabilir.
• Bir etiketin birden fazla kopyasını basarken, etiket baskı makinesi şerit kaseti sonunu 

algılamaz ve çalışmaya devam eder.
• Yazdırılan karakterler aygıt ön izlemenizde gösterildiğinden farklı olabilir, bunun nedeni 

aygıt ekranınızın, yazıcıdan daha yüksek bir çözünürlüğe sahip olmasıdır.
• Yazdırılan küçük metin aygıtınızda gösterildiği kadar net olmayabilir.
• Beyaz ve Altın rengi metinler, ince karakterler kullanıldığı takdirde, net şekilde 

yazdırılamayabilir.
Ticari Markalar ve Telif Hakları
Google Play ve Android, Google Inc.’nin tescilli ticari markalarıdır.
Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad ve iPod Apple Inc.’in, ABD ve diğer ülkelerde tescilli 
ticari markalarıdır.
Bu belgede kullanılan diğer yazılım veya ürün adları, onları geliştiren ilgili şirketlerin ticari 
markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
Bluetooth sözcüğü marka ve logolarının sahibi Bluetooth SIG, Inc.’dir ve bu markalar Brother 
Industries, Ltd.’nin lisansı altında kullanılırlar.
Bu kılavuzda yazılımlarının adı geçen her şirket kendi programlarına özgü bir Yazılım Lisans 
Anlaşması’na sahiptir.
Brother ürünlerinde, ilgili belgelerde ve diğer materyallerde görünen şirketlerin her türlü ticari 
adları ve ürün adları, bu şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

“Keskin Kenar” veya “Kesici Bıçağı”

Kesici bıçağına dokunmayın veya parmaklarınızı Şerit Çıkış Yuvasına 
sokmayın. Dokunmanız halinde yaralanma riski vardır.

Genel Önlemler



801/2013 sayılı Komisyon Düzenlemesi ile uyum için bilgiler

* Tüm ağ bağlantı noktaları etkinleştirilmiş ve bağlanmıştır.

Bluetooh’u etkinleştirme/devre dışı bırakma
Bluetooth işlevini etkinleştirmek için:
Makinenizi çalıştırmak için Güç Düğmesine basın, Bluetooth açılacaktır.
Bluetooth işlevini devre dışı bırakmak için:
Makinenizi kapatmak için Güç Düğmesini 0,5 saniye basılı tutun, Bluetooth kapanacaktır.

Bluetooth
Bu baskı makinesi Bluetooth’u desteklemektedir.
Frekans bandı/bantları: 2400−2483,5 MHz.
Frekans bandında/bantlarında iletilen maksimum radyo frekansı gücü: 20 dBm’den az (e.i.r.p).

Uygunluk Beyanı (Yalnızca Avrupa/Türkiye)

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

olarak bu ürünün ve AC adaptörünün Avrupa Topluluğu’nda uygulanan ilgili tüm direktiflerin 
ve düzenlemelerin temel gereksinimlerine uyduğunu beyan ederiz.

Uygunluk Beyanı (DoC) Brother destek web sitesinden indirilebilir.
support.brother.com/manuals adresini ziyaret edin.

RE Direktifi 2014/53/EU için Uygunluk Beyanı (Yalnızca Avrupa/Türkiye)
(Radyo arayüzleri içeren modeller içindir)

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

olarak bu ürünlerin RE Direktifi 2014/53/EU hükümlerine uygun olduğunu beyan ederiz. 
Uygunluk Beyanı’nın bir kopyası Uygunluk Beyanı bölümündeki yönergeler izlenerek 
indirilebilir.

P300BT

Güç tüketimi* 0,7 W

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


NOT
Herhangi bir bakım gerçekleştirmeden önce makinenizi kapatın. Pil kullanıyorsanız pilleri 
sökün ve AC Adaptör kullanıyorsanız, fişini çekin.

Makine kasasının temizlenmesi
Kir veya tozu gidermek için kasayı yumuşak ve kuru bir bezle silin. Kasa yoğun bir şekilde 
kirlenmişse biraz suyla nemlendirilmiş bir bez kullanarak silin.

NOT
Benzen, boya tineri veya alkol gibi makine yüzeyine hasar verebilecek çözücüler veya 
maddeler kullanmayın.

Baskı Kafasını Temizleme
Baskı Kafasında kir olması boş satırlara, silik yazıya veya eksik karakterlere neden olabilir.
İsteğe bağlı olarak satılan özel kafa temizleme kasetini (TZe-CL3) veya pamuklu 
temizleme çubuğunu kullanarak Baskı Kafasındaki kiri hafifçe silin.

NOT
Kafa temizleme kasetini makineye koyun ve Güç Düğmesine hızlı bir şekilde iki kere 
basın. Temizleme şeridini beslendikten sonra kesin. Bu işlemi üç kere tekrarladıktan 
sonra sorun çözülmezse Brother müşteri hizmetleri ile irtibata geçin.

Rutin Bakımın Gerçekleştirilmesi

 UYARI

Baskı Kafasına DOKUNMAYIN. Çok sıcaktır ve yanmanıza neden olabilir.



Kesici bıçak tekrarlı kullanım sonrasında körelir ve şerit düzgün kesilmezse Kesici Kartı 
çizimde (1) gösterildiği gibi çevirin ve sıfırlayın.
Hâlâ sorun yaşıyorsanız Kesici Birimi Brother bayisinden temin edeceğiniz yenisiyle (parça 
numarası: TC4) değiştirin.

Kesici Birimini Değiştirme
1. Kesici Biriminin (yeşil) iki kısmını çizimde gösterildiği gibi okların yönünde çekip çıkarın (2).
2. Yeni Kesici Birimi takın. İki yeni parçayı yerine kilitleninceye kadar bastırarak birleştirin.

Makinenizi kullanmadan önce ambalajda aşağıdaki parçaların bulunduğundan emin olun. 
Herhangi bir parça eksik veya hasarlı ise yerel Brother bayinizle irtibata geçin.

Aksesuarlar 

P300BT’nin Ambalajından Çıkarılması

P300BT Başlatıcı Şerit Kaseti

Kesici Tahtası

Kesici Ucu

1

2



* Güncel pil önerileri için support.brother.com adresini ziyaret edin.

Teknik Özellikler

Boyutlar (G × D × Y) Yaklaşık 115 mm (G) × 61 mm (D) × 115 mm (Y)

Ağırlık Yaklaşık 380 g
(pilsiz ve Şerit Kaseti olmadan)

Güç Kaynağı İsteğe bağlı AC Adaptörü (AD-24ES)
6 adet AAA Alkalin Pil (LR03)* 
Şarj edilebilir 6 adet AAA Ni-MH pil (HR03)*

Arayüz Bluetooth Ver 2.1 + EDR Sınıf2

Şerit Kaseti Brother TZe Şerit Kaseti
Uyumlu genişlikler: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm

Sorun Giderme

Sorun Çözüm

Makinemi açamıyorum. Pillerin doğru takılıp takılmadığını ya da isteğe bağlı 
AC Adaptörünün güvenli bir şekilde bağlanıp 
bağlanmadığını kontrol edin.

Basılan etiketlerin ortasında yatay 
bir boşluk oluşuyor.

Yazdırılan etiketlerdeki çizgi damarları veya düşük 
kaliteli karakterler Baskı Kafasının kirlendiğini gösterir. 
Baskı Kafasının temizlenmesi hakkındaki talimatlar için 
“Rutin Bakımın Gerçekleştirilmesi” bölümüne bakın.
* Baskı Kafasına doğrudan çıplak elle dokunmayın.

Makinem yazdırmıyor veya 
karakterler yanlış yazdırılmış.

• Yazıcının açık olduğundan emin olun.
• Şerit Kasetinin doğru takıldığından emin olun.
• Kaset Kapağının tam kapatıldığından emin olun.
• Makinenin uyku modunda olmadığından emin olun.
• Yazıcı ile mobil aygıtın Bluetooth üzerinden bağlı 

olduğuna emin olun.
• Şerit Kaseti boşsa değiştirin.

http://support.brother.com/


Sorun Giderme (devamı)

Sorun Çözüm

Yazdırmaya çalışırken 
makinem kapanıyor.

• Piller zayıf olabilir. Pilleri değiştirin.
• Pillerin doğru takıldığından emin olun. 

(Bkz. “2. Pillerin Takılması veya AC Adaptörün 
Bağlanması”.)

• Uyumsuz bir adaptör kullanıyorsunuz. Sadece önerilen 
AD-24ES adaptörü kullanın. 

Şerit doğru beslenmiyor veya 
şerit makinemin içinde takılıyor.

• Şeridin ucunun, şerit kılavuzlarının altından 
beslendiğinden emin olun.

• Yazdırırken Kesiciyi kullanmayı denemiş olabilirsiniz. 
Henüz basılırken bir etiketi kesmeye çalışmayın.

Şerit yarıda duruyor.
Şerit tam olarak çıkarılmıyor.

Makineniz son etiketi kesmemek için yapılandırılmış olabilir.
Şeridi beslemek için Güç Düğmesine hızlı bir şekilde iki 
kere basın ve ardından şeridi kesmek için Şerit Kesme 
Koluna basın. Makineyi her zaman son etiketi kesmesini 
sağlamak üzere yapılandırmak için uygulamanızı da 
kullanabilirsiniz.

Mobil aygıtımdan etiket 
bastıramıyorum.

Makineniz ile mobil aygıtınızın Bluetooth üzerinden bağlı 
olduğundan emin olun. (Bkz. “6. Makinenizin Mobil 
Aygıtınızla Eşleştirilmesi”.)

Her etikete boş bir alan 
(yaklaşık 25 mm) eklenir.

İkinci etikete ve sonraki etiketlere boş bir alan eklenmesini 
önlemek için aşağıdaki kesme seçeneği ayarlarını 
kullanın:

P-touch Design&Print 2
- Son etiketi kesme: KAPALI
- Özel Şerit: KAPALI

iPrint&Label
- Zincir Yazdırma: AÇIK

Son etiketi çıkarmalısınız ve manuel olarak kesmelisiniz: 
Şeridi beslemek için Güç Düğmesine iki kere basın ve 
ardından şeridi kesmek için Şerit Kesme Koluna basın.

Mürekkep şeridi mürekkep 
makarasından ayrılıyor.

Mürekkep şeridi kırıksa şerit kasetini değiştirin. 
Şerit kırık değilse şeridi 
kesmeyin, şerit kasetini 
çıkarın ve ardından 
gevşek mürekkep 
şeridini makaraya geri 
sarın.

Etiketi kesmek zor. Kesici Tahtasını diğer tarafına çevirin. Nasıl yapılacağı 
hakkında açıklama için “Aksesuarlar” bölümüne bakın.

Makara



iPad/iPhone/iPod touch
App Store’dan P-touch Design&Print 2 veya iPrint&Label uygulamasını indirin.

Google Play™’den P-touch Design&Print 2 veya iPrint&Label uygulamasını 
indirin.

Android

Yazdırmaya başlamak için aşağıdaki mobil 
uygulamalarımızdan birini indirin:

Kullanım Kılavuzu (Türkçe)

Giriş

P-touch Design&Print 2 iPrint&Label



Ön

Arka

Şerit Besleme
Makinenizi çalıştırın ve şeridi otomatik olarak beslemek için hızlıca iki kez Güç Düğmesine 
basın.

Şeridi Kesme
Etiketinizin basılması tamamlandığında şeridi kesmek için Şerit Kesici Koluna basın.

1. Parçalar ve Bileşenler

LED
Şerit Kesme Kolu

Pil KapağıŞerit Çıkış Yuvası

Güç Düğmesi

AC Adaptör Yuvası Şerit Penceresi

Kaset Kapağı



Bu etiket baskı makinesi altı (6) adet AAA alkalin pil veya altı (6) adet tam şarjlı AAA 
Ni-MH pil ile çalışır. Piller ürüne dahil değildir. Alternatif olarak isteğe bağlı AC Adaptörü 
kullanarak makinenizi bir AC elektrik prizine bağlayabilirsiniz.

2. Pillerin Takılması veya AC Adaptörün Bağlanması

 DİKKAT

HERHANGİ BİR HASAR VEYA HATA OLUŞMASINI ÖNLEMEK İÇİN HER ZAMAN 
ETİKET YAZICINIZDA BELİRTİLEN VOLTAJI VE AC ADAPTÖRÜNÜ (AD-24ES) 
KULLANIN.

1. Makinenizi çizimde gösterildiği 
şekilde tutun. Yan tarafındaki 
işarete (1) basıp ok yönünde (2) 
çekerek Pil Kapağını açın.

2. Çizimde gösterildiği şekilde altı pili 
kasaya yerleştirin. Artı ve eksi 
kutupları sırayla yerleştirin ve eksi 
kutupların pil yuvasındaki sarmal 
yaya temas ettiğinden emin olun.

3. Pil Kapağının arkasındaki iki kancayı 
makinenizdeki (3) yuvalara 
yerleştirin. Pil Kapağını (4) yerine 
kilitlendiğinden emin olana kadar itin.

2

1

Bobinler negatif 
kutuptur

4

3



NOT
Eski ve yeni pilleri bir arada kullanmayın. Altı pilin hepsini aynı anda değiştirin.

AC Adaptörün Bağlanması 
İsteğe bağlı AC Adaptörünü kullanıyorsanız:
1. AC Adaptör kablosunu makinenin yan tarafındaki AC Adaptörü Yuvasına takın.
2. AC Adaptörü fişini bir elektrik prizine takın.

2. Pillerin Takılması veya AC Adaptörün Bağlanması (devamı)

 DİKKAT

FARKLI KOMBİNASYONLARDA PİL KULLANILMASI (ÖRNEĞİN Ni-MH İLE ALKALİN), 
BİR PATLAMAYA NEDEN OLABİLİR. KULLANILMIŞ PİLLERİ TALİMATLARA UYGUN 
ŞEKİLDE ELDEN ÇIKARIN.

 DİKKAT

• Makinenizi uzun bir süre kullanmamayı planlıyorsanız pilleri çıkarın.
• Pilleri genel çöp sistemine değil, uygun toplama noktasına atın. Yürürlükteki tüm 

federal, devlet ve yerel düzenlemelere uyduğunuzdan emin olun.
• Bir pili depolarken veya elden çıkarırken, kısa devre olmasını 

önlemek için sarın (çizime bakın).
1. Selofan bant

2. Alkalin veya Ni-MH pil

2

1

AC Adaptörü

AC Adaptör Kablosu



Şerit Kasetlerinizde TZe işaretinin ( ) gösterildiğinden emin olun. 
Sadece 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, veya 12 mm genişliğindeki şeritleri kullanın.
TZe Şerit Kasetinde bir tapa varsa, kaseti takmadan önce bu tapayı çıkarın.

3. Şerit Kasetini Takma

1. Makinenizi çizimde gösterildiği 
şekilde tutun. Yan tarafındaki 
işarete (1) basıp ok yönünde (2) 
çekerek Kaset Kapağını açın. 

2. Çizimi izleyerek Şerit Kasetini 
kasaya yerleştirin. Şeridin yeşil Şerit 
Çıkışına yönlendirildiğinden emin 
olun ve Şerit Kasetini, yerine 
oturuncaya kadar hafifçe 
makinenizin içine doğru bastırın.

NOT
• Şeritte gevşeklik olmadığından emin 

olun. Varsa gevşekliği gidermek için 
şeridin ucunu Şerit Kılavuzundan 
dışarıya çekin.

• Şerit Kasetini takarken veya 
çıkarırken, şeridin gümüş pime (3) 
veya Baskı Kafasına takılmadığından 
emin olun.

3. Kaset Kapağının arkasındaki iki 
kancayı makinenizdeki (4) yuvalara 
yerleştirin. Kaset kapağını iterek 
yerine kilitlenmesini sağlayın (5).

Kaset Kapağı2

1

Baskı Kafası

Şerit Kılavuzu

Şeridin Sonu

3

4

5



- Makineyi açmak için Güç Düğmesine basın.
- Makineyi kapatmak için Güç Düğmesini 0,5 saniye basılı tutun. 

Makinenizin LED’i makinenizin durumunu gösterir.

4. Makinenizi Açma veya Kapatma

5. LED Göstergeleri

LED Durum

Yanmıyor Güç Kapalı.

Sabit yeşil ışık
• Mobil aygıtınıza bağlanıyor.
• Şerit besleniyor veya kesiliyor.
• Yazdırılıyor.

Yanıp sönen yeşil ışık
(3 saniye boyunca yandıktan 

sonra 1 saniye boyunca kapalı)
Bekleme.

Yanıp sönen yeşil ışık
(0,5 saniyelik aralıklar)

Mobil aygıtınızdan veri alınıyor.

Yanıp sönen turuncu ışık
(1 saniyelik aralıklar)

Piller bitmek üzeredir.

LED Durum Hata nasıl
temizlenir Çözüm

Sabit kırmızı ışık Önyükleme.
Programı tekrar aktarın.
Sorun hâlâ çözülmediyse Brother müşteri 
hizmetleri ile irtibata geçin.

Yanıp sönen 
kırmızı ışık
(1 saniyelik 
aralıklar)

• Takılı Şerit Kaseti yok.
• Yanlış Şerit Kaseti takılı.
• Uyumsuz Şerit Kaseti takılı.

Güç Düğmesine 
hafifçe basın.

Doğru Şerit Kasetini 
takın.

Makine, mobil aygıtınız ile 
iletişim kuramadı.

Etiket yazıcısını 
yeniden başlatın.

Bluetooth üzerinden 
bağlanın ve etiketi 
mobil aygıtınızdan 
makineye tekrar 
göndermeye 
çalışın.

Kesici hatası. Güç Düğmesine hafifçe basın.

Uyumsuz AC Adaptörü 
kullanılmış.

Uygun AC Adaptörünü kullanın.

Yanıp sönen 
kırmızı ışık

(0,5 saniyelik 
aralıklar)

Sistem hatası.
Lütfen Brother müşteri hizmetleri ile 
irtibata geçin.



Mobil aygıtınızda:
1. Ayarlarda Bluetooth seçeneğine erişin ve bu seçeneği AÇIK konuma getirin. 
2. Bulunan Bluetooth aygıtlarının listesi belirdiğinde P300BT**** seçeneğine dokunun 

(buradaki **** etiket baskı makinenizin seri numarasındaki son dört rakamdır. Alternatif 
olarak Güç Düğmesinin altındaki çıkartmada makinenizin numarasını bulabilirsiniz). 
Cihazın seri numarası TZe Şerit Kasetinin Kaset Kapağı içine oturduğu noktada yer 
almaktadır.

3. Bir PIN Kodunun girilmesi istenirse “0000” yazın.

NOT
• Eşleştirme talimatları, kullandığınız mobil aygıta bağlı olarak farklılık gösterebilir.
• Makineniz, Bluetooth üzerinden mobil aygıtınız tarafından bulunmazsa aşağıdakileri 

kontrol edin ve tekrar bağlanmayı deneyin:
- Makine başka bir mobil aygıta bağlı olabilir. Makine başka bir mobil aygıta bağlıysa 

o aygıtın Bluetooth’unu kapatın veya makinenizi kapatıp tekrar açın.
- Makinenin uyku modunda olmadığını kontrol edin.
- Mobil aygıtınızı makineye olabildiğince yakın bir yere koyun.
- Makine ve mobil aygıtınız arasında mikrodalga fırın gibi radyo dalgaları yayan herhangi 

bir engel veya öge olmadığından emin olun.
• Tabletinizde bir Akıllı Kapak kullanıyorsanız, etiketleri oluştururken veya yazdırırken bu 

kapağın açık kalmasını sağlayın. Akıllı Kapağın kapatılması veri iletişimini aksatabilir ve 
etiketleriniz basılmaz.

6. Makinenizin Mobil Aygıtınızla Eşleştirilmesi



7. Etiketleri yazdırma

1. Mobil aygıtınızı Bluetooth üzerinden 
makineye bağlayın.

2. Uygulamada bir etiket tasarımı 
oluşturun.
Etiket verisi oluşturup kaydedebilirsiniz 
ve etiketleri sonra yazdırabilirsiniz. 

NOT
Her yazdırılan etiketin ön kenarına boş bir 
alan eklenmesini önlemek için aşağıdaki 
kesme seçeneği ayarlarını kullanın:

P-touch Design&Print 2
- Son etiketi kesme: KAPALI
- Özel Şerit: KAPALI

iPrint&Label
- Zincir Yazdırma: AÇIK

3. “Yazdır” ögesine dokunun.

4. Etiketi Şerit Kesme Kolu ile kesin. 
Yazdırılan tüm etiketler 
çıkarılmamışsa çıkarmak için hızlı bir 
şekilde iki kere Güç Düğmesine 
basın.

P-touch Design&Print 2 iPrint&Label
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