
(Norsk)
Før du bruker maskinen, må du lese denne manualen og alle forholdsregler. 
Oppbevar manualen på et sikkert sted når du er ferdig å lese den.
Med denne maskinen kan du lage et bredt utvalg av egendefinerte, selvklebende 
etiketter og satinbånd. Denne etikettskriveren bruker Brother TZe-taper i bredder 
fra 3,5 til 12 mm. TZe-tapekassetter er tilgjengelige i mange forskjellige farger og 
størrelser. Besøk www.brother.com for å se en komplett liste over tapetyper som er 
kompatible med maskinen.

Følg disse retningslinjene for å unngå fare for brann, brannskader, 
personskader, elektrisk støt, ødeleggelser, overoppheting, unormal lukt eller 
røyk.
• Bruk alltid den angitte spenningen og nettadapteren (AD-24ES) for din maskin, 

for å forhindre skade eller feil.
• Ikke rør maskinen i tordenvær.
• Ikke bruk maskinen eller nettadapteren på steder med høy fuktighet, for eksempel 

bad eller andre våtrom.
• Ikke overbelast strømledningen.
• Ikke plasser tunge gjenstander på maskinen, strømledningen eller pluggen, 

og unngå skade på disse.
• Ikke bøy eller trekk i strømledningen med makt. Hold alltid i nettadapteren når du 

kobler fra strømuttaket.
• Kontroller at pluggen er satt helt inn i strømuttaket. Ikke bruk et løst uttak.
• Ikke la maskinen, nettadapteren, strømpluggen eller batteriene bli fuktige, for 

eksempel ved å håndtere dem med våte hender eller søle væske på dem.
• Ikke demonter eller modifiser maskinen, nettadapteren eller batteriene.
• Ikke la en metallgjenstand komme i kontakt med pluss- og minuspolen på et 

batteri.

• Ikke bruk skarpe gjenstander, for eksempel pinsetter eller en metallpenn, til å som 
hjelpemiddel til å bytte batteriene.

• Ikke kast batteriene inn i flammer, og ikke utsett dem for varme.
• Koble fra nettadapteren, fjern batteriene og stopp bruken av maskinen umiddelbart 

hvis du merker unormal lukt, varme, misfarging, deformering eller noe annet 
unormalt i forbindelse med bruk eller oppbevaring.

• Ikke bruk et skadet eller lekk batteri. Fare for væskesøl på hendene.
• Ikke bruk et deformert eller lekk batteri, eller et batteri med skadet etikett. 

Det er fare for å skade maskinen.
• Fordi det kan oppstå synstap hvis du får væske fra batteriene i øynene, må du 

umiddelbart skylle øynene med store mengder rent vann og søke medisinsk 
assistanse med en gang.

Følg disse retningslinjene for å unngå personskade, væskelekkasje, 
brannskader eller varme.
• Når maskinen ikke er i bruk, oppbevarer du den utenfor barns rekkevidde. Sørg 

også for at barn ikke kan putte delene til etikettskriveren eller etiketter i munnen. 
Søk medisinsk assistanse hvis en gjenstand er svelget.

• Ikke berør metalldeler nær skrivehodet umiddelbart etter utskrift.
• Hvis du får batterisyre på huden eller klærne, må du umiddelbart skylle med rent 

vann.
• Hvis du ikke skal bruke maskinen, tar du batteriene og kobler fra nettadapteren.
• Ikke bruk andre batterier enn dem som er angitt. Ikke bruk kombinasjoner av gamle 

og nye batterier eller kombinasjoner av forskjellige typer, forskjellige ladenivåer, 
forskjellige produsenter eller forskjellige modeller. Ikke sett inn et batteri med 
pluss- og minuspolen ombyttet.

• Ikke mist maskinen eller nettadapteren i gulvet, og unngå harde støt.
• Ikke stikk inn fingrene i maskinen når du lukker kassettdekselet og batteridekselet.
• Pass på at du kun bruker seks AAA alkaliske batterier eller seks oppladbare 

AAA Ni-MH-batterier.
• Før du bruker oppladbare Ni-MH-batterier, må du lese instruksjonene for 

batteriene og batteriladeren nøye, og sørge for å bruke dem riktig.
• Hvis du bruker oppladbare Ni-MH-batterier, må du lade dem med en spesiell 

batterilader før bruk.
Advarselsetikett

• Avhengig av plassering, materiale og miljøforhold kan etiketten løsne eller festes 
så hardt at den ikke kan fjernes, og fargen på etiketten kan endres eller smitte over 
på andre gjenstander. Kontroller miljøforholdene og materialet før du anbringer 
etiketten.

• Ikke bruk maskinen på en måte eller til et formål som ikke er beskrevet i denne 
manualen. Det kan føre til ulykker eller skade på maskinen.

• Bruk bare Brother TZe-tapekassetter med denne maskinen. Ikke bruk tape som 
ikke har -merket.

• Bruk bare en myk, tørr klut til å rengjøre maskinen, og bruk aldri sprit eller andre 
organiske løsemidler.

• Bruk en myk klut til å rengjøre skrivehodet. Unngå å berøre skrivehodet med 
fingrene.

• Ikke plasser fremmedlegemer i tapeutgangens åpning, nettadapterkontakten, 
batterirommet, osv.

• Ikke plasser maskinen, nettadapteren eller batteriene i direkte sollys eller regn, 
nær varmeovner eller andre varmeapparater eller på steder med ekstremt høye 
eller lave temperaturer (f.eks. på dashbordet eller bak i bilen). Du bør også unngå 
omgivelser med høy fuktighet eller mye støv.

• Ikke prøv å skrive ut når kassetten er tom. Det vil skade skrivehodet.
• Ikke trekk i tapen under utskrift eller mating. Det vil skade tapen og maskinen.
• Maskinen har ingen funksjon for lading av oppladbare batterier.
• Lengden på den utskrevne etiketten kan avvike fra etikettlengden som vises på 

den mobile enheten.
• Når du skriver ut flere kopier av en etikett, vil ikke etikettskriveren oppdage enden 

av tapekassetten, og vil fortsette operasjonen.
• Tegn som skrives ut kan se annerledes ut enn tegnene som forhåndsvises på 

enheten, siden enhetens skjerm kan ha høyere oppløsning enn skriveren.
• Liten tekst som skrives ut kan være mindre tydelig enn teksten som vises på 

enheten.
• Tekst i hvitt og gull skrives kanskje ikke ut på riktig måte hvis du bruker smale tegn.

Informasjon for overholdelse av kommisjonens regulering 801/2013

* Alle nettverksporter er aktivert og tilkoblet.

Slik aktiveres/deaktiveres Bluetooth
Slik aktiverer du Bluetooth-funksjonen:
Trykk på strømknappen for å slå på maskinen. Bluetooth vil da slås på.
Slik deaktiverer du Bluetooth-funksjonen:
Trykk på strømknappen og hold den inne i et halvt sekund for å slå av maskinen av, 
da slås Bluetooth av.

Bluetooth
Denne skriveren støtter Bluetooth.
Frekvensbånd: 2400-2483,5 MHz.
Maksimal radiofrekvenseffekt som sendes via frekvensbånd: Mindre enn 20 dBm 
(e.i.r.p).

Varemerker og copyright
Google Play og Android er registrerte varemerker som tilhører Google Inc.
Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad og iPod er varemerker for Apple Inc., 
registrert i USA og andre land.
Navnene på annen programvare eller andre produkter som er omtalt i dette 
dokumentet, er varemerker eller registrerte varemerker for selskapene som utviklet 
dem.
Bluetooth-ordmerket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., 
og Brother Industries, Ltd. har innhentet lisens for all bruk av disse merkene.
Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i denne håndboken, har en egen 
programvarelisensavtale for programmene de har eiendomsretten til.
Alle vare- og produktnavn for selskaper som vises på Brother-produkter, i relaterte 
dokumenter og annet materiale, er varemerker eller registrerte varemerker som 
tilhører disse respektive selskapene.

Sikkerhetstiltak

Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til død 
eller alvorlig personskade hvis den ikke unngås.ADVARSEL

Angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til mindre 
eller moderate personskader hvis den ikke unngås.

"Skarp kant" eller "knivblad"

Ikke ta på knivbladet eller før fingrene dine inn i tapeutgangens 
åpning. Det er fare for skade hvis du berører det.

FORSIKTIG

Generelle forholdsregler

Konformitetserklæring (kun Europa/Tyrkia)

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

erklærer at dette produktet og nettadapteren overholder de grunnleggende 
kravene i alle relevante direktiver og reguleringer som gjelder i EU og EØS.

Konformitetserklæringen kan lastes ned fra Brother support-nettsted.
Besøk support.brother.com/manuals.

Samsvarserklæring for RE-direktiv 2014/53/EU 
(gjelder modeller med grensesnitt for radio)

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

erklærer at disse produktene er i samsvar med bestemmelsene i RE-direktiv 
2014/53/EU. En kopi av samsvarserklæringen kan lastes ned ved å følge 
fremgangsmåten under delen Samsvarserklæring.

P300BT

Strømforbruk* 0,7 W

(Svenska)
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.

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.

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.

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).

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.

Säkerhetsföreskrifter

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

VARNING

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

”Vass kant” eller ”Knivblad”

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

Allmänna försiktighetsåtgärder

VAR FÖRSIKTIG

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.

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

Försäkran om överensstämmelse för RE direktiv 2014/53/EU 
(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 försäkran om överensstämmelse 
genom att följa instruktionerna i avsnittet om försäkran om överensstämmelse.

P300BT

Effektförbrukning* 0,7 W
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(Dansk)
Læs venligst denne vejledning, herunder alle forholdsregler, inden du bruger denne 
maskine. Når du har læst vejledningen, skal du opbevare den et sikkert sted.
Med din maskine kan du oprette et bredt udvalg af brugerdefinerede, selvklæbende 
labels og satinbånd. Denne labelmaskine bruger Brother ”TZe-tape” med en bredde 
fra 3,5 mm til 12 mm. ”TZe-tapekassetter” findes i mange farver og størrelser. Gå til 
www.brother.com for at finde en komplet liste over tape, der er kompatibelt med din 
maskine.

Følg disse retningslinjer for at undgå risiko for brand, forbrændinger, 
kvæstelser, elektrisk stød, brud, overophedning, usædvanlige lugte eller røg.
• Anvend altid den specificerede spænding og lysnetadapter (AD-24ES) til din 

maskine for at forhindre skader eller fejl.
• Maskinen må ikke berøres under tordenvejr.
• Brug ikke maskinen eller lysnetadapteren på steder med høj luftfugtighed, f.eks. 

badeværelser.
• Netledningen må ikke overbelastes.
• Anbring ikke tunge genstande på netledningen, og pas på ikke at ødelægge 

maskinen, netledningen eller stikket.
• Buk eller træk ikke i netledningen. Tag altid fat i lysnetadapteren, når den trækkes 

ud af stikkontakten.
• Sørg for, at stikket er sat helt ind i stikkontakten. Benyt ikke en stikkontakt, der er 

løs.
• Lad ikke maskinen, lysnetadapteren, netstikket eller batterierne blive våde, f.eks. 

ved at håndtere dem med våde hænder eller spilde drikkevarer på dem.
• Maskinen, lysnetadapteren eller batterierne må ikke adskilles eller ændres.
• Lad ikke en metalgenstand berøre både plus- og minus-enderne af et batteri.
• Anvend ikke skarpe genstande som f.eks. en pincet eller en metalkuglepen til at 

udskifte batterierne.
• Kast ikke batterierne ind i åben ild eller udsæt dem for varme.
• Frakobl lysnetadapteren, fjern omgående batterierne, og hold op med at bruge 

maskinen, hvis du bemærker usædvanlige lugte, varme, misfarvning, deformation 
eller andet usædvanligt under brug eller opbevaring.

• Brug ikke et beskadiget eller lækkende batteri, da væsken kan komme på 
hænderne.

• Brug ikke et deformt eller lækkende batteri eller et batteri, hvis label er beskadiget. 
Det kan muligvis beskadige maskinen.

• Der er en lille risiko for, at du kan blive blind, hvis lækket væske fra batterierne 
kommer i kontakt med øjnene, og du skal øjeblikkeligt skylle øjnene godt med rent 
vand. Kontakt derefter en læge.

Følg disse retningslinjer for at undgå personskade, lækage, forbrændinger 
eller varme.
• Når din maskine ikke er i brug, skal den opbevares utilgængeligt for børn. Børn må 

ikke putte dele af labelprinteren eller labels i munden. Søg straks lægehjælp, hvis 
en genstand er blevet slugt.

• Rør ikke ved metaldelene omkring printhovedet umiddelbart efter udskrivning.
• Hvis der kommer lækket væske fra batterierne på huden eller tøjet, skal der straks 

skylles med rent vand.
• Fjern batterierne, og frakobl lysnetadapteren, hvis du ikke skal bruge din maskine.
• Brug ikke andre batterier end de, der er specificeret. Brug ikke kombinationer af 

gamle og nye batterier eller kombinationer af forskellige typer, forskellige 
opladningsniveauer, forskellige producenter eller forskellige modeller. Isæt ikke et 
batteri med omvendte plus- og minuspoler.

• Undgå at tabe eller støde til din maskine eller lysnetadapter.
• Sæt ikke fingrene ind i maskinen, når du lukker kassettedækslet og batteridækslet.
• Sørg for, at du kun bruger seks AAA-alkalinebatterier eller seks genopladelige 

AAA Ni-MH batterier.
• Før der bruges Ni-MH genopladelige batterier, skal instruktionerne for disse 

batterier og batteriladeren læses grundigt. Sørg for at bruge dem korrekt.
• Hvis du bruger Ni-MH genopladelige batterier, skal batterierne oplades med en 

specialiseret batterilader, før batterierne bruges.
Advarselslabel

• Afhængig af sted, materiale og miljøforhold kan labelen blive revet af eller blive 
uaftagelig, farven kan ændres eller den kan blive overført til andre objekter. Inden 
en label bruges, skal omgivelserne og materialet kontrolleres.

• Undgå at bruge din maskine på nogen måde eller til noget formål, som ikke er 
beskrevet i denne vejledning. Dette kan medføre ulykker eller beskadigelse af din 
maskine.

• Brug kun Brother TZe-tapekassetter i din maskine. Brug ikke tape, der ikke har 
mærket .

• Brug kun en blød, tør klud til at rengøre din maskine. Brug aldrig alkohol eller andre 
organiske opløsningsmidler.

• Rengør printhovedet med en blød klud; rør aldrig ved printhovedet med fingrene.

• Stik ikke fremmedlegemer ind i tapeåbningen, lysnetadaptertilslutningsstikket eller 
batterirummet osv.

• Placer ikke maskinen, lysnetadapteren eller batterierne i direkte sollys eller regn, 
i nærheden af varmeapparater eller andre varme apparater eller på steder med 
meget høje eller lave temperaturer (f.eks. på instrumentbrættet eller bag i en bil), 
høj luftfugtighed eller støv.

• Forsøg ikke at udskrive labels ved hjælp af en tom tapekassette. Det beskadiger 
printhovedet.

• Træk ikke i tapen under udskrivning eller fremføring. Det vil beskadige tapen og 
din maskine.

• Maskinen er ikke udstyret med en opladningsfunktion til genopladelige batterier.
• Den udskrevne labels længde kan afvige fra den viste labellængde på din 

mobilenhed.
• Hvis der udskrives flere kopier af en label, vil labelprinteren ikke registrere udløb 

af tapekassetten og vil fortsætte drift.
• Udskrevne tegn kan se anderledes ud end i forhåndsvisningen på din enhed, 

fordi din enheds skærm kan have en højere opløsning end printeren.
• Tekst med lille skrift vil muligvis ikke være lige så tydelig, når den udskrives, som 

når den vises på din enhed.
• Hvid og guldfarvet tekst vil muligvis ikke være tydelig, når den udskrives, hvis du 

bruger tynde tegn.

Information om overholdelse af Kommissionens forordning 801/2013

* Alle netværksporte aktiverede og tilsluttede.

Sådan aktiveres/deaktiveres Bluetooth
Sådan aktiveres Bluetooth-funktionen:
Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde maskinen. Bluetooth aktiveres.
Sådan deaktiveres Bluetooth-funktionen:
Tryk på tænd/sluk-knappen, og hold den nede i 0,5 sekund for at slukke maskinen. 
Bluetooth deaktiveres.

Bluetooth
Denne printer understøtter Bluetooth.
Frekvensbånd: 2400-2483,5 MHz.
Maksimal radiofrekvenseffekt sendt i frekvensområdet/-områderne: Under 20 dBm 
(e.i.r.p).

Varemærker og copyright
Google Play og Android er registrerede varemærker, der tilhører Google Inc.
Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad og iPod touch er varemærker, der tilhører 
Apple Inc., og er registreret i USA og andre lande.
Navnene på anden software eller produkter, som anvendes i dette dokument, er 
varemærker eller registrerede varemærker, som tilhører de respektive virksomheder, 
der har udviklet dem.
Bluetooth-mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. og enhver brug af sådanne 
mærker af Brother Industries, Ltd. under licens.
Virksomhederne, hvis software er nævnt ved navn i denne brugsanvisning, har hver 
især en softwarelicensaftale, der gælder for deres egne programmer.
Alle handelsnavne og produktnavne, der forekommer på Brother-produkter, 
relaterede dokumenter og eventuelle andre materialer er alle varemærker eller 
registrerede varemærker, som tilhører deres respektive virksomheder.

Sikkerhedsforanstaltninger

Angiver en potentielt farlig situation, der kan medføre 
dødsfald eller alvorlig personskade, hvis den ikke 
afværges.

ADVARSEL

Angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere 
i mindre eller moderate personskader, hvis den ikke 
undgås.

”Skarp kant” eller ”Knivblad”

Rør ikke ved knivbladet, og stik ikke fingrene i tapeåbningen. Der 
er risiko for at komme til skade, hvis du rører det.

Almindelige forholdsregler

FORSIGTIG

Overensstemmelseserklæring (kun Europa/Tyrkiet)

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

erklærer, at dette produkt og dets lysnetadapter er i overensstemmelse med 
de væsentlige krav i alle relevante direktiver og forordninger, der anvendes i 
Det Europæiske Fællesskab.

Overensstemmelseserklæringen kan downloades fra Brothers 
support-webside. Besøg support.brother.com/manuals.

Overensstemmelseserklæring for RE-direktiv 2014/53/EU 
(gældende for modeller med radiointerface)

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

erklærer, at disse produkter er i overensstemmelse med bestemmelserne 
i RE-direktiv 2014/53/EU. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan 
hentes ved at følge anvisningerne i afsnittet Overensstemmelseserklæring.

P300BT

Strømforbrug* 0,7 W

(Suomi)
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja säilytä sitä helposti 
saatavilla.
Voit luoda laitteellasi useita erilaisia mukautettuja, itsekiinnittyviä tarroja ja satiininauhoja. 
Tämä tarratulostin käyttää Brotherin TZe-nauhoja, joiden leveys on 3,5–12 mm. 
TZe-nauhakasetteja on saatavissa useina eri väreinä ja kokoina. Verkko-osoitteessa 
www.brother.com on täydellinen luettelo laitteesi kanssa yhteensopivista nauhoista.

Noudattamalla näitä ohjeita voit välttää tulipalon, palovammat, vammat, 
sähköiskut, vioittumisen, ylikuumenemisen, epätavalliset hajut ja savuamisen.
• Käyttämällä laitteessa aina oikeaa jännitettä ja verkkolaitetta (AD-24ES) vältät 

vahingot ja toimintahäiriöt.
• Älä koske laitteeseen ukonilmalla.
• Älä käytä laitetta tai verkkolaitetta kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa.
• Älä ylikuormita virtajohtoa.
• Älä aseta laitteen, virtajohdon tai pistokkeen päälle raskaita esineitä tai vahingoita 

niitä.
• Älä taivuta virtajohtoa tai vedä sitä väkisin. Pidä aina kiinni verkkolaitteesta, kun 

irrotat sen pistorasiasta.
• Varmista, että pistoke on työnnetty kokonaan pistorasiaan. Älä käytä löysältä 

tuntuvaa pistorasiaa.
• Älä anna laitteen, verkkolaitteen, virtapistokkeen tai paristojen kastua esimerkiksi 

käsittelemällä niitä märillä käsillä tai roiskuttamalla nesteitä niiden päälle.
• Älä pura tai muokkaa laitetta, verkkolaitetta tai paristoja.
• Älä anna minkään metalliesineen koskettaa pariston plus- ja miinusnapoja.
• Älä käytä paristoja vaihtaessasi teräviä esineitä, kuten pihtejä tai metallista kynää.
• Älä hävitä paristoja polttamalla tai altista niitä lämmölle.
• Jos havaitset epätavallista hajua, lämpöä, värin tai muodon muutoksia tai muuta 

epätavallista laitteen käytön tai säilytyksen aikana, irrota verkkolaite pistorasiasta 
ja poista paristot välittömästi sekä lopeta laitteen käyttö.

• Älä käytä vioittunutta tai vuotavaa paristoa, sillä nestettä voi joutua käsiisi.
• Älä käytä muotoaan muuttanutta tai vuotavaa paristoa tai paristoa, jonka etiketti on 

vahingoittunut. Muussa tapauksessa laite saattaa vahingoittua.
• Koska paristoista vuotaneen nesteen joutuminen silmiin voi aiheuttaa näön 

menettämisen, huuhtele silmäsi heti runsaalla puhtaalla vedellä ja hakeudu 
lääkäriin, jos nestettä joutuu silmiisi.

Vältä henkilövahingot, nesteiden vuotaminen, palovammat ja lämpeneminen 
noudattamalla näitä ohjeita.
• Kun laitetta ei käytetä, pidä se poissa lasten ulottuvilta. Älä myöskään anna lasten 

laittaa tarratulostimen osia tai tarroja suuhun. Jos lapsi on nielaissut jonkin 
esineen, vie hänet lääkäriin.

• Älä koske tulostuspään ympärillä oleviin metalliosiin heti tulostamisen jälkeen.
• Jos paristoista vuotanutta nestettä joutuu iholle tai vaatteille, huuhtele iho tai 

vaatteet heti puhtaalla vedellä.
• Poista paristot ja irrota verkkolaite, jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan.
• Käytä ainoastaan määritettyjä paristoja. Älä yhdistele keskenään uusia ja vanhoja 

paristoja, erityyppisiä, eri latausasteilla olevia, eri valmistajien tai erimallisia 
paristoja. Älä aseta paristoa niin, että sen plus- ja miinusnavat ovat väärinpäin.

• Älä pudota laitetta tai verkkolaitetta tai anna minkään iskeä siihen.
• Älä vie sormeasi laitteen sisään, kun suljet kasetin kannen ja paristolokeron kannen.
• Muista käyttää joko vain kuutta AAA-alkaliparistoa tai kuutta ladattavaa 

AAA-Ni-MH-paristoa.
• Lue paristojen ja paristolaturin ohjeet huolellisesti ennen Ni-MH-paristojen 

käyttämistä, ja käytä paristoja sekä laturia oikein.
• Jos käytät ladattavia Ni-MH-paristoja, lataa ne erityisellä niille tarkoitetulla 

paristolaturilla ennen käyttöä.
Varoitustarra

• Tarra saattaa irrota tai liimautua kiinni pysyvästi tai tarran väri saattaa muuttua tai 
irrota ja tarttua toisiin esineisiin; tämä vaihtelee sijainnin, materiaalien ja 
ympäristöolojen mukaan. Ennen kuin kiinnität tarran, tarkista ympäristöolosuhteet 
ja materiaali.

• Älä käytä laitetta mitenkään muuten tai mihinkään muuhun kuin tässä oppaassa 
kuvattuun tarkoitukseen. Muutoin saattaa aiheutua onnettomuuksia tai laite voi vioittua.

• Käytä laitteessa vain Brother TZe -nauhakasetteja. Älä käytä nauhoja, joissa ei ole 
-merkkiä.

• Puhdista laite käyttämällä vain pehmeää, kuivaa kangasta. Älä käytä alkoholia tai 
muita orgaanisia liuottimia.

• Puhdista tulostuspää pehmeällä liinalla. Älä koske tulostuspäähän sormin.
• Älä aseta asiaankuulumattomia esineitä esimerkiksi nauhan ulostuloaukkoon, 

verkkolaitteen liittimeen tai paristolokeroon.
• Älä aseta laitetta, verkkolaitetta tai paristoja suoraan auringonpaisteeseen tai 

sateeseen, lähelle lämmittimiä tai muita kuumia laitteita tai mihinkään paikkaan, 
jossa ne altistuvat erittäin korkeille tai matalille lämpötiloille (esimerkiksi auton 
kojelaudalle tai takaosaan), suurelle kosteudelle tai pölylle.

• Älä yritä tulostaa, jos kasetti on tyhjä. Muussa tapauksessa tulostuspää vioittuu.
• Älä vedä nauhasta tulostamisen tai syöttämisen aikana. Muussa tapauksessa 

nauha ja laite vioittuvat.
• Laite ei pysty lataamaan paristoja.

• Tulostetun tarran pituus voi olla eri kuin mobiililaitteessa näytetty tarran pituus.
• Kun tulostat tarrasta useita kopioita, P-touch-tarratulostin ei tunnista nauhakasetin 

loppumista, vaan jatkaa tulostusta.
• Tulostetut merkit voivat näyttää erilaisilta kuin laitteen esikatselussa, sillä laitteen 

näytön tarkkuus saattaa olla suurempi kuin tulostimen tarkkuus.
• Tulostettu pienikokoinen teksti ei välttämättä näy yhtä selvästi kuin laitteen näytössä.
• Valkoinen ja kullanvärinen teksti ei välttämättä tulostu selkeästi, jos käytät ohuita 

merkkejä.

Tietoja komission säädöksen 801/2013 noudattamisesta

* Kaikki verkkoportit aktivoituina ja yhdistettyinä.

Bluetoothin ottaminen käyttöön ja poistaminen käytöstä
Bluetooth-toiminnon ottaminen käyttöön:
Kytke laitteeseesi virta painamalla virtapainiketta, jolloin Bluetooth kytkeytyy käyttöön.
Bluetooth-toiminnon poistaminen käytöstä:
Katkaise laitteesta virta painamalla virtapainiketta 0,5 sekunnin ajan, jolloin Bluetooth 
kytkeytyy pois päältä.

Bluetooth
Tämä tulostin tukee Bluetooth-yhteyttä.
Taajuuskaista(t): 2 400–2 483,5 MHz.
Suurin taajuuskaistoilla lähetetty radiotaajuusenergia: alle 20 dBm (EIRP).

Tavaramerkit ja tekijänoikeudet
Google Play ja Android ovat Google Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPad ja iPod ovat Apple Inc:n rekisteröityjä 
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Tässä asiakirjassa käytetyt muiden ohjelmistojen ja tuotteiden nimet ovat niiden 
kehittäneiden yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Bluetooth-sanamerkin ja -logot omistaa Bluetooth SIG, Inc, ja Brother Industries, Ltd. 
käyttää kyseisiä merkkejä lisenssin nojalla.
Jokaisella yrityksellä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on 
erityinen ohjelmiaan koskeva käyttöoikeussopimus.
Brother-tuotteissa, liittyvissä tavaramerkeissä ja muissa materiaaleissa olevat 
yritysten tavaramerkit ja tuotteiden nimet ovat kaikki kyseisten yritysten 
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Varotoimenpiteet

Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa 
vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa pienen 
tai melko pahan loukkaantumisen.

VAROITUS

HUOMIO

”Terävä reuna” tai ”Leikkurin terä”

Älä koske leikkurin terään tai aseta sormiasi nauhan 
ulostuloaukon sisään. Siihen koskeminen voi aiheuttaa 
loukkaantumisen.

Yleiset varotoimenpiteet

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa/Turkki)

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

ilmoittaa, että tämä tuote ja verkkolaite ovat kaikkien Euroopan yhteisön sisällä 
voimassa olevien olennaisten vaatimusten ja asianmukaisten direktiivien 
mukaisia.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan ladata Brother-tukisivustosta 
verkko-osoitteesta support.brother.com/manuals.

Radiolaitedirektiivin 2014/53/EU vaatimustenmukaisuusvakuutus (koskee 
malleja, joissa on radiopäätelaitetoimintoja)

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

vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat Euroopan unionin RED-direktiivin 2014/53/EU 
määräysten mukaisia. Kopio vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta voidaan 
ladata noudattamalla vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osan ohjeita.

P300BT
Virrankulutus* 0,7 W
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