
Türkçe
 Kullanım KılavuzuE110



 BAŞLARKEN

Güç Kaynağı ve Şerit Kasetinin Takılması

LCD aşağı dönükken yivli tırnağa basıp kapağı 
resimde gösterilen şekilde ok yönünde iterek 
Kaset Kapağını açın. 

Pilleri veya şerit kasetleri değiştirirken gücün 
kapalı olduğundan emin olun.
Bu P-touch etiketleme makinesi altı adet AAA 
alkalin pil veya altı adet tam şarjlı Ni-MH pil ile 
çalışır. Piller ürüne dahil değildir. 
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Baskı kafası

Şerit kesici koluKaset kapağı
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Brother P-touch etiketleme makinesini satın aldığınız için teşekkür ederiz!
Yeni Brother P-touch etiketleme makinenizi kullanarak çok çeşitli özel, kendinden yapışkanlı etiket oluşturabilirsiniz.
Bu P-touch etiketleme makinesi Brother TZe ve HGe şeritleri kullanır. Birçok renk ve boyutta TZe ve HGe şerit kaseti kullanılabilir. 
P-touch etiketleme makinenizle uyumlu şeritlerin tam listesi için bizi www.brother.com adresinde ziyaret edin. 
P-touch etiketleme makinesini kullanmadan önce bu kılavuzu ve ekli Ürün Güvenlik Kılavuzunu lütfen okuyun. Kılavuzu okuduktan sonra 
güvenli bir yerde saklayın.
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Kasanın iç kısmındaki çizimi izleyerek Şerit 
Kasetini kasaya yerleştirin. Kaseti yerine 
sabitlenene kadar P-touch etiketleme 
makinesinin içine doğru hafifçe bastırın.
• Şerit Kasetinizin  veya  olarak işaretlendiğinden 

emin olun.
• Bu makinede yalnızca Brother TZe veya HGe marka 
şerit kullanın.

Kaset Kapağını kapatın ve yerine sabitlenene 
kadar hafifçe bastırın.

NOT

Pil yerine isteğe bağlı AC Adaptörü (AD-24ES) 
kullanmayı tercih ederseniz:

1. Güç Adaptör kablosunu P-touch etiketleme 
makinesinin yan tarafındaki AC Adaptörü 
Yuvasına takın.

2. Güç Adaptörünü topraklanmış bir AC elektrik 
prizine takın.

Şerit çıkış yuvası

Dişli Tekerlek

Kesici kenarı

Şerit ucu

Şerit kılavuzları
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AC adaptör yuvası
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NOT

• LCD’de 15 karakterlik bir satır gösterilir; ancak, girdiğiniz metin en fazla 80 karakter uzunluğunda olabilir.

LCD

1. Boyut

2. İmleç

3. Shift

4. Büyük/küçük harf

5. Kablo Sargısı

6. Kablo İşareti

7. Priz

8. Etiket Uzunluğu

Belirli bir etiket uzunluğu 

seçilirse  simgesi de 

görünür.

• LCD’de gösterilen etiket uzunluğu, yazdırılan gerçek etiket uzunluğundan biraz farklı olabilir.
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NOT

• Ayarları veya uzunlukları seçerken varsayılan değere geri döndürmek için Boşluk tuşuna basın.

Klavye

1. Menu (Menü) tuşu

2. Güç tuşu

3. İmleç tuşu: Sol (Metnin en üstüne 

gitmek için Shift tuşuyla kullanın.)

4. Escape (Çıkış) tuşu

5. OK (Tamam) tuşu

6. Kablo Sargısı tuşu

7. Metin tuşu

8. Karakter tuşları

9. Shift tuşu

10. Büyük/küçük harf tuşu

11. Aksan tuşu

12. Şerit Kesici kolu

13. Temizle tuşu

14. Yazdır tuşu

15. Önizleme tuşu

16. İmleç tuşu: Sağ (Metnin sonuna 

gitmek için Shift tuşuyla kullanın.)

17. Kablo İşareti tuşu

18. Priz tuşu

19. Seri Oluşturma tuşu

20. Geri tuşu 

21. Enter tuşu

22. Sembol tuşu

23. Boşluk tuşu

Önizleme tuşuna basma, etiketin ön izlemesini görüntüler ve bu görüntü yazdırılan gerçek etiketten farklı 
olabilir.
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1 P-touch etiketleme makinenizi çalıştırın.

Altı AAA pil veya isteğe bağlı AC Adaptörü (AD-24ES) kullanarak güç sağlayın ve ardından gücü 

açmak için  tuşuna basın.

2 Dili ayarlayın.

Varsayılan ayar [English]’dir.

3 Ölçü birimini ayarlayın.

Varsayılan ayar [mm]’dir.

NOT

• P-touch etiketleme makinesi beş dakika hareketsiz kalırsa otomatik olarak kapanır.

• Herhangi bir işlemi iptal etmek için  tuşuna basın.

• Varsayılan ayarlara geri dönmek için Boşluk tuşuna basın.

LCD parlaklığını ayarlamak için bu işlevi kullanın. [-2] (en koyu) ile [+2] (en parlak) arasında beş seviye 
vardır. Varsayılan ayar [0]’dır.

NOT

• Varsayılan ayarlara geri dönmek için Boşluk tuşuna basın.

Başlangıç Ayarları

  /  [Language ] (Dil)   /  

[English/Español/Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/Melayu/Nederlands/Norsk/
Polski/Português/Portug. (BR)/Românã/Slovenski/Slovenský/Suomi/Svenska/

Türkçe/Čeština/Dansk/Deutsch] 

  /  [Birim]   /  [inç/mm] 

Kontrast

  /  [LCD Kontrast]   /  [-2 / -1 / 0 / +1 / +2] 



Kesici bıçağı uzun süre kullanıldıktan sonra körelir ve 
şerit düzgün bir şekilde kesilmemeye başlarsa kesici 
kartını çizim 1’de gösterildiği şekilde döndürün.
Zorluk yaşamaya devam ederseniz yetkili bir 
Brother satıcısından edindiğiniz yeni bir kesici 
birimiyle (stok no. TC-4) değiştirin.

 Kesici Birimini Değiştirme
1. Kesici Biriminin (yeşil) iki kısmını aşağıdaki 

çizim 2’de gösterildiği gibi okların yönünde 
çekip çıkarın.

2. Yeni bir Kesici Birimi takın. Yerinde sabitlenene 
kadar hafifçe içeri itin.

*1 Önerilen piller hakkında en son bilgiler için 
support.brother.com adresini ziyaret edin.

Sarf Malzemeleri 
ve Aksesuarlar

Kasetler: Sarf malzemeleri hakkındaki 
en son bilgiler için 
support.brother.com 
adresinde Brother Solutions 
Center’ı ziyaret edin

AC Adaptörü: AD-24ES

Kesici Birimi: TC-4 (yedek)

 UYARI

Kesici bıçağına doğrudan parmaklarınızla 
dokunmayın.

Kesici kartı

Teknik Özellikler

Boyutlar:
(G x D x Y)

Yakl. 109(G) x 202(D) x 55(Y) mm

Ağırlık: Yakl. 400 g
(piller ve şerit kaseti olmadan)

Güç kaynağı: Altı AAA alkalin pil (LR03)
Altı AAA Ni-MH pil (HR03) *1

İsteğe bağlı AC Adaptörü (AD-24ES)

Şerit kaseti: Brother P-touch TZe şerit genişlikleri:
3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm
Brother HGe şerit genişlikleri: 
6 mm, 9 mm, 12 mm

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


 TEMEL KULLANIM

Her bir metin etiketi için maksimum 80 karakter ve 
boşluk girebilirsiniz.
Herhangi bir işlemi iptal etmek için  tuşuna 
basın.

 Büyük/Küçük Harfe Geçme

 İki Satırlı Şerit Oluşturma
İmleci sonraki satırın başlamasını istediğiniz yere 

taşıyın ve  tuşuna basın. İki satırlı yazdırma 

için 9 mm veya 12 mm şerit kullanın.

NOT

• Enter tuşuna  basarsanız giriş sembolü ( ) 

görünür.

 Sekme Girme

Metne bir sekme girdiğinizde sekme sembolü  
görünür.

 Sekme Uzunluğunu Değiştirme

• Varsayılan sekme uzunluğuna geri dönmek için 
Boşluk tuşuna basın. 

• Lütfen unutmayın: varsayılan uzunluk şerit 
boyutunuza göre değişiklik gösterir.

 İmleç Tuşları
Metninizin sonuna ilerlemek için:

 + 

Metninizin başına ilerlemek için:

 + 

 Aksanlı Karakter Girme

• Bu kılavuzda bulunan Aksanlı Karakterler 
tablosuna bakın.

• Aksanlı karakterlerin sırası seçtiğiniz dile bağlı 
olarak farklılık gösterir.

Metin Girme

2

Büyük harf 

(  AÇIK)

Küçük harf 

(  KAPALI)

Satır 1 Görüntü

Satır 2

Bü- Bü-

   /  [Sekme] 

   /  [Sekme Uzunl.]  

  /  [Otomatik / 0–100mm] 

–      /  /   



 Etiket Uzunluğunu Değiştirme

NOT

• Belirli bir şerit uzunluğu ayarladığınızda kilit 
sembolü  görünür.

• Varsayılan uzunluğa (Otomatik, metin 
uzunluğuna dayalı) geri dönmek için Boşluk 
tuşuna basın.

Metni Silme ve Ayarlar
Harfleri ve boşlukları tek tek silmek için  tuşuna 
basın. 

Tüm metni silmek için:

Tüm metni ve ayarları silmek için:

Dokuz farklı etikete kadar metin ve ayarları 
kaydedebilir ve bunları yeniden kullanabilirsiniz. 
Her bir şerit maksimum 80 karakter (boşluklar 
dahil) alır. Kaydedilen her dosyaya bir sayı 
atayın (1–9); böylelikle gerektiğinde yeniden 
kullanabilir, düzenleyebilir veya kaydedilen 
dosyaların üzerine yeniden yazabilirsiniz.

 Yeni bir dosya kaydetme

NOT

• Bir dosya kaydederken halihazırda bir başka 
dosyaya atanmış bir numarayı tekrar 
kullanırsanız, LCD ekranda [Üzerine Yaz?] 
mesajı görüntülenir. Önceden kaydedilmiş 

dosyanın üzerine yazmak için  tuşuna 

basın. Kaydetmeden iptal etmek için  

tuşuna basın.

 Kaydedilmiş bir dosyayı yazdırma

 Kaydedilmiş bir dosyayı açma 

Metin Girme (devamı)

   /  [Etiket Uzun.]  

  /  [Otomatik / 30–300mm] 

   /  [Salt Metin] 

   /  [Metin&Format] 

Şerit Dosyalarını Kaydetme

(Metin girin)   /  [Dosya] 

   /  [Kaydet]   

 /   

  /  [Dosya]   

 /  [Yazdır]   

 /   

   /  [Dosya]   

 /  [Aç]   

 /   



1 Metin girmek üzere ayarları seçmek için  

tuşuna basın.

2 Ayarları seçmek için /  düğmesine 

basın.

Alt çizgi veya çerçeve kullanarak metni 
vurgulayın.

 Sembol Girme

• Bu kılavuzda bulunan Simgeler tablosuna 
bakın.

• İşlemi iptal etmek için  tuşuna basın.

• Son kullanılan en fazla yedi sembolü 
görüntülemek için Geçmiş öğesini seçin.

• Aşağıda gösterildiği gibi kısayol tuşlarına 
basarak da Sembolleri girebilirsiniz.

Metin Tuşu 

  /  (Bir öğe seçin) 

Boyut Büyük

Orta

Küçük

Stil Normal

Kalın

Anahat

Gölge

İtalik

İ+Kalın

İ+Anahat

İ+Gölge

Dikey

D+Kalın

Genişlik Normal

× 2

× 1/2

Alt Çizgi ve Çerçeve

  /  [AltÇiz./Çer.]   

/  (Bir çerçeve türü seçin) 

2

3

Sembol Tuşu

  (Kategori seçin)   /  

(Sembol seçin) 

Noktalama
Boşluk 
tuşu

Parabirimi

Geçmiş Yunanca

Ayraçlar Elektrik

İmler Datacom

Üst/altsimge AV/Güvenlik

Matematik Güvenlik

Oklar



Önizleme

• Önizleme tuşuna basma, etiketin ön izlemesini 
görüntüler ve bu görüntü yazdırılan gerçek 
etiketten farklı olabilir.

• LCD tüm metni bir kerede görüntüleyemezse, 

gizli metni görüntülemek için /  

öğesine basın.

• Önizleme modundan çıkmak için  /  / 

 tuşuna basın.

 Besleme (Şerit Besleme)

• Bu işlev yaklaşık 25 mm boş şerit besler.
• Şerit kasetine zarar verebileceği için 

kesilmemiş şeridi Şerit Kasetinden çekmeyin.

 Yazdırma

LCD ekran üzerinde görüntülenen metni 
yazdırmak için Yazdır tuşuna basın.

 Birden Çok Kopya Yazdırma

• Her etiketin en fazla dokuz kopyasını 
basabilirsiniz.

• LCD ekranda [Lütfen Bekleyin] mesajı 
görüntülenirken Şerit Kesici Koluna 
DOKUNMAYIN.

• Şeridi kesmek için: Yazdırma tamamlandığında, 
[Lütfen Kesin] mesajı görüntülendikten sonra 
Şerit Kesici Kolunu itin.

• Şeridin arkasını çıkarmak için şeridi metin içeri 
bakacak şekilde uzunlamasına katlayarak arka 
kısmın iç kenarlarını açığa çıkarın. Soyun ve 
uygulayın.

 Kenar Boşluğunu Ayarlama

[Tam] / [Yarım] / [Dar]
Metninizin önündeki ve ardındaki kenar boşluğu 
uzunluğunu kişiselleştirmek için bu seçeneklerden 
birini kullanın.
Yazdırılan noktalar (:) etiketin sonunu belirtir. 
Yazdırılan noktalardan (:) makasla kesin.

[Zincir Baskı] (şerit kaydetme seçeneği)
Bu seçeneği dar kenar boşluklu farklı birden çok 
etiket yazdırmak için kullanın. Bu seçenek şeridi 
kaydeder.

1. Metninizi girin.

2.  düğmesine basın.
3. LCD ekranda [Beslensin Mi?] mesajı 

görüntülendiğinde metni değiştirmek için  

tuşuna basın.
4. Metni temizleyin, sonraki etiket için istediğiniz 

metin girin ve  düğmesine basın.
5. Son etiketiniz yazdırıldıktan sonra LCD ekranda 

[Beslensin Mi?] mesajı görüntülendiğinde 

 tuşuna basın. 

NOT

• [Zincir Baskı] kullanıldığında, kesiciyi 

kullanmadan önce şeridi besleyin (  + ), 

aksi halde metnin bir bölümü kesilir.
• Şerit Kasetine zarar verebileceği için şeridi çekmeyin.
• Yazdırılan noktalar (:) etiketin sonunu belirtir. 

Yazdırılan noktalardan (:) makasla kesin.

Etiketleri Yazdırma

 

 + 

 

 +   [Kopya:]  /  / 

–   

   /  [Kenar boş.]   

 /  [Tam / Yarım / Dar / Zincir Baskı] 

LCD Çıktı

Tam

Yarım

Dar

67mm
ABC

41mm
ABC

25mm

ABC



 ETİKET UYGULAMA TUŞLARI

Kablo veya tel çevresine 

sarılabilecek bir etiket oluşturmak 

için bu işlevi kullanın.

Metni etiketin uzunluğu boyunca tekrarlanarak 

yazdırmak ve böylece her açıdan kolayca 

okunabilmesini sağlamak için Kablo Döndür/Yenile 

işlevini açın.

Metin Yenile işlevini etkinleştirmek için  

tuşuna basıp [Kab.yol/Ynl] öğesini seçin.

Kablo çapı: 3 mm ila 90 mm kullanılabilir 

Varsayılan: 6 mm

Kablo veya tel çevresine 

sarılarak uçları bir bayrak 

oluşturacak şekilde bir araya 

getirilen bir etiket oluşturmak 

için bu işlevi kullanın.

İstediğiniz bayrak uzunluğunu seçebilirsiniz. 

[Otomatik] öğesini seçtiğinizde bayrak 

uzunluğu metin uzunluğuna göre otomatik olarak 

ayarlanır.

• Bayrak uzunluğu: 10 mm ila 200 mm, Otomatik

Varsayılan: Otomatik

• Nesnenin çapı 3 mm’den büyükse Kablo İşareti 

işlevini kullanın.

• Kablo İşareti işlevi kullanılırken metin 

döndürülemez.

NOT

• Kablo ve tellere takılan etiketler için Esnek ID Şeridini kullanmanızı öneririz.

• Çalışma sırasında KabloSargısı/Kabloİşareti/Priz işlevlerini iptal etmek için duruma göre  /  

veya  öğesine tıklayın.

• Seçtiğiniz biçime bağlı olarak, metninizin tüm içeriği basılmayabilir. Örneğin metin formata sığamayacak 

kadar uzunsa [Metin Limiti!] hata mesajı görünür.

3

Kablo Sargısı

[Met Ynl: Kpl] [Met Ynl: Açık]

  /  (Kablo çapı seçin)   

(Giriş metni)  

Kablo İşareti 

  /  (Bayrak uzunluğu seçin) 

  (Giriş metni)  



Bu işlevi kullanarak, çeşitli öğeler veya panelleri 

tanımlamak için kullanılabilecek bir etiket 

oluşturun.

Priz işlevinin kullanılması her bir metin blokunun 

tek bir etiket üzerinde eşit aralıklı olmasını sağlar.

Priz uzunluğu: 30 mm ila 300 mm

Varsayılan: 50 mm

Bu işlevi kullanarak, her etikette otomatik olarak 

artacak bir sayı veya harfle birden fazla etiket 

oluşturun.

Seri oluşturma işlevi Kablo Sargısı, Kablo İşareti 

veya Priz şablonlarıyla birlikte kullanılarak bir dizi 

etiketin girilmesinde ve yazdırılmasında zaman 

kazanılabilir.

01–50 arasında seri oluşturabilirsiniz.

Priz 

  /  (Priz uzunluğu seçin) 

  (Giriş metni)  

Seri oluşturma 

Giriş metni  /  (Başlangıç karakterini 

seçin)   [Seri ver:] / /

–   



 FAYDALI İPUÇLARI

Ayarları ilk haline döndürmek istediğinizde veya düzgün 
çalışmadığında P-touch etiketleme makinenizi sıfırlayın. 
Sıfırlama tüm metinleri, ayarları ve kayıtlı dosyaları 
temizler.

1 P-touch etiketleme makinesini kapatın, 

ve  düğmelerini basılı tutun ve sonra 

P-touch etiketleme makinesini tekrar açmak 

için  düğmesine basın.

2 Önce güç düğmesini bırakın, ardından 

ve  düğmelerini bırakın.

P-touch etiketleme makinesi dahili bellek 
sıfırlanarak açılır.

NOT

4

Kısayollar

Dil   Boşluk tuşu

Alt çizgi/Çerçeve   

Etiket Uzunluğu   

Kenar boşluğu   

Kablo Döndür/Yenile   

Dosya   

Sekme   

Sekme Uzunluğu   

Birim   

LCD Kontrast   

P-touch Etiketleme 
Makinesini Sıfırlama

 DİKKAT

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

• P-touch etiketleme 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

Eski ve yeni pilleri 
karıştırmayın. Altı pilin hepsini aynı anda 
değiştirin.

2

1



Noktalama

Ayraçlar

İmler

Üst/
altsimge

Matematik

Oklar

Parabirimi

Yunanca

Elektrik

Güvenlik

AV/Güvenlik

Datacom

Kategori Simgeler

Aksanlı Karakterler



 Hata mesajları

Sorun Giderme

Mesaj Neden/Çözüm

Pil Zayıf ! Piller zayıftır.
AAA alkali pil kullanıyorsanız 
pilleri yenileriyle değiştirin 
(eksi ve yeni pilleri bir arada 
kullanmayın).
Ni-MH pil kullanıyorsanız pilleri 
tamamen şarj edin.

Pil Boş ! Takılı piller bitmiş ve çalışmaya 
devam etmesi için 
değiştirilmeleri gerekiyor.

Geçersiz! •Etiket uzunluğu, sekme 
uzunluğu, kablo çapı, bayrak 
uzunluğu veya priz uzunluğu 
için geçersiz bir değer girildi.

•Seri Oluşturma işlevinde 
geçersiz bir harf veya 
artırılacak rakam seçildi.

Veri Yok! •Bellekte saklanan veri yokken 
bir metin dosyası basmayı 
denediniz.

•Hiç metin girilmediği halde 

 tuşuna basıldı.

•Hiç metin girilmediği halde 

 +  tuşuna basıldı.

•  tuşuna hiç metin 

girilmediği halde basıldı.

•Şablonları kullanırken  

veya  tuşuna hiç metin 

girilmediği halde basıldı.

2 SatırSınırı! / 
1 SatırSınırı!

•  tuşuna basarak üçüncü 

bir satır girmeye çalıştınız.
•3,5 mm veya 6 mm şerit 
takılıyken iki satırlık metin 
yazdırmaya veya önizlemeye 
çalıştınız. Daha büyük boyutta 
bir şerit takın.

Kaset Yok! Takılı kaset yok.
 işaretli veya  işaretli bir 

kaset takın.

Kesiciye
Basılı

Yazdırma işleminin ortasında 
Şerit Kesici Koluna basıldı.

Metin Dolu! Maksimum karakter sayısı 
(metin için 80 karakter) zaten 
girildi.

Metin Limiti! 
Uznlğ Dğştrn

Ayarlanan şerit uzunluğunu 
aşmış olabilirsiniz. Metni 
kısaltın veya şerit uzunluğu 
olarak [Otomatik] öğesini 
seçin.

Beslensin Mi? [Zincir Baskı] seçildiğinde 
yazdırmadan sonra şerit 
beslendi. Daha fazla bilgi için 
bkz. bölüm Kenar Boşluğunu 
Ayarlama.

Yanlış Şerit! 
TZe şrd kulln

 işaretli veya  işaretli bir 
kaset kullanın.

Mesaj Neden/Çözüm



 Sorunlar ve çözümleri

Sorun Giderme (devamı)

Sorun Çözüm

P-touch 
etiketleme 
makinesini 
açtıktan 
sonra ekran 
boş kalıyor.

•Pillerin doğru takıldığından emin 
olun. Bkz. bölüm Güç Kaynağı ve 
Şerit Kasetinin Takılması.

•Piller zayıf olabilir. Pilleri değiştirin.
•AD-24ES Adaptörün doğru 
bağlandığından emin olun.

Etiket 
yazdırılırken 
metnin her 
iki tarafında 
çok fazla 
kenar 
boşluğu 
(boşluk) 
oluyor.

Etiketlerinizde daha küçük kenar 
boşlukları bulunması için bu 
kılavuzdaki Kenar Boşluğunu 
Ayarlama bölümüne bakın ve 
[Yarım], [Dar] veya [Zincir 
Baskı] öğesini seçin.

P-touch 
etiketleme 
makinesi 
yazdırmıyor 
veya 
yazdırılan 
karakterler 
düzgün 
biçimlendiril
miyor.

•Kasetin doğru takıldığından emin 
olun.

•Kaset boşsa değiştirin.
•Şerit Kaseti Kapağının düzgün 
kapatıldığını kontrol edin.

Ayar kendi 
kendine 
silindi.

•Piller zayıf olabilir. Pilleri değiştirin.
•Güç üç dakikadan uzun süre kapalı 
kaldığında, tüm metinler ve ekran 
ayarlarındaki biçimler temizlenir.

Yazdırılan 
şerit 
boyunca 
boş bir 
yatay çizgi 
görünüyor.

Baskı Kafasında toz olabilir. Kaseti 
çıkarın ve kuru bir pamuklu çubuğu 
yukarı aşağı hareket ettirerek Baskı 
Kafasını silin. Baskı Kafası konumu 
için bkz. bölüm Güç Kaynağı ve 
Şerit Kasetinin Takılması.

P-touch 
etiketleme 
makinesi 
“kilitlendi” 
(P-touch 
etiketleme 
makinesi 
açık 
olmasına 
rağmen 
tuşlara 
basıldığında 
hiçbir şey 
olmuyor).

Daha fazla bilgi için bkz. bölüm 
P-touch Etiketleme Makinesini 
Sıfırlama.

Yazdırmaya 
çalışırken 
güç 
kapanıyor.

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

•Yanlış AC Adaptörü kullanılıyor. 
AD-24ES Adaptörün kullanılmasını 
öneririz.

Şerit doğru 
beslenmiyor 
veya 
P-touch 
etiketleme 
makinesinin 
içinde 
takılıyor.

•Şeridin ucunun, şerit kılavuzlarının 
altından beslendiğinden emin olun. 
Daha fazla bilgi için bkz. bölüm Güç 
Kaynağı ve Şerit Kasetinin 
Takılması.

•Baskı yapılırken Kesici Koluna 
basılmış. Baskı sırasında Kesici 
Koluna dokunmayın.

Dil ayarını 
değiştirmek 
için.

Daha fazla bilgi için bkz. bölüm 
Başlangıç Ayarları.

Sorun Çözüm
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