D00NKL001

Руководство
по безопасности
устройства
PT-H110/PT-E110
Русский

Меры безопасности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая
может привести к смерти или получению тяжелых травм.

Во избежание возгорания, повреждения, перегрева
устройства или появления странных запахов и
дыма, а также поражения электрическим током
и получения травм и ожогов соблюдайте
приведенные ниже инструкции.
• Используйте только специально предназначенный для
устройства для печати наклеек P-touch адаптер переменного
тока и подсоединяйте его только к розетке с указанным
напряжением. В противном случае возможно повреждение
устройства или сбой в его работе.
• Не прикасайтесь к устройству во время грозы.
• Не пользуйтесь устройством и адаптером переменного тока
в помещениях с высокой влажностью (например, в ванной
комнате).
• Не превышайте допустимую нагрузку на шнур питания.
• Не повреждайте шнур и вилку адаптера, не изменяйте их
конструкцию и не ставьте на них тяжелые предметы. Не тяните
за шнур питания слишком сильно и не перегибайте его. Всегда
придерживайте адаптер переменного тока, когда отключаете
его от розетки.
• Всегда вставляйте вилку в электрическую розетку до упора.
Не используйте розетку, если она плохо закреплена.
• Не допускайте попадания влаги на устройство, адаптер
переменного тока, вилку питания или батареи (не берите их
мокрыми руками, не проливайте на них жидкости).
• Если электролит попал в глаза, во избежание потери зрения
немедленно промойте их большим количеством чистой воды
и обратитесь к врачу.
• Не разбирайте и не вносите изменения в конструкцию
устройства, адаптера переменного тока и батарей.
• Не допускайте соприкосновения металлических предметов
с контактами батареи.
• При замене батарей не используйте острые предметы,
например пинцет или шариковую ручку.
• Не сжигайте и не нагревайте батареи.
• Если во время эксплуатации или хранения принтер чрезмерно
нагревается, выделяет странный запах, изменяет цвет,
деформируется или наблюдаются другие необычные признаки,
сразу отсоедините адаптер от розетки, извлеките батареи и
прекратите использовать устройство.
• Не используйте поврежденные и протекающие батареи, иначе
электролит может попасть на кожу.
• Не используйте деформированные и протекающие батареи,
а также батареи с поврежденной наклейкой, так как они могут
перегреться.

Напечатано в Китае

ОСТОРОЖНО

Указывает на потенциально опасную ситуацию, которая
может привести к травмам легкой или средней тяжести.

Во избежание травм, ожогов, утечки электролита
или перегрева устройства соблюдайте
приведенные ниже инструкции.
• Храните устройство в недоступном для детей месте. Не позволяйте
детям класть в рот мелкие детали устройства или наклейки, так как
они могут их проглотить. Если это произошло, обратитесь к врачу.
• Не прикасайтесь к металлическим деталям около печатающей
головки сразу после печати.
• Не прикасайтесь к лезвию блока обрезки.
• При попадании электролита на кожу или одежду
незамедлительно промойте их чистой водой.
• Не храните устройство с установленными батареями
и подсоединенным адаптером переменного тока.
• Используйте только подходящие батареи. Не используйте
одновременно новые и старые батареи, батареи разных
производителей, моделей, а также батареи, различающиеся по
типу и емкости. При установке батарей соблюдайте полярность.
• Не роняйте устройство и адаптер переменного тока и не
ударяйте по ним.
• Не давите на ЖК-дисплей.
• Закрывая крышку отсека для кассеты, будьте осторожны, чтобы
не прищемить пальцы.
• Перед использованием никель-металлогидридных перезаряжаемых
батарей внимательно ознакомьтесь с инструкцией по их
эксплуатации, а также с инструкцией к зарядному устройству.
Обязательно соблюдайте изложенные в них требования.
• Перед использованием заряжайте никель-металлогидридные
батареи с помощью специального зарядного устройства.
Никель-металлогидридные батареи нельзя заряжать с
помощью адаптера переменного тока (AD-24ES).

Общие меры
предосторожности
• В зависимости от места эксплуатации, используемых материалов
и условий окружающей среды наклейки могут отклеиваться или
приклеиваться слишком сильно, их цвет может изменяться,
а изображение — отпечатываться на других предметах.
Прикрепляя наклейки, всегда учитывайте окружающие условия
и материалы, на которые они приклеиваются.
• Используйте устройство только по назначению и только так,
как описано в настоящем руководстве. Несоблюдение этого
требования может привести к несчастному случаю или
повреждению устройства.
• Используйте с этим устройством только ленты TZe от компании
Brother. Используйте только ленты с маркировкой
.
• Протирайте принтер только мягкой сухой безворсовой тканью.
Не используйте спирт или другие органические растворители.
• Очищайте печатающую головку сухой ватной палочкой.
Не прикасайтесь руками к печатающей головке.
• Не помещайте посторонние предметы в отверстие для вывода
ленты, штекер адаптера переменного тока или батарейный отсек.
• Не подвергайте устройство, батареи и адаптер переменного тока
воздействию прямых солнечных лучей и воды и не располагайте
их около обогревателей и других нагревательных приборов, а
также в запыленных помещениях, в местах со слишком высокой
или низкой температурой (например, на приборной панели или
в багажнике автомобиля) или с повышенной влажностью.
• Не давите на рычаг блока обрезки слишком сильно.
• Не запускайте печать наклеек, если кассета с лентой пуста
или не установлена в устройство. Это может повредить
печатающую головку.
• Не тяните за ленту, находящуюся в кассете, и не вводите ее
обратно в кассету. Это может привести к повреждению устройства.
• После ремонта устройства, сбоя в его работе либо полной разрядки
батареи все хранящиеся в памяти данные могут быть потеряны.
• При отключении питания устройства более чем на три минуты
весь хранящийся в его памяти текст, все параметры
форматирования и текстовые файлы удаляются.
• Устройство не оснащено зарядным устройством для батарей.
• На наклейках текст может выглядеть иначе, чем на ЖК-дисплее.
• Длина напечатанной наклейки может отличаться от длины
наклейки, отображаемой на дисплее.
• Для защиты дисплея при производстве и транспортировке на
него наклеивают прозрачную пластиковую пленку. Снимите ее
перед использованием устройства.

Отпечатано в Китай

Ръководство за
безопасност
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Декларация за съответствие (само за Европа/Турция)
Ние, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japan
декларираме, че този продукт и променливотоков адаптер
отговарят на основните изисквания на всички съответни
директиви и разпоредби, които важат за Европейската
общност.
Декларацията за съответствие (ДзС) може да бъде свалена
от BrotherSolutions Center.
Посетете support.brother.com и:
• изберете “Europe”
• изберете вашата държава
• изберете “Ръководства”
• изберете вашия модел
• изберете “Декларация за съответствие”
• щракнете върху “Изтегляне”
Декларацията ще бъде свалена като PDF файл.

Мерки за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Показва потенциално опасна ситуация, която може да
доведе до смърт или сериозни наранявания, ако не бъде
предотвратена.

Спазвайте тези указания, за да избегнете опасността от
пожар, изгаряния, нараняване, токов удар, счупване,
прегряване, необичайна миризма или дим.
• Винаги използвайте указания променливотоков адаптер за
устройството за етикети P-touch и го включвайте в контакт
с посоченото напрежение. В противен случай може да възникне
повреда или неизправност в устройството.
• Не докосвайте устройството по време на гръмотевична буря.
• Не използвайте устройството и променливотоковия адаптер на
места с висока влажност, например бани.
• Не претоварвайте захранващия кабел.
• Не повреждайте и не модифицирайте захранващия кабел и щепсела
и не поставяйте тежки предмети върху тях. Не огъвайте или дърпайте
със сила захранващия кабел. Винаги дръжте променливотоковия
адаптер, когато го изключвате от електрическия контакт.
• Винаги вкарвайте докрай щепсела в електрическия контакт.
Не използвайте хлабаво закрепен контакт.
• Не пипайте с мокри ръце и не разливайте течности върху
устройството, променливотоковия адаптер, щепсела на
захранващия кабел или батериите.
• Тъй като може да загубите зрението си, ако в очите ви попадне
течност, изтекла от батериите, веднага изплакнете обилно очите си
с чиста вода и след това потърсете медицинска помощ.
• Не разглобявайте и не модифицирайте устройството,
променливотоковия адаптер или батериите.
• Не допускайте метални предмети да контактуват едновременно
с положителния и отрицателния полюс на батерия.
• Не използвайте остри предмети – например пинсети или метални
химикалки при смяна на батериите.
• Не хвърляйте батериите в огън и не ги нагрявайте.
• Веднага изключете променливотоковия адаптер, извадете
батериите и спрете да използвате устройството, ако забележите
необичайна миризма, топлина, обезцветяване, деформация или
нещо странно по време на експлоатация или съхранение.
• Не използвайте повредени или протекли батерии, тъй като
течността може да попадне по ръцете ви.
• Не използвайте повредени или протекли батерии или батерии
с повреден етикет, тъй като това може да доведе до прегряване.

ВНИМАНИЕ

Показва потенциално опасна ситуация, която може да
доведе до малки или средни наранявания, ако не бъде
предотвратена.

Спазвайте тези указания, за да избегнете нараняване,
протичане на течност, изгаряне или прегряване.
• Когато не използвате устройството, го съхранявайте далече от
достъпа на деца. Също така не позволявайте на деца да слагат
части от устройството или етикети в устата си. Ако те погълнат
някакъв предмет, потърсете медицинска помощ.
• Не докосвайте металните части около печатащата глава веднага
след печат.
• Не докосвайте острието на приспособлението за рязане.
• Ако течност, протекла от батериите, попадне върху кожата или
дрехите ви, веднага ги изплакнете с чиста вода.
• Извадете батериите и изключете променливотоковия адаптер,
ако не възнамерявате да използвате устройството.
• Не използвайте батерии, различни от указаните. Не използвайте
комбинации от стари и нови батерии или от различни типове батерии,
с различна степен на зареждане, от различни производители или от
различни модели. Когато поставяйте батериите, спазвайте поляритета.
• Не изпускайте и не удряйте устройството и променливотоковия
адаптер.
• Не натискайте течнокристалния (LCD) дисплей.
• Не бъркайте с пръсти в устройството, когато затваряте капака на
касетата.
• Ако използвате Ni-MH акумулаторни батерии, първо прочетете
внимателно инструкциите за тях и за тяхното зарядно устройство за
батерии и се погрижете да ги използвате правилно.
• Ако използвате Ni-MH акумулаторни батерии, първо трябва да ги
заредите със специално зарядно устройство за батерии.
Променливотоковият адаптер (AD-24ES) не може да се използва за
зареждане на Ni-MH акумулаторни батерии.

Общи мерки за
безопасност
• В зависимост от местоположението, материала и условията на
околната среда е възможно етикетът да не може да се отлепи или
свали, цветът му да се промени или да оцвети други предмети.
Преди да поставите етикета, проверете условията на околната
среда и материала.
• Не използвайте устройството по никакъв друг начин и за никакви
други цели освен описаните в това ръководство. Това може да
доведе до злополуки или повреда на устройството.
• Използвайте с устройството само касети с TZe лента на Brother.
Използвайте само ленти със знака
.
• Почиствайте устройството само с мека суха кърпа без власинки;
никога не използвайте спирт или други органични разтворители.
• Почиствайте печатащата глава със сух памучен тампон. Никога не
докосвайте печатащата глава директно с ръка.
• Не пъхайте чужди тела в отвора за излизане на лентата, съединителя
на променливотоковия адаптер или отделението за батериите.
• Не излагайте устройството, батериите или променливотоковия
адаптер на пряка слънчева светлина или дъжд и не ги оставяйте
в близост до отоплителни или други горещи уреди, нито на места
с прекалено висока или ниска температура (например на
арматурното табло или отзад в колата), висока влажност или прах.
• Не натискайте прекалено лоста на приспособлението за рязане.
• Не се опитвайте да печатате етикети с празна касета с лента или без
касета с лента в устройството. Това ще повреди печатащата глава.
• Не дърпайте и не натискайте лентата в касетата, за да не повредите
устройството.
• Всички данни, съхранени в паметта, ще се загубят при повреда или
ремонт на устройството или ако батерията се изтощи напълно.
• Когато захранването се изключи за повече от три минути, целият
текст, настройките за форматиране и всички текстови файлове,
съхранявани в паметта, се изтриват.
• Устройството няма функция за зареждане на акумулаторни батерии.
• Отпечатаният текст може да се различава от текста, който се вижда
на LCD дисплея.
• Дължината на отпечатания етикет може да се различава от
дължината на етикета, показан на дисплея.
• По време на производството и транспортирането върху дисплея
е поставен защитен прозрачен пластмасов стикер. Махнете този
стикер, преди да използвате устройството.

Қытайда басып шығарылған

ЕСКЕРТУ

Өнімнің қауіпсіздік
нұсқаулығы
PT-H110/PT-E110
Қазақша

Қауіпсіздік шаралары

АБАЙЛАҢЫЗ

Алдын алмаған жағдайда өлімге немесе ауыр жарақатқа
əкелуі мүмкін ықтимал қауіпті жағдайды білдіреді.

Өрт шығу қаупіне, күйікке, ток соғуға, бұзуға, қызып
кетуге, жағымсыз иістерге немесе түтінге жол бермеу
үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

• P-touch жапсырма аппараты үшін əрқашан ұсынылған айнымалы
ток адаптерін қолданыңыз жəне оны көрсетілген кернеуі бар
розеткаға жалғаңыз. Мұны орындамаудан аппараттың зақымдалуы
немесе дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
• Найзағай кезінде аппаратты ұстауға болмайды.
• Аппаратты/айнымалы ток адаптерін ванна сияқты ылғалдылығы
жоғары жерлерде пайдаланбаңыз.
• Электр сымына көп күш түсіруге болмайды.
• Электр сымының немесе штепсельдің үстіне ауыр заттар қоймаңыз,
зақымдамаңыз немесе өзгертпеңіз. Электр сымын күштеп
майыстырмаңыз не тартпаңыз. Розеткадан ажыратқан кезде,
əрдайым айнымалы ток адаптерінен ұстаңыз.
• Штепсельді розеткаға толық салғаныңызды тексеріңіз. Бос қуат
розеткасын қолдануға болмайды.
• Аппаратқа/айнымалы ток адаптеріне/қуат ашасына/батареяларға
су тигізбеңіз, мысалы, оларды су қолыңызбен ұстамаңыз не оларға
сұйықтықты шашыратпаңыз.
• Батареялардан аққан сұйықтық көзге тигеннен көрмей қалуыңыз
мүмкін, сондықтан көзіңізді мол таза сумен дереу шайып, дəрігерге
қаралыңыз.
• Аппаратты/айнымалы ток адаптерін/батареяларды бөлшектемеңіз
немесе өзгертпеңіз.
• Батареяның оң жəне теріс зарядты жақтарына металл зат тигізуге
болмайды.
• Батареяларды ауыстыру үшін қысқыш немесе металл қалам сияқты
үшкір заттар пайдаланбаңыз.
• Батареяларды отқа тастауға немесе қызу көзіне жақындатуға
болмайды.
• Айнымалы ток адаптерін ажыратып, батареяларды бірден алыңыз,
сосын бөтен иісті, ыстықты, түсінің бұзылуын, пішінінің өзгеруін
немесе оны қолданған немесе сақтаған кезде басқа нəрсені
байқасаңыз, аппаратты пайдалануды тоқтатыңыз.
• Сұйықтық қолыңызға тиюі мүмкін, сондықтан зақымдалған немесе
сұйықтығы аққан батареяны пайдалануға болмайды.
• Пішіні өзгерген, сұйықтығы немесе жапсырмасы бүлінген
батареяны пайдаланбаңыз, себебі оның шамадан тыс ыстық
шығаруы мүмкін.

Алдын алмаған жағдайда жеңіл немесе орташа деңгейлі
жарақатқа алып келуі мүмкін ықтимал қауіпті жағдайды
білдіреді.

Адамның жарақаттануына, сұйықтықтың ағуына, күйіп
қалуға немесе қызып кетуге жол бермеу үшін мына
нұсқауларды орындаңыз.

• Аппаратты қолданбаған кезде, оны балалардың қолы жетпейтін
жерде сақтаңыз. Бұдан басқа, балаларға аппараттың бөлшектерін
немесе жапсырмаларын ауыздарына салғызбаңыз. Егер қандай да
бір затын жұтып қойса, дəрігерге қаратыңыз.
• Басып шығарғаннан кейін баспа бастиегінің жанындағы металл
бөлшектерді ұстауға болмайды.
• Кескіш пышағын ұстауға болмайды.
• Егер батареялардан аққан сұйықтық теріге немесе киімге тисе,
оларды дереу таза сумен жуыңыз.
• Аппаратты пайдаланбайтын болсаңыз, батареяларын алып,
айнымалы ток адаптерін ажыратыңыз.
• Көрсетілгеннен басқа батареяны пайдалануға болмайды. Ескі жəне
жаңа батареяларды бірге немесе əртүрлілерін, зарядтау
деңгейлері, өндірушілері немесе модельдері əртүрлі батареяларды
бірге пайдаланбаңыз. Батареяның оң жəне теріс зарядты жақтарын
керісінше салуға болмайды.
• Аппаратты/айнымлы ток адаптерін түсіріп немесе соғып алуға
болмайды.
• Сұйық кристалды дисплейді (СКД) баспаңыз.
• Кассета қақпағын жапқанда, саусағыңызды аппараттың ішінде
қалдырмаңыз.
• Ni-MH зарядталмалы батареяларын пайдаланардан бұрын,
батареялардың, зарядтағыштың нұсқауларын мұқият оқып шығып,
оларды дұрыс пайдаланыңыз.
• Ni-MH зарядталмалы батареяларын пайдаланардың алдында,
оларды арнайы зарядтағышпен зарядтаңыз. Ni-MH зарядталмалы
батареяларын зарядтау үшін айнымалы ток адаптерін (AD-24ES)
пайдалану мүмкін емес.

Жалпы сақтық шаралары
• Орынға, материалға жəне орта жағдайларына байланысты,
жапсырма жабысып немесе алынбай қалуы мүмкін, жапсырманың
түсі өзгеруі немесе басқа заттарға берілуі мүмкін. Жапсырманы
қолданардан бұрын, орта жағдайлары мен материалды тексеріңіз.
• Аппаратты басқаша немесе бұл нұсқаулықта сипатталмаған
мақсатқа пайдаланбаңыз. Бұл шартты орындамау салдарынан апат
тудыруы немесе аппаратты зақымдауы мүмкін.
• Бұл аппаратта Brother TZe таспаларын ғана пайдаланыңыз. Тек
таңбасы бар таспаларды қолданыңыз.
• Аппаратты тазалауға жұмсақ, түксіз, құрғақ шүберекті ғана
пайдаланыңыз; ешқашан спирт немесе басқа органикалық
ерітінділер пайдаланбаңыз.
• Баспа бастиегін тазалау үшін құрғақ мақта таяқшасын пайдаланыңыз.
Басып шығару бастиегіне ешқашан тікелей қолдарыңызды тигізбеңіз.
• Таспа шығатын саңылауға, айнымалы ток адаптерінің ұясына
немесе батареясалғышқа бөгде заттар салмаңыз.
• Аппаратты, батареяларды немесе айнымалы ток адаптерін тікелей
күн көзінде немесе жаңбырда қалдыруға болмайды,
жылытқыштардың не басқа жылу бөлетін құрылғылардың жанына
немесе өте жоғары не төмен температуралы (мысалы, көліктің
құралдар тақтасы немесе артқы жағы), ылғалдылығы жоғары
немесе шаң жерге қоюға болмайды.
• Кескіш тұтқасын қатты басуға болмайды.
• Бос таспалы кассетамен немесе аппаратқа таспалы кассетаны
салмай, жапсырмаларды басып шығармаңыз. Бұдан басып шығару
бастиегі бүлінуі мүмкін.
• Аппаратты зақымдамау үшін кассетадағы таспаны тартуға немесе
қатты басуға болмайды.
• Жадқа сақталған деректер аппараттың ақаулығына немесе оны
жөндеуге байланысты немесе батарея толық біткенде өшіп қалады.
• Қуат көзі үш минуттан аса уақытқа ажыратылғанда, барлық мəтін,
пішім параметрлері жəне жадқа сақталған мəтіндік файлдар өшіп
қалады.
• Аппарат зарядталмалы батареялар үшін зарядтау мүмкіндігімен
жабдықталмаған.
• Басып шығарылған мəтін СК дисплейге шыққан мəтіннен басқаша
болуы мүмкін.
• Басып шығарылған жапсырманың ұзындығы дисплейдегі жапсырма
ұзындығынан басқаша болуы мүмкін.
• Өндіру жəне тасымалдау барысында дисплейдің үстіңгі жағына
мөлдір қорғаныш пластик стикер жапсырылады. Пайдаланар
алдында бұл стикерді алып тастаңыз.

Надрукавана ў Кітаі

АСЦЯРОЖНА

Інструкцыя па
бяспецы прылады
PT-H110/PT-E110
Беларуская

Меры бяспекі

УВАГА

Паказвае на патэнцыяльна небяспечную сітуацыю, якая,
калі не пазбягаць яе, можа прывесці да смерці або цяжкіх
траўмаў.

Каб пазбегнуць узгарання, пашкоджання, перагрэву
прылады або з’яўлення незвычайных пахаў і дыму,
а таксама паразы электрычным токам і атрымання
апёкаў і іншых траўмаў, прытрымлівайцеся гэтых
рэкамендацый.

• Заўсёды выкарыстоўвайце для прылады P-touch прапанаваны
адаптар пераменнага току і падлучайце яго да разеткі з
пазначаным напружаннем. Невыкананне гэтых патрабаванняў
можа прывесці да пашкоджання ці паломкі прылады.
• Не дакранайцеся да прылады падчас навальніцы.
• Не карыстайцеся прыладай/адаптарам пераменнага току ў
месцах з высокай вільготнасцю (напрыклад, у ванным пакоі).
• Не перагружайце шнур сілкавання.
• Не дапускайце пашкоджання шнура сілкавання і вілкі, не
змяняйце іх канструкцыю і не змяшчайце на іх цяжкія прадметы.
Не згінайце і не цягніце шнур сілкавання з празмерным
высілкам. Заўсёды прытрымлівайце адаптар пераменнага току
пры адлучэнні яго ад электраразеткі.
• Пераканайцеся, што вілка цалкам устаўлена ў электраразетку.
Не карыстайцеся разеткай, калі яна дрэнна замацавана.
• Забараняецца намочваць прыладу, адаптар пераменнага току,
раздым сілкавання або акумулятары; напрыклад, працаваць з
імі вільготнымі рукамі ці праліваць на іх вадкасць.
• Калі вадкасць, што выцекла з акумулятараў, трапіла ў вочы, гэта
можа прывесці да страты зроку. Неадкладна прамыйце вочы
вялікай колькасцю чыстай вады, а затым звярніцеся па
медыцынскую дапамогу.
• Не разбірайце прыладу/адаптар пераменнага току/акумулятары
і не змяняйце іх канструкцыю.
• Не дапускайце судакранання металічных прадметаў з дадатным
і адмоўным полюсамі акумулятара.
• Не выкарыстоўвайце вострыя або металічныя прадметы
(напрыклад, шчыпчыкі або шарыкавую ручку) для вымання
акумулятараў падчас іх замены.
• Не кідайце акумулятары ў агонь і не падвяргайце іх нагрэву.
• Калі падчас эксплуатацыі прылады або яе захоўвання вы адчулі
незвычайны пах, нагрэў ці ўбачылі змяненне колеру,
дэфармацыю альбо штосьці іншае, адразу адлучыце адаптар
пераменнага току і выміце акумулятары.
• Не выкарыстоўвайце акумулятары, якія пашкоджаны і
працякаюць, бо вадкасць з іх можа трапіць на рукі.
• Не выкарыстоўвайце акумулятары, якія дэфармаваны і
працякаюць або на якіх пашкоджана этыкетка, бо гэта можа
стварыць празмерны нагрэў.

Указвае на патэнцыяльна небяспечную сітуацыю, якая,
калі яе не пазбегнуць, можа прывесці да траўмаў
нязначнай або сярэдняй цяжкасці.

Каб пазбегнуць траўмаў, працякання вадкасці, апёкаў
або нагрэву, прытрымлівайцеся гэтых рэкамендацый.

• Калі вы не карыстаецеся прыладай, захоўвайце яе ў
недаступным для дзяцей месцы. Акрамя таго, не дазваляйце ім
браць у рот дэталі прылады і этыкеткі. Калі дзіця праглынула
нейкі прадмет, звярніцеся па медыцынскую дапамогу.
• Не кранайцеся металічных частак каля друкавальнай галоўкі
адразу пасля друку.
• Не кранайцеся ляза разака.
• Пры траплянні электраліту на скуру або адзенне неадкладна
прамыйце іх чыстай вадой.
• Калі вы не плануеце карыстацца прыладай, выміце
акумулятары і адлучыце адаптар пераменнага току.
• Не выкарыстоўвайце акумулятар, адрозны ад пазначанага
ў інструкцыі. Не карыстайцеся адначасова старымі і новымі
акумулятарамі або іх камбінацыямі розных тыпаў, рознага
ўзроўню зарадкі, розных вытворцаў ці розных мадэляў.
Не ўстаўляйце акумулятар з няправільнай арыентацыяй
дадатнага і адмоўнага полюсаў.
• Не дапускайце падзення прылады/адаптара пераменнага току
і не падвяргайце іх ударам.
• Не націскайце на вадкакрысталічны дысплей (LCD-дысплей).
• Не ўстаўляйце палец унутр прылады, калі вы зачыняеце
накрыўку аддзялення для касеты.
• Перад выкарыстаннем нікель-металгідрыдных акумулятарных
батарэй (Ni-MH) уважліва прачытайце інструкцыі да
акумулятараў і да зараднага прыстасавання, а таксама
ўпэўніцеся, што вы правільна імі карыстаецеся.
• Перад выкарыстаннем нікель-металгідрыдных (Ni-MH)
акумулятарных батарэй зарадзіце іх з дапамогай спецыяльнага
зараднага прыстасавання. Забараняецца выкарыстоўваць
адаптар пераменнага току (AD-24ES) для перазарадкі
нікель-металгідрыдных (Ni-MH) акумулятарных батарэй.

Агульныя меры засцярогі
• У залежнасці ад месца эксплуатацыі, матэрыялаў і вонкавых
умоў, этыкетка можа адлеплівацца або заставацца моцна
прылепленай, яе колер можа змяняцца, а выява — пераносіцца
на іншыя прадметы. Спраўдзіце вонкавыя ўмовы і матэрыял
перад прымацаваннем этыкеткі.
• Не выкарыстоўвайце прыладу для мэтаў ці спосабам, якія не
ўзгаданы ў дадзенай інструкцыі. Гэта можа прывесці да
няшчасных выпадкаў або пашкоджання прылады.
• Выкарыстоўвайце ў гэтай прыладзе толькі стужкі Brother тыпу TZe.
Выкарыстоўвайце толькі тыя стужкі, якія маюць маркіроўку
.
• Для ачысткі прылады карыстайцеся толькі мяккай, сухой
тканінай бяз ворсу; ніколі не карыстайцеся спіртам або іншымі
арганічнымі растваральнікамі.
• Для ачысткі друкавальнай галоўкі карыстайцеся сухой ватнай
палачкай. Ніколі не дакранайцеся рукамі непасрэдна да
друкавальнай галоўкі.
• Не змяшчайце пабочныя прадметы ў шчыліну выхаду стужкі, у раздым
адаптара пераменнага току або ў акумулятарнае аддзяленне.
• Не змяшчайце прыладу, акумулятары або адаптар пераменнага
току пад прамымі сонечнымі прамянямі або дажджом, побач
з награвальнікамі або іншымі гарачымі прадметамі, а таксама ў
месцах з занадта высокай або нізкай тэмпературай (напрыклад,
на прыборным шчытку або задняй паліцы аўтамабіля),
з павышанай вільготнасцю або ў запыленых месцах.
• Не націскайце надта моцна на рычаг разака.
• Не спрабуйце друкаваць этыкеткі, калі касета для стужкі пустая
або не ўстаноўлена ў прыладзе. У адваротным выпадку
магчыма пашкоджанне друкавальнай галоўкі.
• Не цягніце за стужку, якая знаходзіцца ў касеце, і не ўціскайце
яе ў касету з высілкам, каб не пашкодзіць прыладу.
• Любыя дадзеныя, што захоўваюцца ў памяці, будуць страчаны
ў выніку паломкі або рамонту прылады, а таксама ў выпадку
поўнай разрадкі акумулятара.
• Пры адсутнасці электрычнасці больш за тры хвіліны ўсе тэксты,
налады фарматавання і ўсе тэкставыя файлы, што захоўваюцца
ў памяці, будуць выдалены.
• У прылады няма функцыі зарадкі акумулятарных батарэй.
• Надрукаваны тэкст можа адрознівацца ад таго, што паказаны на
LCD-дысплеі.
• Даўжыня надрукаванай этыкеткі можа адрознівацца ад
паказанай даўжыні.
• Ахоўная празрыстая пластыкавая наклейка змяшчаецца на
дысплеі падчас вытворчасці і перавозкі. Выдаліце гэтую
наклейку перад выкарыстаннем.

