Használati útmutató
Címkenyomtató

QL-700

A készülék használata előtt mindenképpen olvassa el figyelmesen a
használati útmutatót.
Őrizze meg a használati útmutatót a későbbi felhasználás érdekében.
www.brother.com

HUN
ver. A

Köszönjük, hogy megvásárolta a Brother QL-700 készüléket.
A Brother QL-700 használata előtt olvassa el figyelmesen az útmutatót, és őrizze meg a
későbbi felhasználás érdekében.
A weboldalunkon regisztrált felhasználók számára további szolgáltatásokkal és
támogatással állunk rendelkezésre. Használja ki a lehetőséget, és regisztráljon
a következő honlapok meglátogatásával:

Online felhasználói regisztráció
http://register.eu.brother.com/
Online terméktámogatás oldal
http://solutions.brother.com/
MEGJEGYZÉS. A fenti honlapokat a nyomtatóhoz adott a szoftver telepítésének végén
megjelenő online felhasználói regisztráció ablakából is elérheti.
Regisztrációját örömmel vesszük.
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1 Karbantartás
A készülék karbantartását az előírások szerint kell elvégezni. Azonban bizonyos
környezeti feltételek fennállása esetén (pl. poros környezetben) gyakrabban van szükség
karbantartásra.

Nyomtatófej karbantartása
A készülékhez használt DK tekercs (hőpapír) úgy lett kialakítva, hogy
automatikusan megtisztítsa a nyomtatófejet. Amikor a DK tekercs
áthalad a nyomtatófejen nyomtatás és címkeadagolás közben,
megtisztítja a nyomtatófejet.
Görgő karbantartása
A görgő tisztításához használja az opcionális tisztítólapot.
A görgő karbantartása során kizárólag Brother tisztítólapokat használjon.
Ha nem Brother gyártmányú tisztítólapot használ, a görgő felülete megkarcolódhat,
ami helytelen működéshez vezethet.

1

Nyomja meg és tartsa lenyomva a
kikapcsolásához.

2

Tartsa a Brother QL-700 készüléket az
első részénél fogva, és majd
határozottan emelje fel a DK tekercs
rekeszének fedelét annak
kinyitásához.

3

Vegye ki a DK tekercset.

gombot a QL-700

3

4

Távolítsa el a tisztítólap alsó részét
és helyezze be a tisztítólap
szélét
a nyomtatóba úgy, hogy az ábrán nyíllal jelölt résznél
legyen.

• A lapot az
számmal jelölt rész eltávolítása nélkül helyezze be.
• Bizonyosodjon meg róla, hogy a tisztítólap nyomtatási felülete felfelé néz.
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Csukja be a DK tekercs rekeszének fedelét, majd nyomja meg
a
gombot a Brother QL-700 bekapcsolásához.
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Nyomja meg és tartsa lenyomva
több mint egy másodpercig a
gombot.

gomb

A görgő 10 cm elfordul.
A tisztítólap ragasztóval bevont része
eltávolítja a görgőn található foltokat
és port.

• Ha nem tartja lenyomva legalább egy

másodpercig a
gombot, a görgő
csak 8 mm-t fordul el.
• Használat után dobja ki a tisztítólapot.

Címkekiadó nyílás karbantartása
Ha a címkekiadó nyílásnál a lerakódott
ragasztó miatt elakad a címke, húzza
ki a tápkábelt, és tisztítsa meg a
címkekiadó nyílást etanollal vagy
izopropil-alkohollal nedvesített
ronggyal.
Címkekiadó
nyílás
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2 Hibaelhárítás
Ha az itt felsorolt problémák merülnek fel a készülék használata során, a következőkben
leírt eljárásokkal oldhatja meg azokat.

Lehetséges problémák típusai
Probléma

Megoldás

A QL nyomtató nem nyomtat,
vagy nyomtatási hibát jelez.

• Laza a kábel?
Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e a kábelt.
• Megfelelően lett behelyezve a DK tekercs?
Ha nem, vegye ki, és helyezze be újra a DK tekercset.
• Elegendő címke van még a tekercsen?
Ellenőrizze, hogy elegendő címke van-e még a tekercsen.
• Nincs nyitva a DK tekercs rekesze?
Ellenőrizze, hogy becsukta-e a DK tekercs rekeszét.
• Nyomtatási vagy átviteli hiba történt?
Kapcsolja ki- majd be a Brother QL nyomtatót. Ha a probléma
még mindig fennáll, vegye fel a kapcsolatot Brother
márkakereskedőjével.
• Ha a nyomtató USB hubon keresztül kapcsolódik, próbálja meg
közvetlenül a számítógéphez csatlakoztatni. Ellenkező esetben
próbálja meg egy másik USB porthoz csatlakoztatni.

Az állapotjelző nem világít.

• Megfelelően csatlakoztatta a tápkábelt?
Bizonyosodjon meg róla, hogy csatlakoztatta a tápkábelt.
Ha az megfelelően van csatlakoztatva, próbálja meg bedugni
egy másik elektromos csatlakozóaljzatba.

A kinyomtatott címkén csíkok
vagy hibásan nyomtatott
karakterek vannak, vagy a
címke adagolása nem
megfelelő.

• Szennyeződött a nyomtatófej vagy a görgő?
Normál használat során a nyomtatófej általában tiszta marad,
de a görgőről származó szöszök vagy szennyeződések
ráragadhatnak a nyomtatófejre. Ebben az esetben tisztítsa meg
a görgőt.
Lásd Î a „Görgő karbantartása” részt a következőben: 2. oldal.

Adatátviteli hiba a
számítógépen.

• A megfelelő portot választotta ki?
Ellenőrizze, hogy a megfelelő portot választotta-e ki a nyomtató
tulajdonságai párbeszédablak „Nyomtatás a következő
port(ok)ra” listájában.
• A QL nyomtató hűtési üzemmódban van (az állapotjelző
narancssárgán villog)?
Várjon, amíg az állapotjelző abbahagyja a villogást, majd
próbálja ismét a nyomtatást.

Címkeelakadás a
vágóeszközben.

• Hívja fel Brother viszonteladóját.

A címkét nyomtatás után nem
adja ki megfelelően a
készülék.

• Ellenőrizze, hogy nincs-e elzárva a címke kiadási útja.
• A DK tekercs eltávolításával és visszahelyezésével ellenőrizze,
hogy a DK tekercs megfelelően lett-e behelyezve.
• Ellenőrizze, hogy megfelelően becsukta-e a DK tekercs rekeszét.

Rossz nyomtatási minőség.

• Szöszök vagy szennyeződések találhatók a görgőn, amelyek
akadályozzák a szabad mozgásban? Tisztítsa meg a görgőt a
tisztítólappal (külön kapható). Részletekért lásd Î a „Görgő
karbantartása” részt a következőben: 2. oldal.

A tekercs cseréje után, ha
aktiválta az Add-In bővítmény
szolgáltatást, az elrendezés
stílusa nem frissült.

• Zárja be a P-touch Editor programot az Add-In bővítményből való
kilépéshez, majd aktiválja újra az Add-In bővítményt.
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Megoldás

• A Microsoft® Word indítása a Microsoft® Outlook® alkalmazásból
történt?
• A Microsoft® Word a Microsoft® Outlook® alkalmazásban
A P-touch Add-In ikon nem
használt alapértelmezett szerkesztőprogram?
jelenik meg a Microsoft® Word
A program korlátozásai miatt a Microsoft® Word Add-In nem
alkalmazásban.
működik a fenti beállításokkal. Lépjen ki a Microsoft® Outlook®
alkalmazásból, majd indítsa el ismét a Microsoft® Word
alkalmazást.

Vágóeszköz hiba.

• A vágóeszköz hibája esetén tartsa lecsukva a DK tekercs
rekeszének fedelét, és nyomja meg a
gombot. A vágóeszköz
visszaáll alaphelyzetbe, és a készülék automatikusan kikapcsol.
A készülék kikapcsolt állapotában vizsgálja meg a címkekiadó
nyílást, és szüntesse meg a papírelakadást.
• A címkét a ábrán látható módon a nyomtatófejre merőlegesen
helyezze el.
Kiadónyílás
Javasolt nyomtatási
irány
Nyomtatófej

• Egyes típusú vonalkód olvasók nem tudják olvasni a vonalkódot.
Próbálkozzon más vonalkód olvasó használatával.
• Vonalkód nyomtatásához a nyomtatási minőséget „Give priority
to print quality” értékre javasolt állítani.

A kinyomtatott vonalkód nem
olvasható.

Windows® XP:
A nyomtatási minőség beállításához nyissa meg a nyomtató
tulajdonságablakát a [Vezérlőpult] - [Nyomtatók és más eszközök] [Nyomtatók és Faxok] ikonra kattintva, ezután kattintson jobb
egérgombbal a módosítandó nyomtatóra, majd a [Tulajdonságok]
menüpontra. Ezután az [Általános] fülön kattintson a
[Nyomtatási beállítások...] gombra.
Windows Vista®:
A nyomtatási minőség beállításához nyissa meg a nyomtató
tulajdonságablakát a [Vezérlőpult] - [Hardver és Hang] [Nyomtatók] ikonra kattintva, ezután kattintson jobb egérgombbal
a módosítandó nyomtatóra, majd a [Tulajdonságok] menüpontra.
Ezután az [Általános] fülön kattintson a [Nyomtatási beállítások...]
gombra.
Windows® 7:
A nyomtatási minőség beállításához nyissa meg a nyomtató
tulajdonságablakát a
- [Eszközök és nyomtatók] ikonra
kattintva, ezután kattintson jobb egérgombbal a módosítandó
nyomtatóra, majd a [Nyomtató tulajdonságai] menüpontra.
Ezután az [Általános] fülön kattintson a [Beállítások...] gombra.
Mac OS X 10.4.11 - 10.7:
A nyomtatási minőség beállításához nyissa meg a nyomtatási
párbeszédablakot és válassza a nyomtatási beállítások felugró
menü „Basic” lehetőségét.
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Megoldás

A P-touch Editor Lite
programból történő kilépés
után hogyan tudom
újraindítani a programot úgy,
hogy a készülék továbbra is be
van kapcsolva?

Az újraindítás három módon hajtható végre. Végezze el a
következők valamelyikét.
• Kapcsolja ki-, majd be a QL-nyomtatót.
• Húzza ki, majd csatlakoztassa újra az USB-kábelt úgy, hogy
közben a nyomtatót bekapcsolva hagyja.
• Indítsa el a P-touch Editor Lite programot a Sajátgép mappából.

Alaphelyzetbe szeretném
állítani a nyomtatót.

A készülék kikapcsolt állapotában nyomja le és tartsa lenyomva
a
gombot, miközben a
gombot is nyomva tartja. Amikor
elkezd villogni az Editor Lite jelzőfény, és az állapotjelző
narancssárgára vált, nyomja le hatszor a
gombot, miközben
folyamatosan nyomva tartja a
gombot. A készülék visszaáll a
gyári alapértelmezett értékekre.
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3 Főbb műszaki adatok
Termék műszaki adatai
Eszközök

Műszaki adatok
Editor Lite jelzőfény (zöld), állapotjelző (zöld,
narancssárga, vörös)

Kijelző

Nyomtatás

Nyomtatási módszer

Közvetlen hőnyomtatás hőnyomtató fejjel

Nyomtatási sebesség

Max. 150 mm/sec, max. 93 címke/perc. (szabványos
levélcímkék) (a számítógépen futó P-touch Editor
használatával)

Nyomtatófej

300 dpi/720 pont

Max. nyomtatási szélesség

59 mm

Max. nyomtatási hossz

1m

Min. nyomtatási hossz
Vágóeszköz

12,7 mm
Nagy teherbírású automatikus vágóeszköz

Nyomógombok

gomb, Editor Lite gomb,

gomb,

Interfész

USB

Áramellátás

220 - 240 V AC, 50/60 Hz, 1,1 A

Méret (Sz x Mé x Ma)

128 x 221 x 153 mm

Súly

Körülbelül 1,1 kg (DK tekercs nélkül)

gomb

Működési környezet
Elem
Operációs rendszer
Merevlemez-terület

Műszaki adatok
Windows

®

®

®

Microsoft Windows XP/Windows Vista®/Windows® 7

Macintosh

Mac OS X 10.4.11 - 10.7 (csak P-touch Editor 5.x esetén)

Windows®

Legalább 70 MB szabad lemezterület

Macintosh

Legalább 100 MB szabad lemezterület

Windows®

Windows® XP: 128 MB vagy több
Windows Vista®: 512 MB vagy több
Windows® 7: 1 GB (32-bites) vagy 2 GB (64-bites) vagy több

Macintosh

Mac OS X 10.4.11: 256 MB vagy több
Mac OS X 10.5.x: 512 MB vagy több
Mac OS X 10.6: 1 GB vagy több
Mac OS X 10.7: 2 GB vagy több

Memória

Egyéb

CD-ROM meghajtó

Üzemi hőmérséklet

10 - 35 °C

Működési páratartalom

20 - 80% (kondenzáció nélkül)

