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QL-570/QL-580N

Tiskárna štítků
Příručka uživatele

Před tím, než začnete tento přístroj používat, si přečtěte tuto příručku a ujistěte se, 
že ji rozumíte. Doporučujeme, abyste tuto příručku uschovali na snadno dostupném 
místě pro budoucí použití.

Verze A
www.brother.com



Děkujeme vám, že jste zakoupili přístroj Brother QL-570/580N.

Důrazně doporučujeme, abyste si před tím, než začnete přístroj Brother QL-570/580N 
používat, tuto příručku pečlivě přečetli a uschovali ji poblíž k budoucímu použití.

Uživatelům, kteří si svůj výrobek zaregistrují na naší webové stránce, nabízíme 
servisní služby a podporu. Doporučujeme vám využít této příležitosti 
a zaregistrovat tento produkt u naší společnosti - navštivte tento webový odkaz: 

Registrace uživatelů na internetu 
http://registermybrother.com/

Internetová stránka s podporou 
http://solutions.brother.com/

POZNÁMKA. Na výše uvedené stránky se lze také dostat ze stránky s registrací 
uživatelů na internetu zobrazené na konci instalace programového 
vybavení. Těšíme se na vaši registraci. 

Prohlášení o shodě
(Pouze Evropa)

My, BROTHER INDUSTRIES, LTD.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561, Japonsko

prohlašujeme, že tento výrobek splňuje základní ustanovení a další příslušná nařízení 
Směrnic 2006/95/EC, 2004/108/EC a 2005/32/EC.
Prohlášení o shodě je na naší webové stránce. Přejděte na http://solutions.brother.com -> 
zvolte oblast (např. Europe) -> zvolte zemi -> zvolte model -> zvolte „Návody“ -> zvolte 
Prohlášení o shodě (*podle potřeby zvolte jazyk).

http://registermybrother.com/
http://solutions.brother.com/
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Oznámení o sestavení a publikování
Tato příručka byla sestavena a publikována pod dohledem společnosti 
Brother Industries, Ltd. a zahrnuje nejnovější popisy a technické údaje zařízení.

Obsah této příručky a technické parametry tohoto výrobku se mohou bez 
upozornění změnit.

Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny ve zde obsažených technických 
údajích a materiálech bez upozornění a není zodpovědná za žádné škody (včetně 
následných) způsobených spoléháním se na prezentované materiály, včetně, ale 
ne omezené, na typografické a další chyby vztahující se k publikaci.
Obrázky obrazovky v této příručce se mohou lišit podle vašeho operačního systému 
nebo tiskárny.

© 2010 Brother Industries, Ltd.

Ochranné známky
Logo Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.
Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.
© 2010 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.
Microsoft, Windows Vista, Windows Server a Windows jsou buď registrované ochranné 
známky, nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corp. v USA a/nebo jiných zemích.
Apple, Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované 
v USA a jiných zemích.
Názvy jiných programů nebo produktů používané v tomto dokumentu jsou ochranné 
známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků, kteří je vytvořili.
Každá společnost, jejíž název programu je uveden v této příručce, má ve vztahu ke svým 
vlastním programům uzavřenu licenční smlouvu na program.
Všechny ostatní názvy značek a výrobků uvedené v této Příručce uživatele jsou 
registrované ochranné známky příslušných společností.

Symboly používané v této příručce 
V této příručce jsou používány následující symboly: 

Tento symbol označuje informace nebo pokyny, kterými byste se měli řídit. Při 
zanedbání těchto pokynů může dojít ke zranění, poškození nebo selhání funkcí. 

Tento symbol ukazuje informace nebo pokyny, které vám pomohou tiskárně lépe 
porozumět a účinněji ji používat.

Obecné informace
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Přečtěte si a obeznamte se se všemi těmito informacemi pro budoucí použití. Dodržujte 
všechna varování a pokyny uvedené na zařízení.

V této příručce jsou používány následující symboly:

Bezpečné používání zařízení

VAROVÁNÍ Upozorňují na to, jak postupovat, aby se zabránilo nebezpečí zranění. 

UPOZORNĚNÍ Informují vás o postupech, kterými se musíte řídit, abyste zabránili poškození 
přístroje. 

Činnost NENÍ povolena. NEROZEBÍREJTE tento produkt.
Produkt NESMÍTE postříkat vodou 
ani ho do vody ponořovat.

NEDOTÝKEJTE se uvedené části 
produktu.

Povinná činnost. Odpojování.
Varuje vás před rizikem zásahu 
elektrickým proudem.

VAROVÁNÍ
Řiďte se těmito pokyny, abyste zabránili vzniku požáru, zásahu elektrickým 
proudem a jinému poškození.

Přístroj
V případě bouřky ihned odpojte napájecí 
kabel a přestaňte přístroj používat. 
Může existovat malé riziko zásahu 
elektrickým proudem.
Nedotýkejte se žádných kovových 
součástí v blízkosti tiskové hlavy. Tisková 
hlava se při používání tiskárny silně 
zahřívá a ihned po použití může zůstat 
zahřátá. Nedotýkejte se jí holýma rukama.
Plastových sáčků se zbavujte řádným 
způsobem a uchovejte je mimo dosah 
batolat a dětí. Plastové sáčky na sebe 
nenavlékejte ani si s nimi nehrajte.
Zaznamenáte-li při používání nebo 
uchovávání přístroje jakýkoliv neobvyklý 
zápach, teplo, změnu barev, deformaci 
či cokoliv neobvyklého, ihned odpojte 
napájecí kabel a přestaňte přístroj 
používat.
Nerozebírejte přístroj.
Máte-li zájem o prohlídku, úpravu nebo 
opravu přístroje, obrat’te se na prodejce, 
kde byla tiskárna zakoupena, nebo 
místní autorizované servisní středisko. 

Přístroj nesmíte upustit, narazit do něj 
ani do něj udeřit.
Přístroj nedržte a nezvedejte za kryt 
DK role. Kryt by se mohl uvolnit, přístroj 
spadnout na zem a poškodit se.
Zabraňte tomu, aby přístroj jakýmkoliv 
způsobem zvlhnul.
Nepoužívejte přístroj, pokud se v něm 
nachází cizí tělesa. Pokud se do 
přístroje dostane voda nebo nějaké 
cizí těleso, odpojte ze zásuvky napájecí 
kabel a cizí těleso odstraňte. Je-li to 
zapotřebí, obrat’te se na prodejce, 
kde byla tiskárna zakoupena, nebo 
autorizované servisní středisko. 
Přístroj nikdy nedržte jenom jednou 
rukou. Mohl by vám vyklouznout.
Tiskárnu nikdy nerozebírejte a nenechte 
ji zvlhnout, abyste se vyhnuli riziku 
požáru nebo zásahu elektrickým 
proudem. To by mohlo vyvolat zásah 
elektrickým proudem nebo požár.

Bezpečnostní opatření
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Tiskárnu nečistěte pomocí ředidla, 
benzenu, alkoholu ani žádných jiných 
organických rozpouštědel. To by mohlo 
poškodit její povrch. K čištění tiskárny 
používejte suchý měkký kus látky.

Na horní část tiskárny neumíst’ujte žádné 
těžké předměty ani předměty obsahující 
vodu. Pokud se do tiskárny dostane voda 
nebo nějaké cizí těleso, obrat’te se na 
prodejce, kde byla tiskárna zakoupena, 
nebo místní autorizované servisní 
středisko. Budete-li tiskárnu používat 
i v případě, že se do ní dostane voda 
nebo cizí těleso, můžete ji poškodit 
nebo způsobit osobní úraz.

Řiďte se těmito pokyny, abyste zabránili vzniku požáru, zásahu elektrickým 
proudem a jinému poškození.

Napájecí kabel 
S tímto přístrojem používejte pouze 
autorizovaný zdroj napájení 
(220-240 V střídavého proudu).
Používejte pouze napájecí kabel 
dodaný s tiskárnou.
Nedotýkejte se napájecího kabelu 
ani elektrické zásuvky, pokud máte 
mokré ruce.
Elektrickou zásuvku nesmíte přetížit 
zapojením příliš mnoha zařízení 
a napájecí kabel nikdy nezasouvejte do 
elektrické zásuvky, která je poškozená.
Napájecí kabel nesmíte naříznout, 
poškodit, ani na něj umíst’ovat těžké 
předměty.

Je-li napájecí kabel poškozený, 
nepoužívejte ho. 
Ujistěte se, že je napájecí kabel správně 
do elektrické zásuvky zasunut. 
Při zapojování nebo odpojování 
napájecího kabelu ze zásuvky jej vždy 
držte za zástrčku. Netahejte přímo 
za kabel. Vodič v napájecím kabelu 
by se mohl poškodit.

UPOZORNĚNÍ
Řiďte se těmito pokyny, abyste zabránili vzniku požáru, zásahu elektrickým 
proudem a jinému poškození.

Přístroj
Elektrická zásuvka by se měla nacházet v blízkosti přístroje a být snadno dostupná.
Nedotýkejte se jednotky odstřihu. Mohli byste se poranit.
Tiskárnu nesmíte vystavovat působení přímého slunečního světla, ohřevných těles 
ani žádných jiných zahřátých zařízení. Dále ji neumíst’ujte na místa, kde bude 
vystavena extrémně vysokým či nízkým teplotám, vysoké vlhkosti a přemíře prachu. 
To by mohlo způsobit selhání její funkce.

Napájecí kabel
Jestliže nebudete tiskárnu delší dobu používat, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.

Jednotka odstřihu 
Nedotýkejte se čepele jednotky odstřihu. 
Neotevírejte horní kryt, dokud je jednotka odstřihu v provozu.

VAROVÁNÍ
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Přístroj
• Tato tiskárna je velmi přesný přístroj. Přístroj nesmíte upustit, narazit do něj ani 

do něj udeřit.
• Tiskárnu nezvedejte za kryt přihrádky na DK roli. Kryt by se mohl uvolnit, přístroj 

spadnout na zem a poškodit se.
• Ponecháte-li tiskárnu poblíž televize nebo rádia, nemusí fungovat správným způsobem. 

Neponechávejte tiskárnu poblíž jakéhokoliv zařízení, které by mohlo vyvolávat 
elektromagnetické rušení.

• Do výstupního slotu pro štítky, USB portu, sériového portu nebo LAN portu nevkládejte 
žádné předměty a zachovejte k nim volný přístup.

• Používejte pouze propojovací kabel (USB kabel) dodaný s tiskárnou.
• Jestliže se tiskárnu chystáte delší dobu nepoužívat, vyjměte z ní DK roli.
• Nepokoušejte se tisknout štítky, je-li kryt DK role otevřený. 

Napájecí kabel
• Tiskárnu byste měli umístit do blízkosti snadno dostupné standardní elektrické zásuvky.

DK role (DK štítek, DK páska)
• Používejte pouze originální příslušenství a spotřební materiály společnosti Brother 

(se značkami , ). Nepoužívejte žádná neautorizovaná příslušenství a spotřební 
materiály.

• Jestliže štítek připevníte na vlhký, zašpiněný nebo mastný povrch, může se snadno 
odlepit. Před připevněním štítku očistěte povrch, na který jej chcete připevnit.

• DK role využívají termopapír nebo termální film, který, pokud je vystaven ultrafialovému 
záření, větru či dešti, může vyblednout nebo se odloupnout.

• DK role nevystavujte přímému působení slunečního světla, vysokých teplot, vysoké 
vlhkosti nebo prachu. Uchovávejte DK role na chladném místě ve stínu. Používejte 
je ihned po otevření obalu.

• Poškrábete-li potištěný povrch štítku nehty nebo nějakým kovovým předmětem nebo 
dotknete-li se potištěného povrchu rukama zvlhlýma vodou, potem, lékařskou mastí 
apod., může to změnit barvu nebo způsobit její vyblednutí.

• Štítky nenalepujte na osoby, zvířata ani rostliny.

Instalace/uskladnění 
Umístěte tiskárnu na rovný a stabilní 
povrch, jako je například deska stolu.

Na tiskárnu nepokládejte žádné těžké 
objekty. 

DK role (DK štítek, DK páska)
Buďte opatrní, abyste DK roli neupustili. 
DK role používají termopapír a termální 
film. Na slunci a při působení tepla jak 
štítek, tak výtisk vyblednou. Nepoužívejte 
DK role na venkovní použití, které 
vyžaduje odolnost. 

V závislosti na umístění, materiálu 
a podmínkách okolního prostředí se 
může štítek odloupnout nebo stát 
neodstranitelným. Barva štítku se může 
změnit nebo přilnout k jiným objektům. 
Než štítek někam umístíte, ověřte si 
podmínky okolního prostředí a materiál. 
Vyzkoušejte štítek tak, že umístíte jeho 
malý kousek na nějaké nenápadné 
místo zamýšleného povrchu.

UPOZORNĚNÍ

Obecná preventivní opatření
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• Protože konec DK role není navržen tak, aby přiléhal k cívce se štítky, poslední štítek 
se nemusí podařit správně oříznout. Pokud k tomu dojde, vyjměte zbývající štítky, vložte 
novou DK roli a vytiskněte poslední štítek znovu.
Poznámka. Aby se tento jev vykompenzoval, počet DK štítků obsažených v každé 
DK roli může být o něco vyšší, než je udáváno.

• Jestliže štítek odstraníte po jeho připevnění k nějakému povrchu, mohou na tomto 
povrchu zůstat části štítku. Před připevněním nového štítku odstraňte zbývající části.

• Některé DK role používají pro své štítky trvalé lepidlo. Tyto štítky po připevnění není 
snadné odstranit.

• Před tím, než použijete štítky na CD/DVD, se řiďte pokyny v návodu k použití vašeho 
CD/DVD přehrávače ohledně nalepování štítků na CD/DVD.

• Nepoužívejte štítky na CD/DVD v CD/DVD přehrávači se slotem pro zavádění CD/DVD 
disků, jako je například CD přehrávač v autě, do kterého se CD disk zasouvá 
prostřednictvím slotu v přehrávači.

• Jakmile štítek nalepíte na CD/DVD disk, neodlupujte ho, protože byste mohli strhnout 
tenkou povrchovou vrstvu disku, což by disk poškodilo.

• Nenalepujte štítky na CD/DVD na CD/DVD disky navržené pro použití s inkoustovými 
tiskárnami. Štítky se z těchto disků snadno odlupují a používání disku s odloupnutým 
štítkem by mohlo vést k poškození nebo ztrátě dat.

• Když nalepujete CD/DVD štítky, používejte aplikátor dodaný s rolemi štítků na CD/DVD. 
Zanedbání této zásady by mohlo způsobit poškození CD/DVD přehrávače.

• Uživatel přijímá plnou zodpovědnost za nalepování CD/DVD štítků. Společnost Brother 
se zříká jakékoliv zodpovědnosti za ztrátu nebo poškození dat způsobenou nevhodným 
použitím štítků na CD/DVD.

CD-ROM a programové vybavení
• Dejte pozor, aby se disk CD-ROM nepoškrábal, a rovněž jej nevystavujte vysokým 
či nízkým teplotám.

• Nepokládejte na disk CD-ROM žádné těžké předměty a netlačte na něj.
• Programové vybavení na disku CD-ROM je určeno pouze k použití s touto tiskárnou. 

Další podrobnosti viz licenční ujednání na disku CD. Toto programové vybavení může 
být nainstalováno na více osobních počítačů, například pro kancelářské použití atd.
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Rozbalování přístroje QL-570/580N Strana 8

Popis částí Strana 9
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Nastavení DK role Strana 11
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KROK 1 Začínáme8
Začínáme

Před tím, než začnete tiskárnu používat, se ujistěte, že balení obsahuje následující 
položky. Pokud nějaká položka chybí nebo je poškozená, obrat’te se na svého prodejce 
společnosti Brother.

QL-570/580N

Kabel USB Čisticí list

CD-ROM

Napájecí kabel pro střídavý proud

Zástrčky se mohou v různých zemích lišit.

DK role (startovací role)

K přístroji Brother QL-570/580N jsou přiložené 
dvě startovní role:
• Jedna startovní role standardních adresových 

štítků DK (100 štítků).
• Jedna startovní role kontinuálních trvanlivých 

pásek DK, 62 mm.

1 Rozbalování přístroje 
QL-570/580N
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Připojte k přístroji QL-570/580N 
napájecí kabel a poté zastrčte 
napájecí kabel do elektrické zásuvky.

• Před tím, než zapojíte napájecí kabel, 
zkontrolujte, zda má elektrická zásuvka 
napětí 220-240 V střídavého proudu.

• Až přestanete přístroj QL-570/580N 
používat, vytáhněte napájecí kabel 
z elektrické zásuvky.

• Při vytahování napájecího kabelu 
z elektrické zásuvky netahejte za kabel. 
Vodič v napájecím kabelu by se mohl 
poškodit.

• Nepřipojujte přístroj QL-570/580N 
k počítači, dokud k tomu nebudete 
vyzváni při instalaci ovladače tiskárny.

Přední část Zadní část 

2 Popis částí
Hlavní tisková jednotka

Tlačítko Kon-
trolka 
LED

Tlačítko Tlačítko 

Přihrádka na DK roli kryt

Zásobník 
na štítky

Napájecí kabel

USB port

<QL-570>

<QL-580N>

SFSDPort napájení

Port napájení
Napájecí 
kabel

Sériový port
LAN portUSB port

3 Připojení zdroje napájení

Zástrčky se mohou v různých zemích lišit.
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1 Podržte přístroj Brother QL-570/580N před 
tiskárnou a pevně zdvihněte kryt přihrádky na 
DK pásku, abyste jej otevřeli.

2 Odstraňte ochranný kryt.

4 Odstranění ochranného listu

Ochranný list

Ochranný list
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1 Stisknutím a podržením tlačítka  vypněte 
přístroj QL-570/580N. Uchopte kryt 
přihrádky na DK roli ve přední části 
přístroje Brother QL-570/580N a pevným 
zdvihnutím nahoru kryt otevřete.

2 Vložte cívku do vodítek cívky v přihrádce 
na DK roli.

• Ujistěte se, že úchytky cívky jsou pevně vsunuty 
do vodítek cívky na pravé a levé straně.

• Vsuňte cívku tak, aby byla DK role na pravé straně 
přístroje Brother QL-570/580N (při pohledu zepředu).

3 Nasuňte konec DK role do slotu, 
dokud se nezarovná s oblastí 
zobrazenou na pravé straně.

Zarovnejte konec role se svislým 
okrajem výstupního slotu pro štítky.

4 Zavřete kryt přihrádky na DK roli.
Pokud stisknete tlačítko , abyste zapnuli přístroj 
Brother QL-570/580N, konec štítku DK bude 
automaticky zarovnán.

5 Nastavení DK role
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Kabel RS-232C a sít’ový kabel nepatří mezi standardní příslušenství.
Zvolte vhodný kabel pro vaše rozhraní.

• Kabel USB
Použijte přiložený propojovací kabel.

• Kabel RS-232C (QL-580N)
V níže uvedené tabulce jsou zobrazena přiřazení pinů u sériových kabelů (kabely 
RS-232C), která lze používat s touto tiskárnou. Tyto kabely lze zakoupit v obchodě 
s elektronikou. Nepoužívejte propojovací kabel delší než 2 metry.

Strana tiskárny Brother QL Strana počítače
D-sub zásuvka, pojistný šroub #4-40 (UNC) (D-Sub9P zásuvka)

• Sít’ový kabel (QL-580N)
Použijte přímý kabel tvořený kroucenou dvojlinkou kategorie 5 (nebo vyšší) pro 
10BASE-T nebo 100BASE-TX Fast Ethernet Network.

Důležité
U rozhraní USB byste měli používat dodaný propojovací kabel USB, abyste vyhověli 
limitům pro elektromagnetickou kompatibilitu.
U sériových a sít’ových rozhraní byste měli v zájmu vyhovění limitům elektromagnetické 
kompatibility používat stíněný propojovací kabel.
Změny nebo úpravy, které nejsou výslovně schváleny společností Brother Industries, 
Ltd., mohou zhoršit výkon funkcí a kvalitu tisku a na toto poškození se nemusí vztahovat 
omezená záruka.

• Pokud není možné k tiskárně připojit kabel RS-232C a kabel USB zároveň.
• Sériový konektor RS-232C v tomto přístroji není zdrojem omezeného výkonu.

• Upozornění ohledně sít’ových propojení LAN
Nepřipojujte tento přístroj k síti LAN, která je vystavená přepětí.

• Upozornění ohledně sít’ových propojení RS-232C
Sériový konektor RS-232C v tomto přístroji není zdrojem omezeného výkonu.

6 Používání propojovacího kabelu

Název 
signálu

Počet 
kolíků

Přiřazení kolíků
Počet 
kolíků

Název 
signálu

DCD 1 1 DCD

RXD 2 2 RXD

TXD 3 3 TXD

DTR 4 4 DTR

GND 5 5 GND

DSR 6 6 DSR

RTS 7 7 RTS

CTS 8 8 CTS

RI 9 9 RI
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Náhled štítku

Using only this printer (No PC)

Široká nabídka štítků1 Strana 14



KROK 2 Náhled štítku14
Náhled štítku

Nabízíme vám ukázku štítků, jaké můžete vytvořit pomocí tiskárny Brother QL-570/580N.
Je vám k dispozici široká škála štítků, z níž si můžete vybírat.

Zvolte typ štítku, který chcete vytvořit.

1 Široká nabídka štítků
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Kontrolka LED Strana 16

Údržba Strana 17

Odstraňování problémů Strana 19

Hlavní technické údaje Strana 22
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Reference

Definice LED kontrolky
LED kontrolka na tiskárně Brother QL signalizuje současný provozní stav.

Kontrolka Stav
Zhasnutá

Napájení je VYPNUTO.

Svítí zelená kontrolka
Napájení je ZAPNUTO.

Zelená kontrolka bliká
Příjem dat z počítače (pouze u modelu QL-580N).

Svítí oranžová kontrolka
Je otevřen kryt role. Zavřete správně kryt role.

Oranžová kontrolka bliká
Probíhá chlazení.
(Počkejte, dokud nepoklesne teplota tiskové hlavy.)

Červená kontrolka bliká
Probíhá zavádění funkcí přístroje (pouze u modelu QL-580N).

Červená kontrolka bliká
Došlo k jedné z následujících chyb.
• Chyba čidla štítků.

(Konec DK role nebo uvíznutí štítků.)
• Byla nainstalována špatná DK role.
• Chyba při přenosu dat.

1 Kontrolka LED
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Reference

Je nutné provádět údržbu přístroje dle požadavků. V některých prostředích však může 
být nutné údržbu provádět častěji (například, je-li v prostředí hodně prachu). 

Údržba tiskové hlavy
DK role (druh papíru pro záznam pomocí vysokých teplot) používaný 
s tiskárnou je navržený tak, aby se automaticky čistila tisková hlava. 
Když DK role projde hlavou během tisku a přísunu štítků, tiskovou 
hlavu vyčistí.

Údržba válečku
Chcete-li vyčistit váleček, prosíme použijte dodaný čisticí list DK-CL99. 

Provádíte-li údržbu válečku, nezapomeňte používat pouze čisticí listy Brother DK-CL99.
Použijete-li čisticí listy od jiné společnosti, povrch válečku se může poškrábat nebo 
způsobit poruchu.

1 Stisknutím a podržením tlačítka  vypněte přístroj QL-570/580N.

2 Uchopte kryt přihrádky na DK roli 
ve přední části přístroje Brother 
QL-570/580N a pevným zdvihnutím 
nahoru kryt otevřete.

3 Vyjměte DK roli.

2 Údržba
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Údržba výstupní části pro štítky
Pokud štítek způsobí zablokování 
přístroje vzhledem k lepidlu 
zachycenému na výstupní části pro 
štítky, odstraňte napájecí kabel 
a vyčistěte výstupní část pro štítky 
kusem látky namočeným v etanolu 
nebo isopropylalkoholu.

4 Vyjměte podložní papír  a nasuňte okraj  čisticího listu 
do tiskové hlavy, dokud nedosáhne oblasti vyznačené šipkou 
na obrázku dole.

• Vložte celý list , aniž byste odstraňovali  jeho dolní/horní část.
• Zkontrolujte, že tiskový povrch čisticího listu směřuje směrem vzhůru.

5 Zavřete kryt DK role a stisknutím tlačítka  zapněte přístroj 
QL-570/580N.

6 Stiskněte a podržte stisknuté déle 
než jednu vteřinu tlačítko .
Váleček se otočí o 10 cm.
Přilnavý líc čisticího listu odstraní jakékoliv 
skvrny nebo nečistoty na válečku.

• Pokud nepodržíte tlačítko  
stisknuté déle než jednu vteřinu, 
váleček se otočí pouze o 8 mm.

• Po použití se čisticího listu zbavte.

Tlačítko 

Výstupní část pro štítky
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Reference

Pokud dojde k problémům během používání tiskárny, zkuste je vyřešit následujícím 
způsobem.

Možné druhy problémů

Problém Řešení

Tiskárna QL netiskne nebo 
došlo k chybě tisku.

• Není uvolněný kabel?
Zkontrolujte, zda je pevně připojený kabel.

• Je DK role správně nainstalována? 
Pokud ne, vyjměte DK roli a nainstalujte ji znovu.

• Zbývá dostatek role? 
Zkontrolujte, že zbývá dost role.

• Není otevřen kryt přihrádky na DK roli? 
Zkontrolujte, že kryt přihrádky na DK roli je zavřený.

• Nedošlo k chybě tisku nebo přenosu dat? 
Vypněte a znovu zapněte tiskárnu Brother QL. Pokud problém 
i nadále přetrvává, obrat’te se na svého prodejce společnosti 
Brother.

Nesvítí tlačítko napájení.
• Byl správně zapojen napájecí kabel? 

Zkontrolujte, zda je zapojen napájecí kabel. Je-li zapojen 
správným způsobem, zkuste jej zasunout do jiné elektrické 
zásuvky.

Na vytištěných štítcích se 
nalézají šmouhy nebo špatně 
vytisklé znaky nebo nejsou 
štítky v přístroji správně 
posouvány.

• Není znečištěná tisková hlava nebo váleček? 
I když tisková hlava při běžném používání obvykle zůstává čistá, 
může na ní uvíznout prach nebo nečistoty z válečku. V takovém 
případě váleček vyčistěte.
Viz  „Údržba válečku“ na straně 17.

Na počítači se zobrazí hlášení 
o chybě při přenosu dat.

• Zvolili jste správný port? 
Ověřte, že v seznamu „Tiskne do následujících portů“ 
v dialogovém okně Vlastnosti tiskárny je zvolen správný port.

• Nenachází se tiskárna QL v režimu chlazení (nebliká pomalu 
oranžová kontrolka LED)? 
Počkejte, dokud nepřestane kontrolka LED blikat, a potom 
zkuste tisknout znovu.

• Netiskne zrovna někdo prostřednictvím sítě?
Jestliže se pokusíte tisknout, když zrovna ostatní uživatelé 
tisknou velké množství dat, tiskárna nebude schopna přijmout 
váš požadavek, dokud nebude dokončena probíhající tisková 
úloha. V takovém případě proveďte tiskovou úlohu znovu, 
jakmile se dokončí ostatní úlohy.

Štítky uvízly v jednotce odstřihu. • Obrat’te se na svého prodejce společnosti Brother.

Štítky nejsou po tisku správně 
vysunovány.

• Zkontrolujte, zda nic neblokuje výstupní dráhu štítků.
• Zkontrolujte, zda je správně nainstalována DK role tak, 

že ji odstraníte a nainstalujete znovu.
• Ověřte, že je správně zavřen kryt DK role.

Kvalita tisku je nízká.
• Nenachází se na válečku nečistoty nebo prach, které by mu bránily 

se volně otáčet? Vyčistěte váleček pomocí čisticího listu (dodáván 
zvlášt’). Podrobnosti viz  „Údržba válečku“ na straně 17.

Po výměně pásky při aktivaci 
funkce doplňků nebyl 
aktualizován styl rozvržení.

• Zavřením programu P-touch Editor ukončete funkci doplňků a 
poté ji reaktivujte.

3 Odstraňování problémů
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Ikona funkce P-touch Add-In 
se nezobrazuje v aplikaci 
Microsoft® Word.

• Spustili jste aplikaci Microsoft® Word z aplikace Microsoft® 
Outlook®?

• Je aplikace Microsoft® Word zvolena jako editor, který se 
obvykle používá s aplikací Microsoft® Outlook®? 
Vzhledem k programovým omezením funkce Add-In Microsoft® 
Word nefunguje s výše uvedenými nastaveními. Ukončete aplikaci 
Microsoft® Outlook® a spust’te znovu aplikaci Microsoft® Word.

Chyba jednotky odstřihu.

• Pokud dojde k chybě jednotky odstřihu, ponechte zavřený kryt 
přihrádky na DK pásku a stiskněte tlačítko . Jednotka odstřihu 
se přesune zpět do obvyklé pozice a automaticky VYPNE 
přístroj. Po VYPNUTÍ přístroje prohlédněte hlavu jednotky 
odstřihu a odstraňte uvízlý papír. 

Vytištěný čárový kód nelze 
přečíst.

• Nastavte štítek vertikálně k tiskové hlavě, jak je to 
znázorněno níže.

• Některé druhy skeneru nedokáží čárový kód přečíst. Zkuste 
použít jiný skener.

• Doporučujeme vám tisknout čárový kód pomocí možností 
Kvality tisku nastavených na „Give priority to print quality”.

Windows® XP:
Chcete-li změnit možnosti Kvality tisku, otevřete vlastnosti 
tiskárny z [Ovládací panely] - [Tiskárna a jiné hardware] - 
[Tiskárna a faxy], klepněte pravým tlačítkem na tiskárnu, jejíž 
nastavení chcete změnit, a zvolte [Vlastnosti]. Poté ve složce 
[Obecné] klepněte na [Vlastnosti tisku...].

Windows Vista®:
Chcete-li změnit možnosti Kvality tisku, otevřete vlastnosti tiskárny 
tím, že přejdete do [Ovládací panely] - [Hardware a zvuk] - 
[Tiskárny], klepněte pravým tlačítkem na tiskárnu, jejíž nastavení 
si přejete změnit, a poté zvolte [Vlastnosti]. Poté ve složce 
[Obecné] klepněte na [Vlastnosti tisku...].

Windows® 7:
Chcete-li změnit možnosti Kvality tisku, otevřete vlastnosti 
tiskárny tím, že přejdete do  - [Zařízení a tiskárny], klepnete 
pravým tlačítkem na tiskárnu, jejíž nastavení si přejete změnit, a 
zvolte [Vlastnosti tiskárny]. Poté ve složce [Obecné] klepněte na 
[Vlastnosti...].

Přeji si resetovat tiskárnu/
vymazat data přenesená 
z počítače (pouze model 
QL-580N).

• Chcete-li resetovat přístroj, stiskněte a podržte stisknuté 
tlačítko , abyste přístroj VYPNULI. Poté podržte tlačítko  
stisknuté dvě vteřiny. Držte tlačítko  stisknuté a stiskněte 
šestkrát tlačítko . Přístroj bude resetován. Všechna data 
přenesená z počítače budou smazána a přístroj se vrátí na 
tovární nastavení.

Přeji si zrušit aktuální tiskovou 
úlohu (pouze model QL-580N). • Ujistěte se, že tiskárna je ZAPNUTA a stiskněte tlačítko .

Problém Řešení

Tisková
hlava

Výstupní slot
pro štítky

Doporučeno
směr tisku
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Při tisknutí prostřednictvím 
kabelu USB se tiskárna 
opakovaně zastavuje a poté 
pokračuje v tisknutí (pouze 
model QL-580N).

• Je tiskárna nastavena na souvislý tisk?
Pokud ano, nastavte na tisk s vyrovnávací pamětí. (Otevřete 
vlastnosti tiskárny z [Ovládací panely] - [Tiskárny a faxy] a 
klepněte na tlačítko [Printing Preferences...] na kartě [General]. 
Vyberte možnost „After one page of data is received“.)

• Jako náhradní řešení můžete odpojit kabel LAN, dokud nebude 
tisk prostřednictvím USB dokončen.

Problém Řešení
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Reference

Technické údaje o výrobku

Provozní prostředí

Položky Technické údaje
Displej Kontrolka LED (zelená, červená, oranžová)

Tisk

Metoda tisku Přímý tepelný tisk pomocí tepelné hlavy

Rychlost tisku Max. 110 mm/s., max. 68 štítků/min. (Standardní adresové štítky) 
(Při připojení kabelu USB)

Tisková hlava 300 dpi/720 bodů
Max. šířka 
tisku 59 mm

Min. délka 
tisku 12,7 mm

Jednotka odstřihu Automatická jednotka odstřihu s dlouhou životností
Tlačítko Tlačítko , tlačítko , tlačítko  

Rozhraní
QL-570 USB
QL-580N USB, RS-232C, 10/100BASE-TX drátová sít’ Ethernet

Napájení
QL-570

220-240 V AC 50/60 Hz 0,9 A
QL-580N

Velikost
QL-570 133 × 208 × 143 mm
QL-580N 133 × 240 × 143 mm

Hmotnost
QL-570 Přibližně 1,1 kg (bez DK role)
QL-580N Přibližně 1,2 kg (bez DK role)

Položky Technické údaje
Provozní teplota 10 až 35 °C
Provozní vlhkost 20 až 80 % (bez kondenzace)

4 Hlavní technické údaje
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