Gebruikershandleiding
Labelprinter

QL-700

Zorg ervoor dat u deze handleiding leest en begrijpt voordat u het
apparaat gebruikt.
Bewaar de handleiding op een handige plaats zodat u er later dingen in
kunt opzoeken.
www.brother.com

DUT
ver. A

Hartelijk dank voor de aanschaf van de Brother QL-700.
Wij raden u ten zeerste aan deze handleiding zorgvuldig te lezen voordat u de Brother
QL-700 gebruikt. Bewaar deze handleiding op een handige plaats zodat u er later dingen
in kunt opzoeken.
Wij bieden service en ondersteuning aan gebruikers die hun producten op onze
website registreren. Wij raden aan dat u zich nu bij ons registreert op de volgende
websites:

Website voor online registratie als gebruiker
http://register.eu.brother.com/
Website voor online ondersteuning
http://solutions.brother.com/
OPMERKING. U kunt bovenstaande websites ook openen vanaf de pagina voor online
registratie die wordt weergegeven aan het einde van de installatie van de
software. Wij kijken uit naar uw registratie.
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1 Onderhoud
Het apparaat moet worden onderhouden als dit nodig is. In sommige omgevingen
(bijvoorbeeld in stoffige ruimtes) is echter een frequenter onderhoud vereist.

De printkop onderhouden
De DK-rol (met thermisch papier) die in het apparaat wordt gebruikt, is
ontworpen om de printkop automatisch te reinigen. Wanneer de DK-rol
tijdens het afdrukken en doorvoeren van labels langs de printkop
passeert, wordt de printkop gereinigd.
De rol onderhouden
Reinig de rol met een reinigingsvel.
Gebruik uitsluitend Brother reinigingsvellen voor het onderhoud van de rol.
Als u andere reinigingsvellen gebruikt dan die van Brother, kan dit krassen op het
roloppervlak of een storing veroorzaken.

1

Houd de AAN/UIT-schakelaar ( ) ingedrukt om de QL-700 uit te
schakelen.

2

Houd de Brother QL-700 vast aan de
voorkant en open het compartiment
voor de DK-rol door de klep omhoog te
trekken.

3

Verwijder de DK-rol.

3

4

Verwijder het papier aan de achterzijde
en steek de rand
van het reinigingsvel in de printer tot het vel de plaats bereikt die in
onderstaande afbeelding met een pijl wordt aangegeven.

• Voer het vel in zonder deel
van het vel te verwijderen.
• Controleer of het afdrukoppervlak van het reinigingsvel naar boven is gericht.

5

Sluit de klep van het compartiment van de DK-rol en druk op de
AAN/UIT-schakelaar ( ) om de QL-700 in te schakelen.

6

Houd de doorvoerknop langer dan
één seconde ingedrukt.

Doorvoerknop

De rol draait 10 cm verder.
De kleefzijde van het reinigingsvel verwijdert
alle vlekken en stof op de rol.

• Als u de doorvoerknop niet langer dan

één seconde ingedrukt houdt, draait
de rol slechts 8 mm verder.
• Gooi het reinigingsvel na gebruik weg.

De labeluitgang onderhouden
Als er een opstopping van labels
ontstaat door lijm aan de labeluitgang,
verwijder dan het netsnoer en reinig de
labeluitgang met een doek bevochtigd
met ethanol of isopropylalcohol.
Labeluitgang
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2 Problemen oplossen
Als er tijdens het gebruik van deze printer een probleem optreedt, kan de volgende
informatie u helpen om het probleem op te lossen:

Mogelijke soorten problemen
Probleem

Oplossing

De QL-printer drukt niet af of
geeft een afdrukfout.

• Is de kabel los?
Controleer of de kabel goed is aangesloten.
• Is de DK-rol correct geplaatst?
Zo niet, verwijder dan de DK-rol en plaats deze terug.
• Is er nog genoeg van de rol over?
Controleer of er nog genoeg materiaal op de rol zit.
• Staat de klep van het compartiment voor de DK-rol open?
Controleer of de klep van het compartiment voor de DK-rol goed
gesloten is.
• Is er een afdrukfout of een transmissiefout opgetreden?
Schakel de Brother QL-printer uit en weer in. Neem contact op
met de Brother-dealer als het probleem aanhoudt.
• Als de printer via een USB-hub op de computer is aangesloten,
probeer dan de printer rechtstreeks op de computer aan te
sluiten. Probeer de printer anders aan te sluiten op een andere
USB-poort.

Het statuslampje brandt niet.

• Is het netsnoer goed aangesloten?
Controleer of het netsnoer goed is aangesloten. Als de stekker
goed in het stopcontact is gestoken, probeer dan een ander
stopcontact.

Op de afgedrukte labels
verschijnen strepen of tekens
van slechte kwaliteit of de
labelinvoer werkt niet goed.

• Is de printkop of de rol vuil?
Bij normaal gebruik blijft de printkop over het algemeen schoon,
maar soms kan er tape of vuil van de rol aan de printkop blijven
hangen. Reinig de rol als dit gebeurt.
Zie Î "De rol onderhouden" op pagina 2.

Er wordt een
gegevenstransmissiefout
aangegeven op de computer.

• Is de juiste poort geselecteerd?
Zorg ervoor dat de juiste poort is geselecteerd in de lijst
"Afdrukken naar de volgende poort" in het dialoogvenster
Eigenschappen van de printer.
• Staat de QL-printer in de afkoelmodus (het oranje statuslampje
knippert)?
Wacht tot het statuslampje ophoudt met knipperen en probeer
opnieuw af te drukken.

Labels lopen vast in de
snijeenheid.

• Neem contact op met de Brother-dealer.

• Controleer of de uitworproute van het label niet wordt
belemmerd.
Het label komt niet goed uit de • Controleer of de DK-rol juist geplaatst is door deze te verwijderen
printer na het afdrukken.
en opnieuw te plaatsen.
• Zorg ervoor dat de klep van het compartiment voor de DK-rol
goed gesloten is.
De afdrukkwaliteit is slecht.

• Zit er vuil of stof op de rol waardoor deze niet vrij kan draaien?
Reinig de rol met een reinigingsvel (afzonderlijk verkrijgbaar).
Zie voor meer informatie Î "De rol onderhouden" op pagina 2.

De opmaakstijl is niet
bijgewerkt nadat de rol is
vervangen terwijl de
invoegfunctie is geopend.

• Sluit P-touch Editor om de invoegtoepassing af te sluiten en start
de invoegtoepassing opnieuw op.
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Oplossing

Het pictogram van de
invoegtoepassing P-touch
wordt niet weergegeven in
Microsoft® Word.

• Is Microsoft® Word opgestart vanuit Microsoft® Outlook®?
• Is Microsoft® Word geselecteerd als de standaard editor voor
Microsoft® Outlook®?
Vanwege de beperkingen van het programma kan de
invoegtoepassing voor Microsoft® Word niet met de
bovenvermelde instellingen worden gebruikt. Sluit
Microsoft® Outlook® af en start Microsoft® Word opnieuw op.

Afsnijfout.

• Houd de klep van het compartiment voor de DK-rol gesloten en
druk op de AAN/UIT-schakelaar als er er een afsnijfout optreedt.
Hiermee wordt de snijeenheid weer in de normale stand gebracht
en wordt het apparaat uitgeschakeld. Inspecteer de labeluitgang
nadat het apparaat is uitgeschakeld, en verhelp de papierstoring.
• Plaats het label verticaal ten opzichte van de printkop zoals
hieronder getoond.
Labeluitvoersleuf
Aanbevolen
afdrukrichting
Printkop

• Sommige scanners kunnen de barcode niet lezen. Probeer een
andere scanner.
• Wij raden aan barcodes af te drukken met de afdrukkwaliteitoptie
"Geef voorrang aan afdrukkwaliteit" ingeschakeld.

De afgedrukte barcode kan
niet worden afgelezen.

Windows® XP:
Om de opties voor afdrukkwaliteit te wijzigen, opent u de
printereigenschappen via [Configuratiescherm] [Printers en andere hardware] - [Printers en faxapparaten], klikt u
met de rechtermuisknop op de printer waarvan u de instellingen wilt
wijzigen en selecteert u [Eigenschappen]. Klik vervolgens op het
tabblad [Algemeen] op [Voorkeursinstellingen voor afdrukken...].
Windows Vista®:
Om de opties voor afdrukkwaliteit te wijzigen, opent u de
printereigenschappen via [Configuratiescherm] [Hardware en geluid] - [Printers], klikt u met de rechtermuisknop
op de printer waarvan u de instellingen wilt wijzigen en selecteert
u [Eigenschappen]. Klik vervolgens op het tabblad [Algemeen]
op [Voorkeursinstellingen voor afdrukken...].
Windows® 7:
Om de opties voor afdrukkwaliteit te wijzigen, opent u de
printereigenschappen via
- [Apparaten en printers], klikt u
met de rechtermuisknop op de printer waarvan u de instellingen
wilt wijzigen en selecteert u [Eigenschappen van printer]. Klik
vervolgens op het tabblad [Algemeen] op [Voorkeuren...].
Mac OS X 10.4.11-10.7:
Om de opties voor afdrukkwaliteit te wijzigen, opent u het
dialoogvenster Afdrukken en selecteert u de pagina "Basic" in het
popup-menu.
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Oplossing

Er zijn drie manieren om opnieuw te starten. Voer een van de
Hoe kan ik na het afsluiten van
volgende handelingen uit:
P-touch Editor Lite het
• Schakel de QL-printer uit en weer in.
programma opnieuw starten
• Verwijder de USB-kabel en sluit deze opnieuw aan terwijl de
terwijl de printer nog is
printer is ingeschakeld.
ingeschakeld?
• Start P-touch Editor Lite vanuit Deze computer.

Ik wil de printer resetten.

Houd de snijknop en de AAN/UIT-schakelaar beide ingedrukt
terwijl het apparaat is uitgeschakeld. Zodra het Editor Lite-lampje
begint te knipperen en het oranje statuslampje brandt, drukt u
zesmaal op de snijknop terwijl u de AAN/UIT-schakelaar ingedrukt
blijft houden. De fabrieksinstellingen van het apparaat worden
hersteld.
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3 Belangrijkste specificaties
Productspecificaties
Items

Specificaties

Display

Afdrukken

Editor Lite-lampje (groen), statuslampje (groen, oranje, rood)
Afdrukmethode

Direct thermaal afdrukken via thermale kop

Afdruksnelheid

Max. 150 mm/sec, max. 93 labels/min. (standaard adreslabels)
(indien aangesloten op de computer en met gebruik van
P-touch Editor)

Printkop

300 dpi/720 punten

Max. afdrukbreedte

59 mm

Max. afdruklengte

1m

Min. afdruklengte

12,7 mm

Snijeenheid

Duurzame automatische snijeenheid

Knoppen

AAN/UIT-schakelaar (
snijknop

), Editor Lite-knop, doorvoerknop,

Interface

USB

Voeding

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

Grootte (B x D x H)

128 x 221 x 153 mm

Gewicht

Circa 1,1 kg (zonder DK-rollen)

Besturingsomgeving en omgevingsvoorwaarden
Item
Besturingssysteem
Vaste schijf

Specificaties
Windows

®

®

Microsoft Windows XP/Windows Vista®/Windows® 7

Macintosh

Mac OS X 10.4.11-10.7 (uitsluitend met P-touch Editor 5.x)

Windows®

Schijfruimte 70 MB of meer

Macintosh

Schijfruimte 100 MB of meer

Windows®

Windows® XP: 128 MB of meer
Windows Vista®: 512 MB of meer
Windows® 7: 1 GB (32-bits) of 2 GB (64-bits) of meer

Macintosh

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

Geheugen

Overige

®

Cd-romstation

Bedrijfstemperatuur

10 tot 35 °C

Vochtigheidsgraad

20 tot 80% (niet-condenserend)

