
Tarratulostin

Pika-asennusopas

Lue tämä opas niin, että ymmärrät sen sisällön, ennen kuin käytät laitetta. 
Pidä tätä opasta lähellä laitetta, jotta voit käyttää sitä tarvittaessa.
Kaikki mallit eivät ole saatavilla kaikissa maissa. 

www.brother.com FIN 

QL-710W/720NW



Kiitos Brother QL-710W/720NW -tarratulostimen ostamisesta.
Tässä oppaassa kuvataan lyhyesti Brother QL-710W/720NW -tarratulostimen käytön 
aloittamisen vaiheet.
Lisätietoja on Käyttöoppaassa. Käyttöopas sijaitsee mukana toimitetun CD-levyn 
Käyttöoppaat-kansiossa.
Suosittelemme, että luet tämän oppaan huolellisesti ennen Brother  
QL-710W/720NW -tarratulostimen käyttämistä, ja säilytät sitä tulostimen lähellä tulevaa 
tarvetta varten.
Tarjoamme palvelua ja tukea käyttäjille, jotka rekisteröivät tuotteensa 
WWW-sivustossamme. Suosittelemme, että rekisteröit tuotteesi nyt käymällä 
seuraavassa osoitteessa: 

Online-käyttäjärekisteröinti 
http://register.eu.brother.com/

Online-tukisivu 
http://support.brother.com/

HUOMAUTUS: Yllä olevia sivustoja voi käyttää myös tarratulostimen mukana toimitetun 
CD-levyn käyttäjärekisteröinti-ikkunasta. Odotamme rekisteröintiäsi. 

TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Tämä tuote on hyväksytty käytettäväksi ainoastaan sen ostomaassa. Älä käytä tätä tuotetta ostomaan ulkopuolella, 
sillä se saattaa rikkoa kyseisen maan langattoman tietoliikenteen ja virran säädöksiä.
Tämä tuote tukee seuraavia käyttöjärjestelmiä: Windows ® XP, Windows Vista ®, Windows ® 7, Windows Server ® 2003, 
Windows Server ® 2008 ja Mac OS X 10.5.8–10.7.
Windows ® XP tässä asiakirjassa tarkoittaa Windows ® XP Professionalia ja Windows ® XP Home Editionia. Windows ® XP 
tässä asiakirjassa ei tarkoita Windows ® XP x64 Editionia.
Windows Vista ® tässä asiakirjassa tarkoittaa kaikkia Windows Vista ® -versioita.
Windows ® 7 tässä asiakirjassa tarkoittaa kaikkia Windows ® 7 -versioita.
Windows Server ® 2003 tässä asiakirjassa tarkoittaa Windows Server ® 2003:a ja Windows Server ® 2003 R2:ta. 
Windows Server ® 2003 tässä asiakirjassa ei tarkoita Windows Server ® 2003 x64 Editionia.
Windows Server ® 2008 tässä asiakirjassa tarkoittaa Windows Server ® 2008:aa ja Windows Server ® 2008 R2:ta.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa)
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya, 467-8561, Japan

ilmoittaa, että tämä tuote on Euroopan yhteisössä voimassa olevien kaikkien asianmukaisten 
direktiivien ja säädösten olennaisten vaatimusten mukainen.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan ladata WWW-sivustostamme.  
Käy osoitteessa http://support.brother.com/ → valitse ”Europe” → valitse maasi → valitse mallisi → 
valitse ”Käyttöohjeet” sekä kielesi ja napsauta sitten ”Etsi”-painiketta → valitse 
Vaatimustenmukaisuusvakuutus → napsauta ”Lataa”-painiketta    Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
ladataan PDF-tiedostona.

Kansainvälisen ENERGY STAR ® -ohjelman 
noudattamisen lauseke

Kansainvälisen ENERGY STAR ® -ohjelman tarkoituksena on 
kannustaa energiatehokkaan toimistolaitteiston kehitystä ja 
saattamista yleiseen käyttöön.
ENERGY STAR ® -kumppanina Brother Industries, Ltd. on 
selvittänyt, että tämä tuote on energiatehokkuudessa 
ENERGY STAR ® -määritysten mukainen.
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Huomautus kokoamisesta ja julkaisemisesta
Tämä opas on koottu ja julkaistu Brother Industries, Ltd.:n valvonnassa. Se sisältää uusimmat 
tuotteen kuvaukset ja tekniset tiedot.
Tämän oppaan sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
Brother pidättää oikeuden tehdä ilman ennakkoilmoitusta muutoksia oppaaseen sisältyviin 
teknisiin tietoihin ja materiaaleihin, eikä se ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien 
satunnaiset vahingot), jotka aiheutuvat esitettyjen materiaalien mukaan toimimisesta, mukaan 
lukien julkaisuun liittyvät typografiset virheet tai muut virheet.
Tämän oppaan näyttökuvat voivat vaihdella käyttöjärjestelmän tai tulostimen mukaan.

© 2012 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tavaramerkit
Brother-logo on Brother Industries, Ltd.:n rekisteröity tavaramerkki.
Brother on Brother Industries, Ltd.:n rekisteröity tavaramerkki.
Microsoft, Windows Vista, Windows Server ja Windows ovat Microsoft Corp.:n rekisteröityjä 
tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Apple, Macintosh, Mac OS, iPhone, iPod touch, iPad ja Safari ovat Apple Inc.:n rekisteröityjä 
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Wi-Fi ja Wi-Fi Alliance ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Wi-Fi Protected Setup, WPA ja WPA2 ovat Wi-Fi Alliancen merkkejä.
Android on Google Inc:n tavaramerkki.
Tässä asiakirjassa käytetyt muiden ohjelmistojen ja tuotteiden nimet ovat ne kehittäneiden 
yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
Jokaisella omistajalla, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä oppaassa, on erityinen 
ohjelmiaan koskeva käyttöoikeussopimus.
Brotherin tuotteissa, liittyvissä tavaramerkeissä ja muussa materiaalissa olevat yritysten 
tavaramerkit ja tuotteiden nimet ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai 
rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tässä oppaassa käytetyt symbolit 
Tässä oppaassa käytetään seuraavia symboleja: 

Tämä symboli ilmaisee tietoja tai ohjeita, joita tulee noudattaa. Niiden huomiotta 
jättämisestä voi aiheutua tapaturma, aineellinen vahinko tai toiminnon epäonnistuminen. 

Tämä symboli ilmaisee tietoja tai ohjeita, joiden avulla voit ymmärtää laitteen toimintaa 
entistä paremmin ja käyttää laitetta entistä tehokkaammin.

Huomautuksia avoimen lähteen käyttöoikeuksista
Tämä tuote sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistoa.
Lisätietoja on mukana toimitetulla CD-levyllä olevissa avoimen lähdekoodin 
käyttöoikeushuomautuksissa ja tekijänoikeustiedoissa.
Windows ®: X:\Licence.txt (tässä X on asemasi kirjain).
Macintosh: Kaksoisosoita työpöydän CD-levykuvaketta. Kaksoisosoita sitten 
Lisäohjelmat-kuvaketta. Licence.rtf tulee näkyviin.

Yleistietoja
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Lue kaikki nämä ohjeet niin, että ymmärrät ne, ja säästä ne myöhempää käyttöä varten. 
Noudata kaikkia tuotteessa merkittynä olevia varoituksia ja ohjeita.

Käyttöoppaissa käytetään seuraavia symboleja:

Laitteen turvallinen käyttö

VAROITUS
Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa vakavan tai 
kuolemaan johtavan tapaturman, jos tuotetta käsitellään noudattamatta 
varoituksia ja ohjeita.

HUOMIO
Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta, josta voi aiheutua pieni tai keskisuuri 
tapaturma ja/tai omaisuusvahinko, jos tuotetta käsitellään noudattamatta 
varoituksia ja ohjeita.

Toimenpide on KIELLETTY. ÄLÄ pura laitetta.

ÄLÄ roiskuta nestettä laitteen päälle tai 
upota laitetta veteen. ÄLÄ kosketa tuotteen määritettyä osaa.

Pakollinen toimenpide. Irrottaminen pistorasiasta.

Varoittaa sähköiskuvaarasta.

VAROITUS
Noudata näitä ohjeita, jotta voit välttää tulipalon, sähköiskun tai muun 
vahingoittumisen.

Laite
Älä käytä laitetta erityisen vaativissa 
ympäristöissä, kuten lääketieteellisiin 
hoitoihin liittyvien laitteiden lähellä. 
Sähkömagneettiset häiriöt saattavat 
saada lääketieteellisiin hoitoihin 
käytettävän laitteen toimimaan 
virheellisesti.
Käyttäjien, joilla on sydämentahdistin, 
tulee siirtyä kauemmas laitteesta, jos he 
kokevat olonsa epänormaaliksi.
Hävitä muovipussit oikein ja pidä ne 
vauvojen ja lasten ulottumattomissa. Älä 
pue muovipusseja päällesi tai leiki niillä.
Irrota virtajohto välittömästi ja lopeta 
laitteen käyttö, jos huomaat epänormaalia 
hajua, lämpöä, savua, värin tai muodon 
muutoksia tai mitä tahansa epätavallista, 
kun laitteeseen on kytketty virta.

Älä pura laitetta. 
Jos laitetta on tutkittava, säädettävä tai 
korjattava, ota yhteys liikkeeseen, josta 
laite ostettiin, tai paikalliseen valtuutettuun 
huoltokeskukseen. 
Älä pudota tai lyö laitetta tai aiheuta siihen 
mitään vahinkoa.
Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se voi 
kastua, kuten keittiöön, kylpyhuoneeseen 
tai lähelle ilmankostutinta. Muussa 
tapauksessa saattaa aiheutua sähköisku 
tai tulipalo.
Älä anna minkään nesteen päästä 
kosketuksiin laitteen kanssa.

Laitteen turvallinen käyttö
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Älä käytä laitetta, jos sen sisällä on vieraita 
esineitä. Älä pudota laitteen sisään mitään 
metalliesineitä, kuten paperiliittimiä tai 
niittejä. Jos laitteeseen joutuu vettä tai 
vieraita esineitä, irrota virtajohto 
pistorasiasta ja poista vieras esine. Jos se 
on tarpeen, ota yhteys liikkeeseen, josta 
laite ostettiin, tai paikalliseen valtuutettuun 
huoltokeskukseen.
Älä anna orgaanisten liuotteiden 
(bentseeni, tinneri, kynsilakan poistoaine, 
hajunpoistoaine ja niin edelleen) päästä 
kosketuksiin laitteen ja sen 
liitäntäkaapeleiden kanssa. Muutoin 
laitteen muoto voi muuttua tai laite voi 
sulaa, ja saattaa tapahtua sähköisku tai 
tulipalo.
Älä kosketa laitetta kovan ukonilman 
aikana, sillä muuten saattaa seurata 
sähköisku.

Varmista, että katkaiset virran laitteesta ja 
irrotat virtajohdon pistorasiasta, kun 
puhdistat laitetta. Muussa tapauksessa 
saattaa aiheutua sähköisku tai tulipalo.
Älä koskaan pura laitetta tai anna sen 
kastua, tai muuten voi aiheutua tulipalo tai 
sähköisku.
Älä käytä tinneriä, bentseeniä, alkoholia tai 
muuta orgaanista liuotinta laitteen 
puhdistamiseen. Muutoin laitteen pinta voi 
vahingoittua. Puhdista laite pehmeällä, 
kuivalla kankaalla.
Älä aseta laitteen päälle raskaita tai vettä 
sisältäviä esineitä. Jos laitteen sisälle 
joutuu vettä tai vieraita esineitä, ota 
yhteyttä liikkeeseen, josta laite ostettiin, tai 
paikalliseen valtuutettuun 
huoltokeskukseen. Jos jatkat laitteen 
käyttöä, kun laitteen sisällä on vettä tai 
vieras esine, laite saattaa vahingoittua, tai 
voi tapahtua henkilövahinko.

Noudata näitä ohjeita, jotta voit välttää tulipalon, sähköiskun tai muun 
vahingoittumisen.

Virtajohto
Käytä laitteelle ainoastaan valtuutettua 
virtalähdettä (vaihtovirta, 220–240 V).
Käytä vain laitteen mukana toimitettua 
virtajohtoa.
Älä käsittele virtajohtoa tai virtapistoketta, 
jos kätesi ovat märät.
Älä ylikuormita pistorasioita liittämällä 
niihin liikaa laitteita, äläkä liitä virtajohtoa 
vioittuneeseen pistorasiaan.
Älä leikkaa, vahingoita tai muuta 
virtajohtoa, äläkä aseta sen päälle raskaita 
esineitä.
Irrota virtapistoke pistorasiasta 
säännöllisesti ja puhdista pistokkeen 
nastojen kiinnityskohta ja väli. Jos jätät 
virtapistokkeen pistorasiaan pitkäksi 
aikaa, virtapistokkeen nastojen 
kiinnityskohtaan kerääntyy pölyä. Tämä 
saattaa aiheuttaa oikosulun, josta voi 
seurata tulipalo.

Älä käytä virtajohtoa, jos se on 
vahingoittunut. 
Varmista, että virtajohto on asetettu 
pistorasiaan oikein. 
Älä vedä virtajohdosta, kun irrotat 
virtapistoketta pistorasiasta. Muussa 
tapauksessa saattaa aiheutua sähköisku 
tai tulipalo.
Älä taivuta, riko tai vioita johtoa millään 
tavalla, tai muutoin voi aiheutua sähköisku, 
tulipalo tai laitteen virheellinen toiminta.
Älä käytä jatkojohtoa, sillä siitä voi 
aiheutua tulipalo, sähköisku tai laitteen 
vahingoittuminen.

VAROITUS
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Laite
• Tämä laite on tarkkuuslaite. Älä pudota tai lyö laitetta tai aiheuta siihen mitään vahinkoa.
• Älä nosta laitetta DK-rullalokeron kannesta. Kansi saattaa irrota, jolloin laite voi pudota ja 

vahingoittua.
• Älä aseta esineitä tarrojen ulostuloaukkoon, USB-porttiin, sarjaporttiin tai lähiverkkoporttiin tai 

tuki niitä.
• Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua liitäntäkaapelia (USB-kaapelia).
• Jos DK-rullaa ei käytetä pitkään aikaan, poista se laitteesta.
• Älä yritä tulostaa tarroja, kun DK-rullalokeron kansi on auki. 

HUOMIO
Noudata näitä ohjeita, jotta voit välttää tulipalon, sähköiskun tai muun 
vahingoittumisen.

Laite
Laite saattaa toimia virheellisesti esimerkiksi television tai radion lähellä. Älä käytä laitetta 
minkään sellaisen laitteen lähellä, joka aiheuttaa sähkömagneettisia häiriöitä.
Varmista, etteivät pienet lapset aseta sormiaan laitteen liikkuviin osiin tai aukkoihin.
Pistorasian tulee olla lähellä laitetta ja helposti käytettävissä.
Älä koske leikkuriin. Siitä voi seurata henkilövahinko.
Kun laitetta ei käytetä, säilytä sitä poissa lasten ulottuvilta. Älä myöskään anna lasten 
laittaa laitteen osia tai tarroja suuhun. Jos lapsi on nielaissut jonkin esineen, vie hänet 
lääkäriin.
Älä aseta laitetta sijaintiin, jossa se altistuu suoralle auringonpaisteelle, tai lähelle 
lämmittimiä tai muita kuumia laitteita. Älä myöskään aseta sitä mihinkään sijaintiin, jossa 
se altistuu erittäin korkeille tai matalille lämpötiloille tai suurelle kosteudelle, tai pölyisiin 
sijainteihin. Muutoin laite saattaa toimia virheellisesti.
Älä pitele tai nosta laitetta DK-rullalokeron kannesta. Kansi saattaa irrota, jolloin laite voi 
pudota ja vahingoittua.
Älä pitele laitetta vain yhdellä kädellä. Laite saattaa pudota.
Kun liität kaapeleita ja lisälaitteita, varmista, että asetat ne oikeassa suunnassa ja oikealla 
tavalla. Käytä lisäksi ainoastaan määritettyjä kaapeleita ja lisälaitteita. Muussa 
tapauksessa saattaa aiheutua tulipalo tai loukkaantuminen. Liitä laitteisto oikein 
noudattamalla käyttöoppaan ohjeita.
Älä irrota laitteeseen kiinnitettyjä tarroja (tarroja, jotka esimerkiksi kertovat käytöstä tai 
laitteen sarjanumeron).

Virtajohto
Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota virtajohto pistorasiasta.

Leikkuri 
Älä koske leikkurin terään. 
Älä avaa yläkantta, kun leikkuri on toiminnassa.

Asentaminen/säilyttäminen 
Aseta laite tasaiselle, vakaalle alustalle, 
kuten työpöydälle.

Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle. 

Yleiset varotoimenpiteet
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DK-rulla (DK-tarra ja DK-teippi)
• Käytä ainoastaan aitoja Brother-lisävarusteita ja -tarvikkeita (niissä on merkintä  tai ). 

Älä käytä valtuuttamattomia lisävarusteita tai tarvikkeita.
• Jos tarra on kiinnitetty märkään, likaiseen tai öljyiseen pintaan, se voi irrota helposti. Ennen 

kuin kiinnität tarran, puhdista pinta, johon aiot kiinnittää tarran.
• DK-rullat käyttävät lämpöherkkää paperia tai kalvoa, jonka värit voivat haalistua tai joka voi 

irrota pinnoista, jos se altistuu ultraviolettivalolle, tuulelle tai sateelle.
• Älä altista DK-rullia suoralle auringonvalolle, korkeille lämpötiloille, suurelle kosteudelle tai 

pölylle. Säilytä niitä viileässä, pimeässä paikassa. Käytä DK-rullat pian niiden pakkausten 
avaamisen jälkeen.

• Tarran tulostetun pinnan raaputtaminen kynnellä tai metalliesineillä tai siihen koskeminen 
käsillä, jotka ovat kosteat esimerkiksi vedestä tai hiestä, voi saada värin muuttumaan tai 
haalistumaan.

• Älä kiinnitä tarroja ihmisiin, eläimiin tai kasveihin. Älä myöskään koskaan kiinnitä tarroja 
julkiseen tai yksityiseen omaisuuteen ilman lupaa.

• Koska DK-tarranauhan päätä ei ole kiinnitetty tarrarullaan, viimeistä tarraa ei välttämättä 
leikata oikein. Jos niin tapahtuu, poista jäljellä olevat tarrat, aseta uusi DK-rulla ja tulosta 
viimeinen tarra uudelleen. 
Huomautus: Tämän vuoksi kussakin DK-rullassa saattaa olla enemmän DK-tarroja kuin 
paketissa on ilmoitettu.

• Kun tarra irrotetaan sen jälkeen, kun se on kiinnitetty pintaan, osa tarrasta saattaa jäädä kiinni.
• Ennen kuin kiinnität CD-/DVD-tarroja, muista noudattaa CD-/DVD-soittimesi  

CD-/DVD-tarrojen käyttämistä koskevia ohjeita.
• Älä käytä CD-/DVD-tarroja sellaisessa CD-/DVD-soittimessa, jossa levy liu’utetaan soittimen 

aukkoon, kuten auton CD-soittimessa.
• Älä irrota CD-/DVD-tarraa, kun se on kiinnitetty CD-/DVD-levyyn. Muutoin ohut pintakerros 

saattaa irrota ja levy vioittua.
• Älä kiinnitä CD-/DVD-tarroja CD-/DVD-levyihin, jotka on suunniteltu käytettäviksi 

mustesuihkutulostinten kanssa. Tarrat irtoavat kyseisistä levyistä helposti. Levyjen, joiden 
tarrat ovat irronneet, käyttäminen voi johtaa tietojen katoamiseen tai vioittumiseen.

• Kun kiinnität CD-/DVD-tarroja, käytä CD-/DVD-tarrarullien mukana toimitettua kiinnitintä. Jos 
et tee niin, CD-/DVD-soitin saattaa vioittua.

• Käyttäjät ovat täysin vastuussa CD-/DVD-tarrojen kiinnittämisestä. Brother ei ota mitään 
vastuuta CD-/DVD-tarrojen virheellisestä käytöstä aiheutuvasta tietojen menettämisestä tai 
vioittumisesta.

• Älä pudota DK-rullaa.
• DK-rullat käyttävät lämpöherkkää paperia ja lämpöherkkää kalvoa. Auringonvalo ja lämpö 

haalentavat sekä tarraa että tulostetta. Älä käytä DK-rullia tulosteisiin, joita käytetään ulkona 
ja joilta edellytetään kestävyyttä.

• Riippuen paikasta, materiaalista ja ympäristöolosuhteista tarra saattaa irrota tai liimautua 
kiinni pysyvästi tai tarran väri saattaa muuttua tai tarttua toisiin esineisiin. Ennen kuin kiinnität 
tarran, tarkista ympäristöolosuhteet ja materiaali. Testaa tarraa kiinnittämällä pieni pala sitä 
tarkoitetun pinnan huomaamattomalle alueelle.
CD-levy ja ohjelmisto

• Älä naarmuta CD-levyä tai altista sitä korkeille tai matalille lämpötiloille.
• Älä aseta raskaita esineitä CD-levyn päälle tai käytä voimaa CD-levyn käsittelemisessä.
• CD-levyllä oleva ohjelmisto on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan tämän laitteen kanssa. 

Lisätietoja on CD-levyllä olevassa käyttöoikeussopimuksessa. Tämä ohjelmisto voidaan 
asentaa useisiin tietokoneisiin käytettäväksi esimerkiksi toimistossa.
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Tarkista ennen tulostimen käyttämistä, että pakkaus sisältää seuraavat kohteet. Jos jokin 
kohteista puuttuu tai on vioittunut, ota yhteyttä Brother-jälleenmyyjään.

QL-710W/720NW

USB-kaapeli Pika-asennusopas

CD-levy DK-tarrojen ja teipin ohjain

Virtajohto

Pistoke saattaa vaihdella maakohtaisesti.

DK-rulla (aloitusrulla)

1 QL-710W/720NW-tarratulostimen 
purkaminen pakkauksesta
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Kytke virtajohto QL710W/720NW-
tarratulostimeen ja kytke virtajohto sitten 
pistorasiaan.

• Tarkista ennen virtajohdon kytkemistä, 
että pistorasian jännite on 220–240 V 
(vaihtovirta).

• Irrota virtajohto pistorasiasta sen 
jälkeen, kun olet lopettanut QL-710W/
720NW-tarratulostimen käyttämisen.

• Älä vedä virtajohdosta, kun irrotat sitä 
pistorasiasta. Virtajohto voi vahingoitua.

• Älä kytke QL-710W/720NW-
tarratulostinta tietokoneeseen, ennen 
kuin niin kehotetaan tekemään 
tulostinohjaimen asennuksen 
yhteydessä.

Edestä Takaa 

Kun Wi-Fi-merkkivalo palaa, kiinteät verkkoyhteydet on 
poistettu käytöstä.

2 Osien kuvaus
Päätulostusyksikkö

DK-rullalokeron kansi

Syöttö-
painike

Leikkaus-
painike

Wi-Fi-
painike

Virta-
painike

Tila-
merkkivalo

Wi-Fi-
merkkivalo

Virtajohto

USB-portti

Virtavastake

USB-portti
Lähiverkkoportti

Sarjaportti

<QL-710W>

Virtavastake

Virtajohto

<QL-720NW>

3 Virtalähteen liittäminen

Pistoke saattaa vaihdella 
maakohtaisesti.
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1 Katkaise virta QL-710W/720NW-
tarratulostimesta painamalla virtapainiketta ( ) 
ja pitämällä sitä painettuna. Pitele Brother 
QL-710W/720NW -tarratulostinta sen etuosasta 
ja avaa DK-rullalokeron kansi nostamalla sitä 
lujasti.

2 Aseta kela sen ohjaimiin DK-rullalokerossa.
• Varmista, että kelan varret on asetettu tiukasti 

vasemmalla ja oikealla oleviin kelan ohjaimiin.
• Aseta kela ja DK-rulla Brother QL-710W/720NW 

-tarratulostimen oikeanpuoleisessa osassa olevaan 
kelaohjaimeen.

3 Pujota DK-rullan pää vastakkeeseen, 
kunnes se on oikealla näkyvän alueen 
mukaisesti.

Aseta rullan pää tarrojen ulostuloaukon 
pystysuoran reunan mukaisesti.

4 Sulje DK-rullalokeron kansi.
Kun kytket virran Brother QL-710W/720NW 
-tarratulostimeen painamalla virtapainiketta ( ), 
leikatun DK-tarran pää tasataan automaattisesti.

4 DK-rullan asettaminen
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Tässä osassa kerrotaan, miten asennetaan P-touch Editor 5.0, tulostinohjain, P-touch Update 
Software ja Tulostinasetustyökalu käyttäen Normaali asennus -vaihtoehtoa.
Ohjelmiston asennustoimet vaihtelevat tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan.
Näyttökuvat saattavat vaihdella käyttöjärjestelmän mukaan.
Seuraavissa vaiheissa näet merkinnän QL-XXX. ”XXX” tarkoittaa tulostimesi nimeä. 
Seuraavassa näyttökuvassa olevat tulostimen nimet saattavat erota ostamasi tulostimen 
nimestä.

Esitetyt näytöt saattavat olla erilaiset QL-710W:ssä ja QL-720NW:ssä. Tämän oppaan 
kuvauksissa käytetään QL-720NW-tarratulostimen näyttöjä.

Asennustoimia voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Jos tietokoneessasi ei ole CD-asemaa, voit ladata uusimmat ohjaimet, oppaat ja 
apuohjelmat mallillesi Brother Solutions Centeristä osoitteesta  
http://support.brother.com/. Kaikki CD-levyllä olevat sovellukset eivät välttämättä ole 
ladattavissa.

USB-liitäntäkaapeli
Windows ®: sivu 11
Macintosh: sivu 13

Kiinteä verkko  
(vain QL-720NW)
Windows ®: sivu 15
Macintosh: sivu 18

Langaton verkko
Windows ® ja Macintosh:  
sivu 20

5 Ohjelmiston asentaminen
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Ennen asentamista
Varmista, että tietokoneesi virta on 
kytkettynä ja olet kirjautuneena 
järjestelmänvalvojan oikeuksin.

Ohjelmiston asentaminen 
USB-liitäntäkaapelia varten

USB-liitännän käyttäjät (Windows®)

• ÄLÄ kytke USB-kaapelia vielä.
• Jos ohjelmia on käynnissä, sulje ne.

1 Aseta asennusohjelman 
CD-levy CD-asemaan. Jos 
malliniminäyttö tulee näkyviin, 
valitse tulostimesi. Jos 
kielinäyttö tulee näkyviin, 
valitse kielesi.

Jos CD-levyn valikko ei tule 
näyttöön automaattisesti, avaa 
CD-levyn tiedostot ja 
kaksoisnapsauta 
[Start.exe]-tiedostoa.

2 Valitse [Normaali asennus].

Asennuksen kohteet:
Normaali asennus
Asentaa P-touch Editor 5.0:n, 
P-touch Address Bookin, 
P-touch Update Softwaren, 
Tulostinasetustyökalun, 
Käyttöoppaan ja 
tulostinohjaimen.
Käyttöoppaat
Näyttää Käyttöoppaan, 
Ohjelmiston käyttöoppaan ja 
Verkkokäyttäjän oppaan.
Mukautettu asennus
Asentaa erikseen P-touch 
Editor 5.0:n, P-touch 
Address Bookin, P-touch 
Update Softwaren, 
Tulostinasetustyökalun, 
tulostinohjaimen, 
Käyttöoppaan ja P-touch 
Editor Lite LANin.
Verkon apuohjelmat
Asentaa BRAdmin Light 
-apuohjelman.
Brotherin tekninen tuki
Näyttää linkin Brother 
Solutions Centeriin.

• Tulostinasetustyökalun avulla 
voit määrittää useita 
tulostimen asetuksia, kun 
tulostin on kytketty 
tietokoneeseen 
USB-kaapelilla.
Huomaa, että tulostinohjaimen 
on oltava asennettuna 
tietokoneessa, jotta tulostimen 
voi määrittää.

• P-touch Address Bookia ei 
tueta joillakin kielillä.

1
2
3
4
5

1

2

3

4

5
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3 Lue käyttöoikeussopimus ja 
valitse [Hyväksy], jos hyväksyt 
ehdot.

4 Aloita asennus valitsemalla 
[Asenna] ja noudata näyttöön 
tulevia ohjeita.

Windows Vista ® ja Windows ® 7: 
kun Käyttäjätilien valvonta 
-näyttö tulee näkyviin, valitse 
Salli tai Kyllä.

5 Valitse Paikallinen liitäntä (USB) 
ja valitse sitten [Seuraava]. 
Asennus jatkuu.

QL-710W ei tue kiinteitä 
verkkoyhteyksiä (Ethernet).

6 Kun niin kehotetaan tekemään, 
kytke tulostin, jotta 
tulostinohjaimen asennus 
viimeistellään.

7 Kun online-käyttäjärekis-
teröinnin näyttö tulee näkyviin, 
valitse [OK] tai [Peruuta].
• Jos valitset [OK], näyttöön tulee 

online-käyttäjärekisteröinnin sivu 
ennen asennuksen 
viimeistelemistä (suositus).

• Jos valitset [Peruuta], asennus 
jatkuu.

8 Valitse [Valmis].
Ohjelmiston asennus on nyt valmis.

Kun näyttöön tulee kehote 
käynnistää tietokone uudelleen, 
valitse [Käynnistä uudelleen].
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Ennen asentamista
Varmista, että laite saa virtaa ja että 
Macintosh-tietokoneen virta on kytkettynä. 
Sinun on oltava kirjautuneena 
järjestelmänvalvojan oikeuksin.

Kytke USB-kaapeli

Ohjelmiston asentaminen 
USB-liitäntäkaapelia varten

USB-liitännän käyttäjät (Macintosh)

Jos kytket tulostimen Macintosh-
tietokoneeseen USB-keskittimen 
kautta, tulostinta ei ehkä tunnisteta 
oikein. Kytke tässä tapauksessa 
tulostin suoraan Macintosh-
tietokoneen USB-porttiin.

1 Aseta asennusohjelman 
CD-levy CD-asemaan. 

2 Asenna kaksoisosoittamalla 
Start Here OSX -kuvaketta.

Käytettävissä olevat kohteet:
Start Here OSX
Asentaa P-touch Editor 5.0:n, 
P-touch Update Softwaren ja 
tulostinohjaimen.
Lisäohjelmat
Sisältää BRAdmin Lightin ja 
Ohjatun langattoman laitteen 
asennuksen.
Oppaat
Sisältää Käyttöoppaan, 
Ohjelmiston käyttöoppaan ja 
Verkkokäyttäjän oppaan.
Brotherin tekninen tuki
Näyttää linkin online-
rekisteröintiin ja Brother 
Solutions Centeriin.

3 Noudata näyttöön tulevia 
ohjeita.

4 Kun asennus on valmis, kytke 
virta painamalla laitteen 
virtapainiketta ( ).

5 Osoita [Omenavalikko] - 
[Järjestelmäasetukset] ja 
osoita Tulostus ja faksaus 
(Mac OS X 10.5.8–10.6) / 
Tulostus ja skannaus 
(Mac OS X 10.7). Valitse .

1

2

3

4
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Ohjelmiston asennus on valmis.

6 Valitse . Valitse luettelosta 
Brother QL-XXX ja valitse 
[Lisää], jotta tulostin lisätään 
Tulostus ja faksaus 
-kohteeseen 
(Mac OS X 10.5.8–10.6) / 
Tulostus ja skannaus 
-kohteeseen (Mac OS X 10.7).

7 Kun näkyviin tulee taas 
Tulostus ja faksaus- / 
Tulostus ja skannaus -näyttö, 
tarkista, että Brother QL-XXX 
on lisätty, ja sulje Tulostus ja 
faksaus- / Tulostus ja 
skannaus -näyttö.
Nyt voit käyttää laitetta.
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Ennen asentamista
Varmista, että tietokoneesi virta on 
kytkettynä ja olet kirjautuneena 
järjestelmänvalvojan oikeuksin.

Kytke verkkokaapeli ja kytke 
virta laitteeseen painamalla 
laitteen virtapainiketta ( )

Varmista, että tulostimen 
Wi-Fi-merkkivalo ei pala.

Ohjelmiston asentaminen 
kiinteää verkkoa varten

Kiinteän verkkoliitännän käyttäjät (Windows®) 
(vain QL-720NW)

Jos ohjelmia on käynnissä, sulje ne.

1 Aseta asennusohjelman 
CD-levy CD-asemaan. Jos 
malliniminäyttö tulee näkyviin, 
valitse tulostimesi. Jos 
kielinäyttö tulee näkyviin, 
valitse kielesi.

Jos CD-levyn valikko ei tule 
näyttöön automaattisesti, avaa 
CD-levyn tiedostot ja 
kaksoisnapsauta 
[Start.exe]-tiedostoa.

2 Valitse [Normaali asennus].

Asennuksen kohteet:
Normaali asennus
Asentaa P-touch Editor 5.0:n, 
P-touch Address Bookin, 
P-touch Update Softwaren, 
Tulostinasetustyökalun, 
Käyttöoppaan ja 
tulostinohjaimen.
Käyttöoppaat
Näyttää Käyttöoppaan, 
Ohjelmiston käyttöoppaan ja 
Verkkokäyttäjän oppaan.
Mukautettu asennus
Asentaa erikseen P-touch 
Editor 5.0:n, P-touch 
Address Bookin, P-touch 
Update Softwaren, 
Tulostinasetustyökalun, 
tulostinohjaimen, 
Käyttöoppaan ja P-touch 
Editor Lite LANin.
Verkon apuohjelmat
Asentaa BRAdmin Light 
-apuohjelman.
Brotherin tekninen tuki
Näyttää linkin Brother 
Solutions Centeriin.

• Tulostinasetustyökalun avulla 
voit määrittää useita 
tulostimen asetuksia, kun 
tulostin on kytketty 
tietokoneeseen 
USB-kaapelilla.
Huomaa, että tulostinohjaimen 
on oltava asennettuna 
tietokoneessa, jotta tulostimen 
voi määrittää.

• P-touch Address Bookia ei 
tueta joillakin kielillä.

1
2
3
4
5

1

2

3

4

5
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3 Lue käyttöoikeussopimus ja 
valitse [Hyväksy], jos hyväksyt 
ehdot.

4 Aloita asennus valitsemalla 
[Asenna] ja noudata näyttöön 
tulevia ohjeita.

Windows Vista ® ja Windows ® 7: 
kun Käyttäjätilien valvonta 
-näyttö tulee näkyviin, valitse 
Salli tai Kyllä.

5 Valitse Kiinteä verkkoyhteys 
(Ethernet) ja valitse sitten 
[Seuraava].

Tarkista kaapelin ja merkkivalon tila 
noudattamalla näyttöön tulevia 
ohjeita ja valitse sitten [Seuraava].

6 Valitse Brother-
vertaisverkkokirjoitin 
(suositus) tai Jaettu 
verkkokirjoitin ja valitse sitten 
[Seuraava].

Seuraava vaihe kuvaa toiminnan, 
kun vertaisverkkovaihtoehto on 
valittuna.
Tietoja jaettujen verkkotulostinten 
yhteyksistä on Brother Solutions 
Centerissä osoitteessa  
http://support.brother.com/

7 Kun tämä näyttö tulee 
näkyviin, valitse Muuta 
palomuurin porttiasetuksia 
siten, että verkkoyhteys on 
mahdollinen ja jatka 
asennusta. (Suositeltu 
vaihtoehto) ja valitse 
[Seuraava].

Jos et käytä Windowsin ® 
palomuuria, salli käyttö UDP-porttien 
137 ja 161 kautta.

• Valitse laitteesi luettelosta ja valitse 
sitten [Seuraava].

• Jos laitettasi ei löydy verkosta, 
seuraava näyttö tulee näkyviin.

Vahvista asetuksesi noudattamalla 
näyttöön tulevia ohjeita.
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8 Brother-ohjainten asennus 
käynnistyy automaattisesti. 
Asennusnäytöt tulevat näkyviin 
yksitellen.

ÄLÄ peruuta mitään näyttöä 
asennuksen aikana. Kaikkien 
näyttöjen tuleminen näkyviin voi 
kestää muutamia sekunteja.
Windows Vista ® ja Windows ® 7: 
kun Windowsin ® suojaus -näyttö 
tulee näkyviin, valitse 
valintaruutu ja viimeistele 
asennus valitsemalla [Asenna]. 

9 Kun online-käyttäjärekis-
teröinnin näyttö tulee näkyviin, 
valitse [OK] tai [Peruuta].
• Jos valitset [OK], näyttöön tulee 

online-käyttäjärekisteröinnin sivu 
ennen asennuksen 
viimeistelemistä (suositus).

• Jos valitset [Peruuta], asennus 
jatkuu.

10 Valitse [Valmis].
Ohjelmiston asennus on nyt valmis.

Kun näyttöön tulee kehote 
käynnistää tietokone uudelleen, 
valitse [Käynnistä uudelleen].
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Ennen asentamista
Varmista, että tietokoneesi virta on 
kytkettynä ja olet kirjautuneena 
järjestelmänvalvojan oikeuksin.

Kytke verkkokaapeli ja kytke 
virta laitteeseen painamalla 
laitteen virtapainiketta ( )

Varmista, että tulostimen 
Wi-Fi-merkkivalo ei pala.

Ohjelmiston asentaminen 
kiinteää verkkoa varten

Kiinteän verkkoliitännän käyttäjät (Macintosh) 
(vain QL-720NW)

1 Aseta asennusohjelman 
CD-levy CD-asemaan.

2 Asenna kaksoisosoittamalla 
Start Here OSX -kuvaketta.

Käytettävissä olevat kohteet:
Start Here OSX
Asentaa P-touch Editor 5.0:n, 
P-touch Update Softwaren ja 
tulostinohjaimen.
Lisäohjelmat
Sisältää BRAdmin Lightin ja 
Ohjatun langattoman laitteen 
asennuksen.
Oppaat
Sisältää Käyttöoppaan, 
Ohjelmiston käyttöoppaan ja 
Verkkokäyttäjän oppaan.
Brotherin tekninen tuki
Näyttää linkin online-
rekisteröintiin ja Brother 
Solutions Centeriin.

3 Noudata näyttöön tulevia 
ohjeita.

4 Osoita [Omenavalikko] - 
[Järjestelmäasetukset] ja 
osoita Tulostus ja faksaus 
(10.5.8–10.6) / Tulostus ja 
skannaus (10.7). Valitse 
sitten .

1

2

3

4
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Yksinkertainen verkkomääritys

Manuaalinen verkkomääritys

Muuta IP-osoitetta BRAdmin Lightin 
avulla. Katso sivu 31.

5 Valitse luettelosta 
Brother QL-XXX ja lisää 
tulostin valitsemalla [Lisää].

Siirry nyt vaiheeseen 6.

5 Valitse näytön ylälaidasta IP. 
Valitse protokollaksi LPD. 
Kirjoita tulostimen IP-osoite 
Osoite-ruutuun. Valitse 
luettelosta Brother QL-XXX ja 
lisää tulostin valitsemalla 
[Lisää].

Kun määrität jonon nimeä, käytä 
arvoa BRNxxxxxxxxxxxx, jossa 
xxxxxxxxxxxx on Ethernet-osoite.

6 Kun Tulostus ja faksaus- / 
Tulostus ja skannaus -näyttö 
tulee jälleen näkyviin, tarkista, 
että Brother QL-XXX on 
lisätty, ja sulje Tulostus ja 
faksaus- / Tulostus ja 
skannaus -näyttö.
Nyt voit käyttää laitetta.
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Ennen aloittamista
Sinun täytyy ensin määrittää tulostimesi 
langattoman verkon asetukset, jotta se voi 
vaihtaa tietoja verkon tukiaseman/
reitittimen kanssa. Kun tulostin on 
määritetty vaihtamaan tietoja tukiasemasi/
reitittimesi kanssa, verkkosi tietokoneet 
pystyvät käyttämään tulostinta. Jos haluat 
käyttää tulostinta näistä tietokoneista, 
sinun täytyy asentaa ohjaimet ja 
ohjelmisto. Seuraavat vaiheet ohjaavat 
määritys- ja asennusprosessissa.

Saat parhaat mahdolliset tulokset 
tavallisessa päivittäisessä 
asiakirjatulostuksessa, kun käytät 
tulostinta niin lähellä verkon 
tukiasemaa/reititintä kuin mahdollista 
niin, että laitteiden välissä on 
mahdollisimman vähän esteitä. Suuret 
esineet ja seinät näiden kahden 
laitteen välissä sekä muiden 
elektroniikkalaitteiden aiheuttama 
häiriö voivat vaikuttaa asiakirjojesi 
tiedonsiirtonopeuteen.
Näiden tekijöiden vuoksi langaton 
yhteys ei välttämättä ole paras 
yhteystapa kaikille asiakirja- ja 
sovellustyypeille. Tiedonsiirtonopeus 
on suurin mahdollinen, kun käytössä 
on USB-liitäntä.

Infrastruktuuritila
Seuraavat ohjeet on tarkoitettu 
infrastruktuuritilalle (yhteys muodostettu 
tietokoneeseen tukiaseman/reitittimen 
kautta).

1 Tukiasema/reititin
2 Tulostimesi
3 Langatonta yhteyttä tukeva tietokone, joka on 

yhdistetty tukiasemaan/reitittimeen
4 Langallista yhteyttä käyttävä tietokone, joka on 

kytketty tukiasemaan/reitittimeen
5 Älypuhelin

Langattoman asennustavan 
valitseminen

Seuraavat ohjeet tarjoavat kaksi tapaa 
asentaa tulostimesi langattomassa 
verkkoympäristössä. Valitse tapa, jota 
haluat käyttää ympäristössäsi.

Jos haluat määrittää tulostimesi missä 
tahansa muussa langattomassa 
ympäristössä, tarkastele 
Verkkokäyttäjän opasta.

Tapa 1
Määrittäminen käyttämällä 
asennusohjelman CD-levyä ja 
tilapäisesti USB-kaapelia

Suosittelemme, että käytät tähän tapaan 
verkkoosi langattomasti yhdistettyä 
tietokonetta.

Langattoman verkkoliitännän käyttäjät

• Jos aiot yhdistää tulostimen 
verkkoon, suosittelemme, että otat 
yhteyttä järjestelmänvalvojaasi 
ennen asentamista. Sinun on 
tiedettävä langattoman verkkosi 
asetukset, ennen kuin jatkat tätä 
asennusta.

• Jos olet määrittänyt tulostimen 
langattomat asetukset aiemmin, 
sinun täytyy nollata verkon asetukset, 
ennen kuin voit määrittää 
langattomat asetukset uudelleen.
1 Katkaise virta.
2 Paina leikkauspainiketta ja pidä 

sitä painettuna pitäessäsi samalla 
virtapainiketta painettuna. Wi-Fi-
merkkivalo alkaa vilkkua vihreänä, 
ja tilamerkkivalo palaa oranssina.

3 Paina leikkauspainiketta kahdesti 
pitäessäsi samalla virtapainiketta 
painettuna. Wi-Fi-merkkivalo 
palaa vihreänä, ja tilamerkkivalo 
palaa oranssina.

2

5

4

3

1
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MUISTIO

* Verkkoavainta saatetaan myös kutsua 
salasanaksi, suojausavaimeksi tai 
salausavaimeksi.

• Jos et tiedä näitä tietoja (SSID-tunnusta 
ja verkkoavainta), et pysty jatkamaan 
langatonta määritystä.

• Mistä löydän nämä tiedot 
(SSID-tunnuksen ja verkkoavaimen)?
1 Tarkastele WLAN-tukiasemasi/

-reitittimesi mukana toimitettuja 
ohjeita.

2 Ensimmäinen verkkonimi voi olla 
valmistajan tai mallin nimi.

3 Jos et tiedä suojaustietoja, ota 
yhteyttä reitittimen valmistajaan, 
järjestelmänvalvojaasi tai 
Internet-palveluntarjoajaasi.

Tapa 2
Yhden painalluksen määritys käyttäen 
WPS:ää ja määritys käyttämällä 
asennusohjelman CD-levyä

Jos WLAN-tukiasemasi/-reitittimesi tukee 
automaattista langatonta (yhden 
painalluksen) määritystä (WPS), voit myös 
valita tämän tavan.

• Sinun on käytettävä tilapäisesti 
USB-kaapelia määrittämisen aikana.

• Jos käyttöjärjestelmäsi on Windows ® 
XP tai käytät verkkokaapelia 
tietokoneesi kytkemiseen 
langattomaan tukiasemaasi/
reitittimeesi, sinun on tiedettävä 
WLAN-tukiasemasi/-reitittimesi 
SSID-tunnus ja verkkoavain ennen 
jatkamista. Kirjoita langattoman 
verkkosi asetukset alla oleviin kohtiin.

• Älä kysy apua Brotherin 
asiakaspalvelusta ilman langattoman 
verkon suojaustietoja. Emme pysty 
auttamaan sinua langattoman verkon 
suojausasetustesi etsimisessä.

Kohde Asetus

SSID  
(verkkonimi)

Verkkoavain 
(suojausavain/
salausavain)
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Siirry nyt asennustoimiin
Tässä osassa kuvataan asennustoimet käyttäen soveltuvaa tapaa.
Asennustoimet ovat seuraavat:

Windows ®-käyttäjät: sivu 23

Vaihe 1

Vaihe 2

Vaihe 3

Vaihe 4

Vaihe 5

Vaihe 6

Vaihe 7

Vaihe 8

Vaihe 16  (sivu    )

Vaihe 17

Vaihe 18

Vaihe 19

Tapa 1: Tapa 2:

Vaihe 9-1 (sivu   )

Vaihe 10-1

Vaihe 11-1

Vaihe 12-1

Vaihe 13-1

Vaihe 14-1

Vaihe 15-1

Vaihe 9-2 (sivu    )

Vaihe 10-2

Vaihe 11-2

Vaihe 12-2

Määrittäminen 
käyttämällä 
asennusohjelman 
CD-levyä ja 
tilapäisesti 
USB-kaapelia

Yhden painalluksen 
määritys käyttäen 
WPS:ää ja määritys 
käyttämällä 
asennusohjelman 
CD-levyä

(sivu 26)(sivu 25)

(sivu 27)

Macintosh-käyttäjät: sivu 28

Vaihe 1

Vaihe 2

Vaihe 3

Vaihe 9   (sivu   )

Vaihe 10

Vaihe 11

Vaihe 12

Vaihe 13

Vaihe 4-1 (sivu    )

Vaihe 5-1

Vaihe 6-1

Vaihe 7-1

Vaihe 8-1

Vaihe 4-2 (sivu    )

Vaihe 5-2

Vaihe 6-2

Vaihe 7-2

Tapa 1: Tapa 2:
Määrittäminen 
käyttämällä 
asennusohjelman 
CD-levyä ja 
tilapäisesti 
USB-kaapelia

Yhden painalluksen 
määritys käyttäen 
WPS:ää ja määritys 
käyttämällä 
asennusohjelman 
CD-levyä

(sivu 28)

(sivu 30)

(sivu 29)

• Varmista, että olet kirjautuneena järjestelmänvalvojan oikeuksin. 
• Kun tulostin on yrityksen langattomassa verkossa, kytke tulostin USB-kaapelin avulla ja 

määritä sen langattomat asetukset. Voit määrittää nämä asetukset myös 
Verkkoasetustyökalulla, kun olet asentanut tulostinohjaimen.  
Tietoja Verkkoasetustyökalusta on Verkkokäyttäjän oppaan Verkkoasetustyökalua 
koskevassa osassa.
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Windows®-käyttäjät

1 Aseta asennusohjelman 
CD-levy CD-asemaan. Jos 
malliniminäyttö tulee näkyviin, 
valitse tulostimesi. Jos 
kielinäyttö tulee näkyviin, 
valitse kielesi.

Jos CD-levyn valikko ei tule 
näyttöön automaattisesti, avaa 
CD-levyn tiedostot ja 
kaksoisnapsauta 
[Start.exe]-tiedostoa.

2 Valitse [Normaali asennus].

Asennuksen kohteet:
Normaali asennus
Asentaa P-touch Editor 5.0:n, 
P-touch Address Bookin, 
P-touch Update Softwaren, 
Tulostinasetustyökalun, 
Käyttöoppaan ja 
tulostinohjaimen.
Käyttöoppaat
Näyttää Käyttöoppaan, 
Ohjelmiston käyttöoppaan ja 
Verkkokäyttäjän oppaan.
Mukautettu asennus
Asentaa erikseen P-touch 
Editor 5.0:n, P-touch 
Address Bookin, P-touch 
Update Softwaren, 
Tulostinasetustyökalun, 
tulostinohjaimen, 
Käyttöoppaan ja P-touch 
Editor Lite LANin.
Verkon apuohjelmat
Asentaa BRAdmin Light 
-apuohjelman.
Brotherin tekninen tuki
Näyttää linkin Brother 
Solutions Centeriin.

• Tulostinasetustyökalun avulla 
voit määrittää useita 
tulostimen asetuksia, kun 
tulostin on kytketty 
tietokoneeseen 
USB-kaapelilla.
Huomaa, että tulostinohjaimen 
on oltava asennettuna 
tietokoneessa, jotta tulostimen 
voi määrittää.

• P-touch Address Bookia ei 
tueta joillakin kielillä.

1
2
3
4
5

1

2

3

4

5
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3 Lue käyttöoikeussopimus ja 
valitse [Hyväksy], jos hyväksyt 
ehdot.

4 Aloita asennus valitsemalla 
[Asenna] ja noudata näyttöön 
tulevia ohjeita.

Windows Vista ® ja Windows ® 7: 
kun Käyttäjätilien valvonta 
-näyttö tulee näkyviin, valitse 
[Salli] tai [Kyllä].

5 Valitse Langaton 
verkkoyhteys ja valitse sitten 
[Seuraava].

QL-710W ei tue kiinteitä 
verkkoyhteyksiä (Ethernet).

6 Valitse Brother-
vertaisverkkokirjoitin 
(suositus) tai Jaettu 
verkkokirjoitin ja valitse sitten 
[Seuraava].

Seuraava vaihe kuvaa toiminnan, 
kun vertaisverkkovaihtoehto on 
valittuna.
Tietoja jaettujen verkkotulostinten 
yhteyksistä on Brother Solutions 
Centerissä osoitteessa  
http://support.brother.com/

7 Kun tämä näyttö tulee 
näkyviin, valitse Muuta 
palomuurin porttiasetuksia 
siten, että verkkoyhteys on 
mahdollinen ja jatka 
asennusta. (Suositeltu 
vaihtoehto) ja valitse 
[Seuraava].
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8 Kun käytät ”Tapaa 1: 
Määrittäminen käyttämällä 
asennusohjelman CD-levyä ja 
tilapäisesti USB-kaapelia”, 
valitse Kyllä, minulla on 
USB-kaapeli, jota voin 
käyttää asennuksessa, ja 
valitse sitten [Seuraava]. Siirry 
vaiheeseen 9-1. Kun käytät 
”Tapaa 2: Yhden painalluksen 
määritys käyttäen WPS:ää ja 
määritys käyttämällä 
asennusohjelman CD-levyä”, 
valitse Ei, minulla ei ole 
USB-kaapelia, ja valitse sitten 
[Seuraava]. Siirry vaiheeseen 
9-2.

Jos Tärkeä huomautus -näyttö 
tulee näkyviin, lue huomautus. 
Valitse valintaruutu 
SSID-tunnuksen ja 
verkkoavaimen vahvistamisen 
jälkeen. Valitse sitten 
[Seuraava].

Siirry  Siirry  
vaiheeseen 9-1. vaiheeseen 9-2.

Tavan 1 käyttäjät

9-1 Kytke USB-kaapeli tilapäisesti 
suoraan tietokoneeseen ja 
tulostimeen.

10-1 Tee jokin seuraavista:
• Jos asennuksen vahvistuksen 

näyttö tulee näkyviin, valitse 
valintaruutu ja valitse [Seuraava]. 
Siirry sitten vaiheeseen 11-1.

• Siirry muussa tapauksessa 
vaiheeseen 12-1.

11-1 Valitse [Kyllä], jos haluat 
muodostaa yhteyden käyttäen 
näytössä näkyvää SSID-
tunnusta. Valitse [Seuraava] ja 
siirry vaiheeseen 14-1.
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12-1 Ohjattu toiminto hakee 
tulostimesta käytettävissä 
olevia langattomia verkkoja. 
Valitse SSID-tunnus, jonka 
kirjoitit muistiin kohdassa 
MUISTIO  sivu 21. Valitse 
sitten [Seuraava].

• Jos tämä luettelo on tyhjä, 
tarkista, että tukiasemaan on 
kytketty virta ja että se lähettää 
SSID-tunnuksensa. Tarkista 
sitten, ovatko tulostin ja 
tukiasema langattoman 
yhteyden kantaman sisällä.
Valitse sitten [Päivitä].

• Jos tukiasemaasi ei ole 
asetettu lähettämään SSID-
tunnusta, voit antaa SSID-
tunnuksen manuaalisesti 
valitsemalla [Lisäasetukset]. 
Noudata näyttöön tulevia 
ohjeita ja anna Nimi (SSID). 
Valitse sitten [Seuraava].

13-1 Anna Verkkoavain, jonka 
kirjoitit muistiin kohdassa 
MUISTIO  sivu 21. Valitse 
sitten [Seuraava].

Jos verkkoasi ei ole määritetty 
todennusta ja salausta varten, 
HUOMIO!-näyttö tulee näkyviin. 
Jos haluat jatkaa määritystä, 
valitse [OK] ja siirry vaiheeseen 
14-1.

14-1 Vahvista langattoman verkon 
asetukset ja valitse sitten 
[Seuraava]. Asetukset 
lähetetään tulostimeesi.

• Asetuksia ei muuteta, jos 
valitset [Peruuta].

• Jos haluat määrittää 
IP-osoitteen tulostimelle 
manuaalisesti, valitse [Muuta 
IP-osoite] ja anna IP-osoite, 
joka on yhteensopiva verkkosi 
kanssa.

• Jos langattoman määrityksen 
virhenäyttö tulee näkyviin, 
valitse [Yritä uudelleen].

15-1 Irrota USB-kaapeli tietokoneen 
ja tulostimen väliltä ja valitse 
sitten [Seuraava].
Langaton määritys on nyt 
valmis. Siirry vaiheeseen 16 ja 
asenna tulostinohjain sekä 
ohjelmisto.

Tavan 2 käyttäjät

9-2 Varmista, että 
WLAN-tukiasemassasi/
-reitittimessäsi on 
WPS-symboli.

10-2 Sijoita tulostimesi WPS-
tukiasemasi/-reitittimesi 
kantaman sisälle. Kantama 
saattaa vaihdella ympäristön 
mukaan. Tarkastele 
tukiasemasi/reitittimesi 
mukana toimitettuja ohjeita.
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Suojausasetusten mukaan 
Windowsin ® suojaus -ikkuna tai 
virustorjuntaohjelman ikkuna voi tulla 
näyttöön tulostinta tai sen ohjelmistoa 
käytettäessä. Salli tai anna 
asennusohjelman jatkaa.

11-2 Kytke virta tulostimeesi ja 
paina Wi-Fi-painiketta ja pidä 
sitä painettuna, kunnes Wi-Fi-
merkkivalo ( ) alkaa 
vilkkua vihreänä.

12-2 Paina WPS-tukiasemasi/
-reitittimesi WPS-painiketta. 
Kun määritys on valmis, 
tulostimesi Wi-Fi-merkkivalo 
( ) palaa vihreänä.
Langaton määritys on nyt 
valmis. Siirry vaiheeseen 16.

16 Valitse tulostin luettelosta ja 
valitse sitten [Seuraava].

• Jos langattomat asetukset 
epäonnistuvat, näyttöön tulee 
[Ohjattu langattoman 
laitteen asennus] -näyttö. 
Viimeistele langaton määritys 
noudattamalla näyttöön tulevia 
ohjeita.

• Jos käytät WEP-salausta 
mutta tulostintasi ei löydy, 
varmista, että olet antanut 
WEP-avaimen oikein.

17 Brother-ohjainten asennus 
käynnistyy automaattisesti. 
Asennusnäytöt tulevat näkyviin 
yksitellen. 

ÄLÄ peruuta mitään näyttöä 
asennuksen aikana. Kaikkien 
näyttöjen tuleminen näkyviin voi 
kestää muutamia sekunteja.
Windows Vista ® ja Windows ® 7: 
kun Windowsin ® suojaus 
-näyttö tulee näkyviin, valitse 
valintaruutu ja viimeistele 
asennus valitsemalla [Asenna].

18 Kun online-käyttäjärekis-
teröinnin näyttö tulee näkyviin, 
valitse [OK] tai [Peruuta]. 
• Jos valitset [OK], näyttöön  

tulee online-käyttäjärekis-
teröinnin sivu ennen  
asennuksen viimeistelemistä 
(suositus). 

• Jos valitset [Peruuta], 
asennus jatkuu. 

19 Valitse [Valmis]. 
Ohjelmiston asennus on nyt valmis. 

Katkaise virta tulostimesta ja 
kytke virta uudelleen. 
Kun näyttöön tulee kehote 
käynnistää tietokone uudelleen, 
valitse [Käynnistä uudelleen].
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Macintosh-käyttäjät

1 Aseta asennusohjelman 
CD-levy CD-asemaan.

2 Kaksoisosoita Wireless 
Device Setup Wizard (Ohjattu 
langattoman laitteen asennus) 
-kuvaketta Lisäohjelmat-
kansiossa.

3 Kun käytät ”Tapaa 1: 
Määrittäminen käyttämällä 
asennusohjelman CD-levyä ja 
tilapäisesti USB-kaapelia”, 
valitse Yes, I have a USB 
cable to use for installation 
(Kyllä, minulla on USB-kaapeli, 
jota voin käyttää 
asennuksessa), ja valitse sitten 
[Next] (Seuraava). Siirry 
vaiheeseen 4-1.
Kun käytät ”Tapaa 2: Yhden 
painalluksen määritys käyttäen 
WPS:ää ja määritys 
käyttämällä asennusohjelman 
CD-levyä”, valitse No, I do not 
have a USB cable (Ei, minulla 
ei ole USB-kaapelia), ja valitse 
sitten [Next] (Seuraava). Siirry 
vaiheeseen 4-2.

Jos Important Notice (Tärkeä 
huomautus) -näyttö tulee 
näkyviin, lue huomautus. Valitse 
valintaruutu SSID-tunnuksen ja 
verkkoavaimen vahvistamisen 
jälkeen. Valitse sitten [Next] 
(Seuraava) / [Finish] (Valmis).

Siirry  Siirry  
vaiheeseen 4-2. vaiheeseen 4-1.

Tavan 1 käyttäjät

4-1 Kytke USB-kaapeli tilapäisesti 
suoraan tietokoneeseen ja 
tulostimeen ja valitse sitten 
[Next] (Seuraava).

5-1 Ohjattu toiminto hakee 
tulostimesta käytettävissä 
olevia langattomia verkkoja. 
Valitse SSID-tunnus, jonka 
kirjoitit muistiin kohdassa 
MUISTIO  sivu 21. Valitse 
sitten [Next] (Seuraava).

• Jos tämä luettelo on tyhjä, 
tarkista, että tukiasemaan on 
kytketty virta ja että se lähettää 
SSID-tunnuksensa. Tarkista 
sitten, ovatko tulostin ja 
tukiasema langattoman 
yhteyden kantaman sisällä. 
Valitse sitten [Refresh] (Päivitä).

• Jos tukiasemaasi ei ole 
asetettu lähettämään SSID-
tunnusta, voit antaa SSID-
tunnuksen manuaalisesti 
valitsemalla [Advanced] 
(Lisäasetukset). Noudata 
näyttöön tulevia ohjeita ja anna 
Name (SSID) (Nimi (SSID)). 
Valitse sitten [Next] 
(Seuraava).
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6-1 Anna Network Key 
(Verkkoavain), jonka kirjoitit 
muistiin kohdassa MUISTIO  
sivu 21. Valitse sitten [Next] 
(Seuraava).

Jos verkkoasi ei ole määritetty 
todennusta ja salausta varten, 
ATTENTION! (HUOMIO!) 
-näyttö tulee näkyviin. Jos 
haluat jatkaa määritystä, valitse 
[OK] ja siirry vaiheeseen 7-1.

7-1 Vahvista langattoman verkon 
asetukset ja valitse sitten 
[Next] (Seuraava). Asetukset 
lähetetään tulostimeesi.

• Asetuksia ei muuteta, jos 
valitset [Cancel] (Peruuta).

• Jos haluat määrittää 
IP-osoitteen tulostimelle 
manuaalisesti, valitse 
[Change IP Address] (Muuta 
IP-osoite) ja anna IP-osoite, 
joka on yhteensopiva verkkosi 
kanssa.

• Jos langattoman määrityksen 
virhenäyttö tulee näkyviin, 
valitse [Retry] (Yritä uudelleen).

8-1 Irrota USB-kaapeli tietokoneen 
ja tulostimen väliltä ja valitse 
sitten [Finish] (Valmis). 
Langaton määritys on nyt 
valmis. Siirry vaiheeseen 9 ja 
asenna tulostinohjain sekä 
ohjelmisto.

Tavan 2 käyttäjät

4-2 Varmista, että WLAN-
tukiasemassasi/-reitittimessäsi 
on WPS-symboli.

5-2 Sijoita tulostimesi WPS-
tukiasemasi/-reitittimesi 
kantaman sisälle. Kantama 
saattaa vaihdella ympäristön 
mukaan. Tarkastele 
tukiasemasi/reitittimesi 
mukana toimitettuja ohjeita.

6-2 Kytke virta tulostimeesi ja 
paina Wi-Fi-painiketta ja pidä 
sitä painettuna, kunnes Wi-Fi-
merkkivalo ( ) alkaa 
vilkkua vihreänä.

7-2 Paina WPS-tukiasemasi/
-reitittimesi WPS-painiketta. 
Kun määritys on valmis, 
tulostimesi Wi-Fi-merkkivalo 
( ) palaa vihreänä.
Langaton määritys on nyt 
valmis. Siirry vaiheeseen 9 ja 
asenna tulostinohjain sekä 
ohjelmisto.
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Yksinkertainen verkkomääritys 

Manuaalinen verkkomääritys

9 Asenna kaksoisosoittamalla 
Start Here OSX -kuvaketta.

Käytettävissä olevat kohteet:
Start Here OSX
Asentaa P-touch Editor 5.0:n, 
P-touch Update Softwaren ja 
tulostinohjaimen.
Lisäohjelmat
Sisältää BRAdmin Lightin ja 
Ohjatun langattoman laitteen 
asennuksen.
Oppaat
Sisältää Käyttöoppaan, 
Ohjelmiston käyttöoppaan ja 
Verkkokäyttäjän oppaan.
Brotherin tekninen tuki
Näyttää linkin online-
rekisteröintiin ja Brother 
Solutions Centeriin.

10 Noudata näyttöön tulevia 
ohjeita.

11 Osoita [Omenavalikko] - 
[Järjestelmäasetukset] ja 
osoita Tulostus ja faksaus 
(10.5.8–10.6) / Tulostus ja 
skannaus (10.7).  
Valitse sitten .

1

2

3

4

12 Valitse luettelosta 
Brother QL-XXX ja lisää 
tulostin valitsemalla [Lisää].
Siirry nyt vaiheeseen 13.

12 Valitse näytön ylälaidasta IP. 
Valitse protokollaksi LPD. 
Kirjoita tulostimen IP-osoite 
Osoite-ruutuun. Valitse 
luettelosta Brother QL-XXX ja 
lisää tulostin valitsemalla 
[Lisää].

Kun määrität jonon nimeä, käytä 
arvoa BRNxxxxxxxxxxxx 
(tässä xxxxxxxxxxxx on 
Ethernet-osoite).

13 Kun näkyviin tulee taas 
Tulostus ja faksaus- / 
Tulostus ja skannaus -näyttö, 
tarkista, että Brother QL-XXX 
on lisätty, ja sulje Tulostus ja 
faksaus- / Tulostus ja 
skannaus -näyttö.
Nyt voit käyttää laitetta.

Katkaise virta tulostimesta ja 
kytke virta uudelleen. 
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Tässä osassa kerrotaan, miten asennetaan BRAdmin Light ja P-touch Editor Lite LAN.

BRAdmin Light 
-määritysapuohjelman 
asentaminen

IP-osoitteen, aliverkon peitteen 
ja yhdyskäytävän asettaminen 
BRAdmin Light -apuohjelman 
avulla

6 Muun ohjelmiston 
asentaminen ja käyttäminen

BRAdmin Light (Windows®)

1 Valitse [Verkon apuohjelmat].
Tämä näyttö on sama näyttö, 
joka tulee näkyviin, kun CD-levy 
asetetaan asemaan.

2 Valitse [BRAdmin Light] ja 
noudata näyttöön tulevia 
ohjeita.

Jos Windowsin ® palomuuri on 
käytössä tietokoneessa, 
Haluatko asennusohjelman 
tekevän tämän automaattisesti? 
-sanoma tulee näyttöön. 
Tarkista tietokoneympäristösi ja 
valitse [Kyllä] tai [Ei].

1 Valitse [Käynnistä] - 
[Kaikki ohjelmat] - [Brother] - 
[BRAdmin Light] - 
[BRAdmin Light]. 
BRAdmin Light etsii uusia laitteita 
automaattisesti.

Jos verkossasi on DHCP/
BOOTP/RARP-palvelin, sinun ei 
tarvitse tehdä seuraavia toimia. 
Tulostuspalvelin hankkii 
IP-osoitteensa automaattisesti.

2 Kaksoisnapsauta 
määrittämätöntä laitetta.

Oletussalasana on access.
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Jos tarvitset entistä tehokkaamman 
tulostimenhallinnan, käytä 
Brother BRAdmin Professional 
-apuohjelman uusinta versiota, joka on 
ladattavissa osoitteesta  
http://support.brother.com/

BRAdmin Light 
-määritysapuohjelman 
käynnistäminen

BRAdmin Lightiä ei asenneta.
Koska ohjelma sijaitsee CD-levyn 
Utilities-kansiossa, suorita se suoraan 
CD-levyltä tai suorita se sen jälkeen, kun 
olet kopioinut sen haluamaasi sijaintiin.

IP-osoitteen, aliverkon peitteen 
ja yhdyskäytävän asettaminen 
BRAdmin Light -apuohjelman 
avulla

3 Valitse Boot Method 
-asetukseksi STATIC. 
Anna IP-osoite, Aliverkon peite 
ja Yhdyskäytävä. Valitse sitten 
[OK].

4 Osoitetiedot tallennetaan 
tulostimeen.

BRAdmin Light (Macintosh)

1 Valitse [Kirjasto] - 
[Tulostimet] - [Brother] - 
[P-touch Utilities] - 
[BRAdmin Light.jar].
BRAdmin Light etsii uusia laitteita 
automaattisesti.

Jos verkossasi on DHCP/
BOOTP/RARP-palvelin, sinun ei 
tarvitse tehdä seuraavia toimia, 
sillä tulostuspalvelin hankkii 
IP-osoitteensa automaattisesti.

2 Kaksoisnapsauta 
määrittämätöntä laitetta.

Oletussalasana on access.

3 Valitse Boot Method 
-asetukseksi STATIC. 
Anna IP-osoite, Aliverkon peite ja 
Yhdyskäytävä. Valitse sitten [OK].

4 Osoitetiedot tallennetaan 
tulostimeen.
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P-touch Editor Lite LANin 
asentaminen

P-touch Editor Lite LAN on 
tarranmuokkaustyökalun perusversio.

• Jotta P-touch Editor Lite LANia voi 
käyttää, tämän tulostimen IP-osoite 
on määritettävä oikein.
IP-osoite voidaan määrittää 
esimerkiksi BRAdmin Light 
-apuohjelmalla, joka voidaan asentaa 
CD-levyn [Verkon apuohjelmat] 
-toiminnosta.
Lisätietoja tämän apuohjelman 
käyttämisestä on Verkkokäyttäjän 
oppaan (PDF) kohdassa IP-osoitteen 
ja aliverkon peitteen määrittäminen.

• Verkossa, jossa IP-osoite 
määritetään automaattisesti 
(esimerkiksi DHCP:n avulla), 
IP-osoite määritetään 
automaattisesti, kun tulostin 
yhdistetään verkkoon, joten tulostinta 
voi käyttää heti. Koska IP-osoite voi 
vaihtua dynaamisesti, suosittelemme 
kiinteän IP-osoitteen määrittämistä, 
kun P-touch Editor Lite LANia 
käytetään. Lisätietoja saat 
verkonvalvojalta.

• Määritä asetukset sen jälkeen, kun 
olet keskustellut verkonvalvojan 
kanssa.

P-touch Editor Lite LAN (Windows®)

1 Käynnistä tietokone ja aseta 
CD-levy CD-asemaan.

Jos CD-levyn suorittaminen ei 
ala automaattisesti, avaa 
CD-levyn tiedostot ja 
kaksoisnapsauta Start.exe-
tiedostoa.

2 Valitse [Mukautettu asennus].

3 Valitse 
[P-touch Editor Lite LAN].

4 Noudata näyttöön tulevia 
ohjeita.
PteLiteLAN-kansio luodaan. Tämä 
viimeistelee asennuksen.
Tietoja P-touch Editor Lite LANin 
käyttämisestä on Ohjelmiston 
käyttöoppaassa (PDF).
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Tässä osassa kerrotaan, miten P-touch Editorin Windows ®- ja Macintosh-versioiden ohje 
avataan.

Seuraava esimerkki on Windows Vista ® -käyttöjärjestelmälle. Seuraavissa näyttökuvissa 
olevat tulostimen nimet saattavat erota tulostimesi nimestä.

Avaaminen Käynnistä-painikkeen ( ) 
avulla
Jos haluat avata P-touch Editorin ohjeen, 
napsauta tehtäväpalkin Käynnistä-
painiketta ( ) ja valitse [Kaikki ohjelmat].
Valitse [Brother P-touch] ja 
[P-touch Editor 5.0 -ohje].

Avaaminen Uusi/Avaa-valintaikkunasta
Kun käynnistät P-touch Editor 5.0:n ja  
Uusi/Avaa-valintaikkuna tulee näyttöön,  
valitse Ohje - Toimintaohjeet.

Jos valitset ”Tarkista päivitykset” -vaihtoehdon (merkitty 
punaisella oikealla), voit tarkistaa, onko WWW-sivustosta 
saatavilla uusinta P-touch Editor -versiota.

Avaaminen P-touch Editorista
Valitse Ohje -valikosta P-touch Editor -ohje.

Avaaminen Snap-tilasta
Napsauta hiiren kakkospainikkeella ja valitse 
P-touch Editorin ohje.

7 P-touch Editorin ohjeen 
avaaminen

Windows®

Professional-tila Express-tila
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Seuraava esimerkki on Mac OS X 10.7 -käyttöjärjestelmälle. Seuraavissa näyttökuvissa 
olevat tulostimen nimet saattavat erota tulostimesi nimestä.

Avaaminen New/Open-valintaikkunasta
Kun käynnistät P-touch Editor 5.0:n ja  
New/Open-valintaikkuna tulee näyttöön,  
valitse Help - How To.

Avaaminen P-touch Editorista
Valitse Help-valikosta P-touch Editor Help.

Avaaminen Snap-tilasta
Osoita hiirellä niin, että Ctrl-näppäin on painettuna, 
ja valitse P-touch Editor Help.

Macintosh
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