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RS-232C-kabel og netværkskabel er ikke standardtilbehør.
Vælg den type kabel, der passer til dit interface.

• USB-kabel
Brug det medfølgende interfacekabel.

• RS-232C-kabel (kun QL-720NW)
Stikbentildelingerne for serielkabler (RS-232C-kabler), som kan bruges med denne 
maskine, er vist i tabellen nedenfor. Du kan købe kablerne i en elektronikbutik. Brug ikke 
et interfacekabel, der er længere end 2 meter.

Brother QL-side Pc-side
D-Sub hunstik, låseskrue #4-40 (UNC) (D-Sub9P hunstik)

• Netværkskabel (kun QL-720NW)
Brug et Cat 5 (eller bedre) parsnoet lige over-kabel til 10BASE-T eller 100BASE-TX 
Fast Ethernet-netværk.

RS-232C-serielstikdelen i dette udstyr er ikke en begrænset strømkilde.

1 Anvendelse af interfacekablet

Signalnavn Stikbennummer Stikbentildelinger Stikbennummer Signalnavn

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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Vigtigt
Til USB-tilslutninger skal det medfølgende USB-interfacekabel bruges 
for at sikre overholdelse af grænserne for EMC (elektromagnetisk 
kompatibilitet).

Til seriel- og netværksinterfaces skal der bruges et skærmet 
interfacekabel for at sikre overholdelse af grænserne for EMC.

Ændringer eller modifikationer, som ikke udtrykkeligt er godkendt af 
Brother Industries, Ltd., kan påvirke ydelsen og udskriftskvaliteten, 
og skader vil muligvis ikke være dækket af reklamationsretten.

• Advarsel ved LAN-forbindelser: 
Tilslut ikke denne maskine til en LAN-forbindelse, der er udsat for overspændinger.

• Advarsel ved RS-232C-forbindelse: 
RS-232C-serielstikdelen i dette udstyr er ikke en begrænset strømkilde.
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Fjernelse af softwaren

I dette afsnit forklares det, hvordan du fjerner softwaren og printerdriveren. I de følgende 
trin forekommer XX-XXXX. Læs ”XX-XXXX” som din printers navn.

1 Windows® XP/Windows Server® 2003
Åbn [Kontrolpanel], og gå til [Tilføj eller fjern programmer].
Dialogboksen [Tilføj eller fjern programmer] vises.

Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2008
I [Kontrolpanel] skal du gå til [Programmer] og åbne [Programmer og funktioner].
Vinduet [Fjern eller rediger et program] vises.

2 Windows® XP/Windows Server® 2003
Vælg den software/brugsanvisning, du vil fjerne, f.eks. P-touch Editor 5.0, 
og klik på [Fjern].

Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2008
Vælg den software/brugsanvisning, du vil fjerne, f.eks. P-touch Editor 5.0, 
og klik på [Fjern].

3 Klik på [OK]/[Ja].
Afinstallationen starter.

4 Luk dialogboksen [Tilføj eller fjern programmer] (Windows® XP/
Windows Server® 2003)/[Programmer og funktioner] 
(Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2008).
Brother P-touch Editor/Brother P-touch Update Software/brugsanvisning er 
blevet fjernet.

2 Afinstallation af softwaren 
og printerdriveren

Afinstallation af software/brugsanvisning (Windows®)
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1 Sluk printeren.

2 Windows® XP
I [Kontrolpanel] skal du gå til [Printere og anden hardware] og åbne vinduet 
[Printere og faxenheder].

Windows Server® 2003
I [Kontrolpanel] skal du åbne vinduet [Printere og faxenheder].

Windows Vista®

I [Kontrolpanel] skal du gå til [Hardware og lyd] og åbne [Printere].

Windows® 7
Klik på , og gå til [Enheder og printere].

Windows Server® 2008
I [Kontrolpanel] skal du åbne [Printere].

Du kan finde flere oplysninger i Windows® Hjælp.

3 Windows® XP/Windows Server® 2003
Vælg ”Brother XX-XXXX”, og klik på [Filer] - [Slet].

Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2008
Vælg ”Brother XX-XXXX”, højreklik på ikonet, og klik derefter på [Slet] 
(Windows Vista®/Windows Server® 2008)/[Fjern enhed] (Windows® 7).

4 Windows® XP/Windows Server® 2003
Gå til [Filer] - [Serveregenskaber].

Windows Vista®

I vinduet [Printere] skal du højreklikke og gå til [Kør som administrator] - 
[Serveregenskaber...].
Hvis dialogboksen [Godkendelse] vises, skal du klikke på [Fortsæt]. Hvis 
dialogboksen [Brugerkontokontrol] vises, skal du indtaste adgangskoden 
og klikke på [OK].

Windows® 7
Vælg [Fax] eller [Microsoft XPS Document Writer] i vinduet [Enheder og printere], 
og klik derefter på [Egenskaber for printerserver], som vises på menulinjen.

Windows Server® 2008
I vinduet [Printere] skal du klikke på [Serveregenskaber], som vises på menulinjen.

Afinstallation af printerdriveren (Windows®)
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5 Windows® XP/Windows Server® 2003/Windows Server® 2008
Klik på fanen [Drivere], og vælg ”Brother XX-XXXX”. Klik derefter på [Fjern].

Windows Vista®

Klik på fanen [Drivere], og vælg ”Brother XX-XXXX”. Klik derefter på [Fjern...].

Windows® 7
Klik på fanen [Drivere], og klik derefter på [Skift driverindstillinger].
(Hvis der vises en brugerkontokontrolmeddelelse, skal du indtaste adgangskoden 
og derefter klikke på [OK]).
Vælg ”Brother XX-XXXX”, og klik derefter på [Fjern...].

6 Windows® XP/Windows Server® 2003
Gå til trin 7.

Windows Vista®/Windows® 7/Windows Server® 2008
Vælg [Fjern driverne og driverpakkerne], og klik derefter på [OK].

7 Luk vinduet [Egenskaber for printerserver].
Printerdriveren er blevet fjernet.

1 På det drev, hvor P-touch Editor er installeret, skal du dobbeltklikke 
på mappen ”Programmer” - mappen ”P-touch Editor 5.0” - mappen 
”Uninstall P-touch” - ”UninstallPtEditor.command”.
Vinduet ”Terminal” vises, og afinstallationen starter.

• Afinstallationen kræver administratorrettigheder.
• Hvis vinduet [Terminal] ikke vises, når du dobbeltklikker på 

”UninstallPtEditor.command”, skal du højreklikke på (eller trykke på 
Ctrl + klikke) på ”UninstallPtEditor.command”. Genvejsmenuen vises. 
Åbn vinduet [Terminal] fra genvejsmenuen.

2 Klik på  for at lukke vinduet [Terminal].

3 Slet mappen ”P-touch Editor 5.0” fra mappen ”Programmer”.

Inden du sletter mappen ”P-touch Editor 5.0”, skal du kontrollere, 
om der er gemt nogen filer, der er brug for, i den.

P-touch Editor er blevet fjernet.

Afinstallation af P-touch Editor (Macintosh)
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1 Sluk printeren.

2 Klik på Apple-menuen - [Systemindstillinger], og klik på [Udskriv & fax] 
(Mac OS X 10.5.8-10.6)/[Udskriv & scan] (Mac OS X 10.7).

3 Vælg ”Brother XX-XXXX”, og klik på .

4 Luk vinduet [Udskriv & fax]/[Udskriv & scan].
Printerdriveren er blevet fjernet.

Afinstallation af printerdriveren (Macintosh)
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Her er nogle eksempler på labels, som du kan oprette med Brother QL-710W/720NW.
Du kan vælge mellem en række forskellige labels.

Vælg den type label, du vil oprette.

3 Eksempler på labels
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I dette afsnit beskrives den generelle fremgangsmåde for oprettelse af labels.

Tilslut til computer

 Fjern labels fra labeludgangen for at forhindre, at de samles og forårsager papirstop.

Brug maskinen uden tilslutning til pc (kun Windows®)

1 Opret labeldata.
Indtast tekst direkte ved hjælp af P-touch Editor, eller kopiér fra et Microsoft® 
Office-program.
Brug de forskellige redigeringsfunktioner i P-touch Editor til at formatere og 
dekorere din label.
Oplysninger om, hvordan du opretter labels, kan findes i Hjælp.

2 Udskriv labelen.
Udskriv labelen fra Brother QL-printeren.

Oplysninger om, hvordan du udskriver labels, kan findes i Hjælp.

1 Opret labeldataene, og overfør dem til printeren. (Se kapitlet 
P-touch Transfer Manager i softwarebrugsanvisningen.)

2 Brug kommandoen P-touch Template til udskrivning af den 
overførte skabelon. (Der er flere oplysninger om funktionen P-touch 
Template i softwarebrugsanvisningen i cd-rom’en.)

4 Generelle procedurer
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Definition af status-lampen
Status-lampen på Brother QL-printeren angiver den aktuelle driftstilstand.

Lampe Tilstand
Lyser ikke

Der er SLUKKET for strømmen.

Den grønne lampe lyser
Der er TÆNDT for strømmen.

Den grønne lampe blinker Modtager data fra computeren.
Overfører data.
Opretter printerkonfigurationsoplysningerne.

Den orange lampe lyser
Rulledækslet er åbent. Luk rulledækslet korrekt.
Maskinen er overgangsnulstillingstilstanden.

Den orange lampe blinker
Afkøler (vent på, at printhovedets temperatur falder).
Nulstilling i gang.

Den røde lampe lyser
Maskinen starter.

Den røde lampe blinker

Angiver en af de følgende fejl.
Den røde lampe blinker langsomt (i intervaller på ét sekund):
• Slut på DK-rullen.
• Der er installeret en forkert DK-rulle.
• Fremføringsfejl.
• Ingen DK-rulle.
• Transmissionsfejl.
• Rulledækslet blev åbnet (mens maskinen kørte).
• Fejl ved installation af data.
• Fejl i forbindelse med søgning efter eller forbindelse til 

accesspoint.

Den røde lampe blinker med uregelmæssige intervaller:
• Afskæringsfejl.

Den røde lampe blinker hurtigt:
• EEPROM-fejl.

5 Status-lampe
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Beskrivelse
Masselagringsfunktionen giver dig mulighed for at udføre kommandoer ved at 
sende data fra en computer eller en anden enhed til printeren via USB. Filer, 
der er blevet kopieret til printerens masselagringsområde, behandles, når du trykker 
på Wi-Fi-knappen.
Denne funktion er nyttig i følgende situationer.
• Når du vil anvende indstillinger, som er gemt i en kommandofil (”.bin”-format), 

eller skabeloner, som er gemt i ”.blf”-format, der blev distribueret af administratoren 
uden brug af et tilpasset værktøj.

• Når du vil udføre kommandoer uden at installere printerdriveren.
• Når du vil bruge en enhed med et operativsystem (herunder ikke-Windows-

operativsystemer), som har en USB-værtsfunktion til udskrivning og overførsel af data.

Brug af masselagringsfunktionen

1 Kontroller, at printeren er slukket.

2 Mens du trykker på Wi-Fi-knappen, skal du trykke på tænd/sluk-
knappen og holde den nede. 
Når status- og Wi-Fi-lamperne begynder at blinke grønt, skal du 
slippe Wi-Fi- og tænd/sluk-knappen.
Når lamperne har blinket et par gange, lyser status-lampen 
automatisk grønt.

3 Tilslut computeren eller enheden til printeren via USB. Printerens 
masselagringsområde vises på computerens eller enhedens skærm.

Hvis masselagringsområdet ikke vises automatisk, kan du finde flere 
oplysninger om, hvordan du får vist masselagringsområdet i 
brugsvejledningerne til computerens eller enhedens operativsystem.

4 Træk den fil, du vil kopiere, til masselagringsområdet, og slip den.

5 Tryk på Wi-Fi-knappen. Kommandofilen udføres. Når filen udføres, 
lyser Wi-Fi-lampen grønt.

6 Når filen er blevet udført, slukkes Wi-Fi-lampen.

7 Sluk printeren for at deaktivere masselagringstilstanden. 
Printeren starter i normal driftstilstand.

6 Masselagring (kun QL-720NW)
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• Når printeren slukkes, bliver masselagringstilstanden deaktiveret, og eventuelle 
filer i masselagringsområdet slettes.

• Denne funktion understøtter ”.bin”- og ”.blf”-filer. Brug ikke andre filformater med 
denne funktion.

• Undlad at oprette mapper i masselagringsområdet. Hvis der oprettes en mappe, 
bliver filerne i mappen ikke udført.

• Masselagringsområdets kapacitet er 2,45 MB. Brugen af filer, der er større end 
2 MB, kan ikke garanteres.

• Hvis der kopieres flere filer til masselagringsområdet, udføres de i den rækkefølge, 
de blev kopieret. Hvis der kopieres flere filer på én gang, kan den rækkefølge, 
som filerne udføres i, ikke garanteres.

• Wi-Fi-, kabelbaseret netværksinterface- og RS-232C-funktioner er ikke 
tilgængelige, når printeren kører i masselagringstilstand.
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Brother iPrint&Label-applikationen giver dig mulighed for at udskrive direkte til din 
Brother QL-labelprinter fra din Apple iPhone, iPad og iPod touch eller Android™ 
smartphone.

Brother iPrint&Label-applikationen kan hentes gratis fra App Store eller Google Play. 
Søg efter ”Brother iPrint&Label” i App Store eller Google Play.

Brother iPrint&Label-applikationen understøtter følgende funktioner:
• Udskrivning af labels med tekst, du indtaster.
• Udskrivning af labels med tekst, du indtaster ved hjælp af skabeloner.
• Udskrivning af foruddesignede labels fra labeludvalget.
• Udskrivning af labels med billeder gemt på din Apple iPhone, iPad og iPod touch 

eller Android™ smartphone.

Specifikationerne for dette produkt kan ændres uden varsel.

7 iPrint&Label
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QL-hjælpeværktøjet er et computerprogram, som giver dig mulighed for at ændre 
printerens standardindstillinger.

Normalt når der bruges et computerprogram til udskrivning af et dokument, angives 
udskriftsindstillinger i printerdriverens dialogboks, og derefter sendes dataene til 
printeren. Dette værktøj kan bruges til justering af indstillinger, der er mere avancerede 
end printerdriverens indstillinger.

Brug kun QL-hjælpeværktøjet til konfiguration af printeren, når printeren er ledig. 
Printeren fungerer muligvis ikke korrekt, hvis du forsøger at konfigurere den, 
mens den håndterer et job.

Inden brug af QL-hjælpeværktøjet
• Tilslut printeren til en stikkontakt.
• Sørg for, at printerdriveren er blevet installeret og fungerer.
• Tilslut printeren til en computer via USB eller RS-232C (kun QL-720NW).

Start af QL-hjælpeværktøjet (Windows®)

1 Tilslut den printer, der skal konfigureres, til computeren.

2 Klik på [Start] - [Alle programmer] - [Brother] - [Label & Mobile Printer] 
- [Printer Setting Tool]. Skærmbilledet [Printer Setting Tool] vises.

3 Vælg den printer, der blev tilsluttet i 
trin 1.

4 Klik på knappen [Hjælpeprogram].
Hovedvinduet vises.
Se  Sådan bruges QL-hjælpeværktøjet.

8 QL-hjælpeværktøj
Oversigt

Brug af QL-hjælpeværktøjet
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Start af QL-hjælpeværktøjet (Macintosh)

Sådan bruges QL-hjælpeværktøjet

Opstart ved tilslutning af strøm 
Bestemmer, om printeren tændes automatisk, 
når netledningen tilsluttes.
Mulige indstillinger: [FRA], [TIL]

Tidsindstilling for automatisk slukning
Bestemmer, hvor lang tid der går, inden printeren 
slukkes automatisk.
Mulige indstillinger: [0], [10], [20], [30], [40], [50], [60]

Denne indstilling deaktiveres ved tilslutning til 
kabelbaseret netværk/trådløst netværk.

Netværksindstillinger ved tænd
Bestemmer muligheden for tilslutning via Wi-Fi 
og kabelbaseret netværk (kun QL-720NW), 
når printeren tændes.
Mulige indstillinger: (QL-710W) [Til som standard], [Fra som standard], 
[Bevar nuværende tilstand]
(QL-720NW) [Trådløs LAN som standard], [Kabelbaseret LAN som standard], 
[Bevar nuværende tilstand]

1 Tilslut den printer, der skal konfigureres, til en Mac.

2 Klik på [Macintosh HD] - [Programmer] - [Brother] - [Utilities] - 
[Brother QL-7xx Utility].
Hovedvinduet vises.
Se  Sådan bruges QL-hjælpeværktøjet.

1 I QL-hjælpeværktøjet hovedvindue skal du markere 
afkrydsningsfelterne for de parametre med indstillinger, som du 
vil ændre.

2 Vælg de ønskede indstillinger i rullemenuerne, eller indtast de 
ønskede værdier.

3 Klik på [Anvend] for at gemme indstillingerne i printeren.
Indstillingerne gemmes, når du afslutter QL-hjælpeværktøjet, og indstillingerne 
anvendes, næste gang QL-hjælpeværktøjet startes.
Bemærk imidlertid, at hvis printeren allerede er tilsluttet, når QL-hjælpeværktøjet 
startes, anvendes printerens indstillinger.

Windows®
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Gem kommandoindstillinger
Gemmer indholdet af de elementer, der vises i den valgte indstilling, som en ”.bin”-fil i 
kommandoformat. 

Indstillinger for udskrift af printeroplysninger
Bestemmer, hvilke oplysninger der udskrives, når 
printerindstillingerne udskrives.
Mulige indstillinger: (QL-710W) [Alle], [Brugslog], 
[Printerindstillinger] 
(QL-720NW) [Alle], [Brugslog], 
[Printerindstillinger], [Printeroverførselsdata]

Kommandoindstilling (kun QL-720NW)
Indstiller printerens kommandoformat.
Mulige indstillinger: [Raster], [ESC/P], 
[P-touch template]

Transmissionshastighed (kun QL-720NW) 
(kun Windows®) (kun RS-232C-tilslutning)
Angiver transmissionshastigheden.
Mulige indstillinger: [9600], [57600], [115200]

Windows®
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Reference

Vedligeholdelse af maskinen kan foretages efter behov. Nogle miljøer kræver dog, 
at der foretages vedligeholdelse mere regelmæssigt (f.eks. i støvede miljøer).

Vedligeholdelse af printhovedet
DK-rullen (termisk papirtype), der anvendes sammen med maskinen, 
er designet til at rense printhovedet automatisk. Når DK-rullen 
passerer printhovedet under udskrivning og fremføring, renses 
printhovedet.

Vedligeholdelse af labeludgangen
Hvis en label forårsager labelstop i 
maskinen, fordi der sidder lim fast på 
labeludgangen, skal du fjerne 
netledningen og rense 
labeludgangen med en klud fugtet 
med ethanol eller isopropylalkohol.

9 Vedligeholdelse

Labeludgang
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Hvis der opstår problemer, mens du bruger denne maskine, kan følgende hjælpe dig 
med at løse problemerne.

Potentielle problemtyper
Problem Løsning

Brother QL-printeren udskriver 
ikke, eller der modtages en 
udskrivningsfejl. 

• Er kablet løst? 
Kontroller, at kablet er tilsluttet korrekt.

• Er DK-rullen installeret korrekt? 
Ellers skal du fjerne DK-rullen og geninstallere den.

• Er der nok rulle tilbage?  
Tjek, at der er nok rulle tilbage.

• Er DK-rullerummets dæksel åbent?  
Kontroller, at DK-rullerummets dæksel er lukket korrekt.

• Er der opstået en udskrifts- eller transmissionsfejl?  
Sluk Brother QL-printeren, og tænd den derefter igen. Hvis der 
stadig er problemer, skal du kontakte Brother Support.

• Hvis printeren er tilsluttet via en USB-hub, skal du prøve at 
tilslutte den direkte til computeren. Ellers skal du prøve at 
tilslutte den til en anden USB-port. 

Status-LED-lampen lyser ikke.
• Er netledningen sat korrekt i?  

Kontroller, at netledningen er sat i. Hvis den er sat korrekt i, 
kan du prøve at sætte den i en anden stikkontakt.

Der opstår en 
datatransmissionsfejl på din 
computer.

• Er der valgt den korrekte port? (kun Windows®) 
Kontroller, at der er valgt den korrekte port på listen ”Udskriv til 
følgende port” i dialogboksen Egenskaber for printer.

• Er Brother QL-printeren i afkølingstilstand (statuslampen 
blinker orange)? 
Vent, til statuslampen holder op med at blinke, og prøv derefter 
at udskrive igen.

Der sidder labels fast i 
skæreenheden. • Kontakt Brother Support.

Labelen skubbes ikke korrekt ud 
efter udskrivning.

• Kontroller, at labeludgangen ikke er blokeret.
• Kontroller, at DK-rullen er sat korrekt i ved at fjerne DK-rullen 

og installere den igen.
• Sørg for, at DK-rulledækslet er lukket korrekt.

Efter at du har udskiftet rullen, 
mens Add-In-funktionen var 
aktiveret, blev layoutformatet 
ikke opdateret (kun Windows®).

• Luk P-touch Editor for at afslutte Add-In, og aktiver derefter 
Add-In igen.

P-touch Add-In-ikonet vises 
ikke i Microsoft® Word 
(kun Windows®).

• Blev Microsoft® Word startet fra Microsoft® Outlook®?
• Er Microsoft® Word valgt som standardeditoren for 

Microsoft® Outlook®?  
På grund af programbegrænsninger virker Microsoft® Word 
Add-In ikke med de ovennævnte indstillinger. Luk 
Microsoft® Outlook®, og genstart Microsoft® Word. 

Afskæringsfejl.

• Hvis der opstår en afskæringsfejl, skal du holde 
DK-rullerummets dæksel lukket og trykke på tænd/sluk-
knappen. Dermed flyttes skæreenheden tilbage til den 
normale position, og maskinen SLUKKES automatisk. 
Når maskinen er SLUKKET, skal du undersøge labeludgangen 
og fjerne papirstoppet. 

10 Fejlfinding
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Den udskrevne stregkode kan 
ikke læses.

• Indstil labelen lodret på printhovedet som vist nedenfor.

• Nogle typer scannere kan ikke læse stregkoden. Prøv at bruge 
en anden scanner.

• Vi anbefaler at udskrive stregkoden med indstillingerne for 
udskriftskvalitet sat til ”Giv prioritet til udskriftskvalitet”.

Windows® XP:
Hvis du vil ændre indstillingerne for udskriftskvalitet, skal du åbne 
printeregenskaberne via [Kontrolpanel] - [Printere og anden 
hardware] - [Printere og faxenheder], højreklikke på den printer, 
som du vil ændre indstillinger for, og derefter vælge 
[Egenskaber]. På fanen [Generelt] skal du derefter klikke på 
[Udskriftsindstillinger...].

Windows Vista®:
Hvis du vil ændre indstillingerne for udskriftskvalitet, skal du åbne 
printeregenskaberne via [Kontrolpanel] - [Hardware og lyd] - 
[Printere], højreklikke på den printer, som du vil ændre 
indstillinger for, og derefter vælge [Egenskaber]. På fanen 
[Generelt] skal du derefter klikke på [Udskriftsindstillinger...].

Windows® 7:
Hvis du vil ændre indstillingerne for udskriftskvalitet, skal du 
åbne printeregenskaberne via  - [Enheder og printere], 
højreklikke på den printer, som du vil ændre indstillinger for, 
og derefter vælge [Printeregenskaber]. På fanen [Generelt] skal 
du derefter klikke på [Indstillinger...].

Mac OS X 10.5.8-10.7:
Hvis du vil ændre indstillingerne for udskriftskvalitet, skal du 
bruge fanen ”Grundlæggende” i printeregenskaberne.

Jeg vil nulstille printeren/slette 
de data, der er overført fra 
computeren.

Tryk på knappen til klipning og hold den nede, mens du holder 
tænd/sluk-knappen nede, når maskinen er slukket. Når Wi-Fi-
lampen begynder at blinke, og status-lampen lyser orange, 
skal du trykke på knappen til klipning seks gange, mens du stadig 
holder tænd/sluk-knappen nede. Derefter nulstilles maskinen. 
Alle data, der er overført fra computeren, bliver slettet, 
og maskinen nulstilles til fabriksindstillingerne.

Jeg vil annullere det aktuelle 
udskriftsjob. • Sørg for, at printeren er tændt, og tryk på tænd/sluk-knappen.

Problem Løsning

Printhoved

Anbefalet 
udskriftsretning

Labeludgang
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Når du udskriver via USB-
kablet, stopper printeren flere 
gange og fortsætter derefter 
med at udskrive.

• Er printeren indstillet til sekventiel udskrivning? 
I så fald skal du indstille udskrivningstilstanden til 
bufferudskrivning. 
 
Windows® XP: 
Åbn printeregenskaberne via [Kontrolpanel] - [Printere og 
faxenheder], og klik på knappen [Udskriftsindstillinger...] 
på fanen [Andre]. 
Vælg indstillingen [Når en side med data er modtaget]. 
 
Windows Vista®/Windows® 7: 
Åbn [Enheder og printere] i [Kontrolpanel]. Højreklik derefter 
på din QL-printer, og klik på [Udskriftsindstillinger]. 
Vælg indstillingen [Når en side med data er modtaget] på 
fanen [Andre]. 
 
Mac OS X 10.5.8-10.7: 
Åbn fanen [Grundlæggende] i printeregenskaberne. 
Vælg indstillingen [Når en side med data er modtaget].

• En alternativ løsning er at frakoble LAN-kablet, indtil 
USB-udskrivningen er gennemført.

Kan ikke udskrive fra 
kabelbaseret netværk.

• Kontroller, at kablet til det kabelbaserede netværk er tilsluttet.
• Er den trådløse LED tændt? 

Hvis LED’en er tændt eller blinker, skal du trykke på 
Wi-Fi-knappen for at slukke den.

Kan ikke installere 
printerdriveren for kabelbaseret 
netværk.

• Kontroller, at kablet til det kabelbaserede netværk er tilsluttet.
• Er den trådløse LED tændt? 

Hvis LED’en er tændt eller blinker, skal du trykke på 
Wi-Fi-knappen for at slukke den.

Kan ikke udskrive fra trådløst 
netværk.

• Er den trådløse LED tændt? 
Hvis LED’en ikke er tændt, skal du trykke på Wi-Fi-knappen for 
at tænde den.

Kan ikke installere 
printerdriveren for trådløst 
netværk.

• Er den trådløse LED tændt? 
Hvis LED’en ikke er tændt, skal du trykke på Wi-Fi-knappen for 
at tænde den.

Problem Løsning

Windows®
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Reference

Produktspecifikationer

*1 Afhængig af det anvendte medie (tape/label).

Elementer QL-710W QL-720NW
Display Wi-Fi-lampe (grøn), status-lampe (grøn, orange, rød)

Udskrift

Udskrivningsmetode Direkte termoudskrivning via termohoved

Udskrivningshastighed*1
Maks. 150 mm/sek., maks. 93 labels/min. 
(standardadresselabels) (ved tilslutning til computeren og 
anvendelse af P-touch Editor ved tilslutning af USB-kabel)

Printhoved 300 dpi/720 punkter
Maks. udskriftsbredde 59 mm
Maks. udskriftslængde 1 m
Min. udskrivningslængde 12,7 mm

Skæreenhed Indbygget, kraftig, automatisk kniv

Knap Tænd/sluk-knap ( ), Wi-Fi-knap, fremføringsknap ( ), 
knap til klipning ( ) 

Strømforsyning 220-240 V AC, 50/60 Hz, 1,1 A 
Størrelse (B x D x H) 128 × 236 × 153 mm
Vægt Ca. 1,2 kg (uden DK-ruller)

11 Primære specifikationer
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Driftsmiljø

*1 Computeren skal opfylde Microsoft®-anbefalingerne for det installerede operativsystem.
*2 Krævet plads, når softwaren installeres med alle valgmulighederne.
*3 Windows-/Mac-printerdrivere understøtter ikke udskrivning via RS-232C.

Elementer QL-710W QL-720NW

Operativsystem
Windows® *1

Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
Windows Server® 2003/2008/2008R2
(OEM-installationer understøttes)

Macintosh Mac OS X 10.5.8-10.7

Interface

Windows® USB Full-speed,  
Trådløst netværk

RS-232C*3,  
USB Full-speed,  
Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX,  
Trådløst netværk

Macintosh USB Full-speed,  
Trådløst netværk

USB Full-speed,  
Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX,  
Trådløst netværk

Hard-
disk

Windows® Mere end 70 MB diskplads*2

Macintosh Mere end 200 MB diskplads*2

Hukommelse

Windows®

Windows® XP: 128 MB eller mere 
Windows Server® 2003: 256 MB eller mere 
Windows Vista®/Windows Server® 2008/2008 R2: 512 MB 
eller mere 
Windows® 7: 1 GB (32-bit) eller 2 GB (64-bit) eller mere

Macintosh
Mac OS X 10.5.8: 512 MB eller mere
Mac OS X 10.6: 1 GB eller mere
Mac OS X 10.7: 2 GB eller mere

Andre Cd-rom-drev
Driftstemperatur 10 til 35 °C
Luftfugtighed ved drift 20 til 80 % (uden kondens)
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