
Dostupné příručky
Po stažení instalačního souboru z adresy www.brother.com/inst a jeho 
instalaci je na pracovní ploše počítače vytvořena složka „Brother Manual“, 
v níž jsou uloženy všechny příručky. Navíc máte možnost stáhnout si 
jednotlivé příručky, které potřebujete, z webu podpory Brother support web.
Navštivte web podpory Brother support web na adrese support.brother.com 
a na stránce modelu klikněte na Příručky, abyste si mohli stáhnout ostatní 
příručky.

 Příručka bezpečnosti výrobku
V této příručce naleznete informace o bezpečnosti. Přečtěte si ji, ještě než 
tiskárnu začnete používat.

 Stručný návod k obsluze (tato příručka)
Tato příručka obsahuje základní informace o používání tiskárny spolu 
s podrobnými pokyny pro odstraňování problémů.

 Příručka uživatele
Tuto příručku, která není dodávána s přístrojem, najdete na webu podpory 
Brother support web (support.brother.com).
Jsou v ní uvedeny další informace o nastavení a provozu tiskárny, rady pro 
odstraňování problémů a pokyny k provádění údržby.

Než přístroj začnete používat, zkontrolujte, zda balení obsahuje následující 
položky:

1. Vysuňte kryt na spodní straně modulu s displejem a klávesnicí, poté 
k němu připojte příslušný kabel.

Znovu nasuňte kryt.

Ovladač tiskárny a software pro ni lze stáhnout na našich webových 
stránkách.

www.brother.com/inst 

Další informace o instalaci ovladače a softwaru naleznete v části Vytvoření 
štítku pomocí počítače.

Vybalení tiskárny štítků P-touch

Tiskárna štítků 
P-touch

Modul s displejem 
a klávesnicí

Kabel k modulu 
s displejem a 

klávesnicí

Příručka bezpečnosti 
výrobku

Stručný návod k 
obsluze

Napájecí adaptér

Napájecí kabel Kabel USB Kazeta s páskou

Knoflíková baterie

Čeština

Děkujeme, že jste si zakoupili tiskárnu štítků P-touch, model D800W.
Váš nový model D800W je intuitivní, snadno ovladatelná tiskárna štítků s 
bohatou funkční výbavou, která vytváří profesionální a vysoce kvalitní štítky.
Tato příručka obsahuje základní postupy pro používání tiskárny štítků. 
Než tiskárnu začnete používat, přečtěte si celou příručku a uložte si ji 
k pozdějšímu využití.

D800W
Stručný návod k obsluze

D01JFW001A
Obecný popis

Pohled zepředu

Pohled zezadu

1 Rukojeť
2 Tlačítko pro otevření krytu
3 Horní kryt
4 Výstupní štěrbina pásky
5  Indikátor (Štítek)
6  Indikátor (Akumulátor)
7  Tlačítko (Napájení)

8  Tlačítko (Podávání a ořez)

9  Tlačítko (Wi-Fi)
10 Modul s displejem a klávesnicí
11 Rozhraní pro modul s displejem 

a klávesnicí
12 Držák kabelu (pro kabel k 

modulu s displejem a klávesnicí)
13 Port USB
14 Zásuvka napájecího adaptéru

Vnitřní pohled

1 Schránka na uložení 
příslušenství
Do tohoto prostoru lze uložit kazety 
s páskou TZe a napájecí adaptér.

2 Držák knoflíkové baterie
3 Přihrádka pro kazetu s páskou
4 Tisková hlava
5 Odstřih pásky
6 Výstupní štěrbina pásky

Připojení modulu s displejem a klávesnicí
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2. Připojte kabel USB od modulu s displejem a klávesnicí do konektoru na 
boku tiskárny.

Knoflíková baterie slouží jako záložní zdroj napájení, díky němuž zůstane 
zachováno nastavení vnitřních hodin modulu s displejem a klávesnicí. Baterie 
se vybíjí i v případě, že tiskárnu štítků P-touch dlouho nepoužíváte.

1. Zkontrolujte, zda je přístroj vypnutý.

2. Stisknutím tlačítka otevření krytu otevřete horní kryt.

3. Pomocí mince nebo podobného předmětu pomalu otočte kryt 
knoflíkové baterie ve směru na něm vyznačené šipky, dokud 
se nezastaví. Poté jej sejměte.

4. Vložte baterii.

5. Vraťte kryt knoflíkové baterie na jeho původní místo. Pomocí mince 
nebo podobného předmětu kryt pomalu otočte proti směru šipky, dokud 
se nezastaví.

Další informace naleznete v Příručce uživatele.

Napájecí adaptér
S touto tiskárnou štítků P-touch používejte napájecí adaptér AD9100ESA 
(dále jen napájecí adaptér). Napájecí adaptér připojujte přímo k tiskárně.

1. Vložte zástrčku kabelu napájecího adaptéru do zásuvky pro napájecí 
adaptér na tiskárně. Zásuvka je označena DC IN 24 V.

2. Vložte zástrčku napájecího kabelu do napájecího adaptéru.

3. Zapojte zástrčku napájecího adaptéru do standardní elektrické zásuvky.

Upevněte k tiskárně P-touch akumulátorovou základnu (PA-BB-003). Další 
informace o tom, jak základnu upevnit, naleznete v pokynech.

 Vložení dobíjecího li-ionového akumulátoru

1. Stiskem tlačítka (Napájení) tiskárnu vypněte.

2. Otevřete kryt přihrádky na akumulátor na spodní straně tiskárny.

3. Vložte do přihrádky dobíjecí li-ionový akumulátor.

4. Zavřete kryt přihrádky na akumulátor.

 Vyjmutí dobíjecího li-ionového akumulátoru
Stiskem tlačítka (Napájení) tiskárnu vypněte.
Sejměte kryt přihrádky na akumulátor, vyjměte dobíjecí li-ionový akumulátor 
a vraťte kryt zpátky.

POZNÁMKA
• Modul s displejem a klávesnicí lze nasunout na horní kryt tiskárny.

Pokud modul s displejem LCD a klávesnicí nepoužíváte a chcete jej 
uložit, otočte jej horní stranou dolů a nasuňte na horní kryt tiskárny 
tak, aby přední strana displeje LCD směřovala dolů. Zamezíte tak 
ušpinění a zaprášení klávesnice.

• Přebytečnou délku kabelu lze upevnit do držáku kabelu.

Vložení knoflíkové baterie

DŮLEŽITÉ
• Vybitou baterii odevzdejte na vhodném sběrném místě, nevyhazujte 

ji do komunálního odpadu. Kromě toho nezapomeňte dodržovat 
všechny platné předpisy.

• Pokud baterii ukládáte nebo vyhazujete, zabalte ji (například do lepicí 
pásky), aby nedošlo ke zkratu.

(Příklad odizolování baterie)

1 Celofánová páska
2 Knoflíková baterie

• Baterii doporučujeme vyměňovat každé dva roky.

DŮLEŽITÉ
Pokud kryt baterie násilím otočíte za koncovou pozici, může dojít k jeho 
poškození.

DŮLEŽITÉ
Při vkládání baterie dbejte na její správnou polaritu, tedy polohu 
symbolů + a –.
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Připojení zdroje napájení

1 Napájecí adaptér
2 Napájecí kabel

DŮLEŽITÉ
• Před odpojením napájecího adaptéru tiskárnu štítků P-touch vypněte.
• Kabel napájecího adaptéru ani napájecí kabel neohýbejte ani za ně 

netahejte.
• Po zapojení zástrčky napájecího adaptéru do elektrické zásuvky 

může trvat několik vteřin, než se aktivuje tlačítko (Napájení).

POZNÁMKA
Jako ochranu a zálohu paměti tiskárny štítků P-touch v době odpojení 
napájení doporučujeme ponechat v tiskárně vložené dobíjecí li-ionové 
akumulátory (PA-BT-4000LI).

Použití dobíjecího li-ionového 
akumulátoru (volitelné)
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 Nabíjení dobíjecího li-ionového akumulátoru

1. Zkontrolujte, zda je akumulátor vložen v tiskárně.

2. Pomocí napájecího adaptéru a napájecího kabelu připojte tiskárnu 
k elektrické zásuvce.

Pokud je tiskárna vypnutá, stiskem tlačítka (Napájení) ji zapněte.

Indikátor (Akumulátor) během nabíjení svítí oranžově a zhasne, 
jakmile je akumulátor zcela nabit.

 Přerušení nabíjení dobíjecího li-ionového akumulátoru
Chcete-li nabíjení li-ionového akumulátoru přerušit, odpojte kabel napájecího 
adaptéru.

Ve vaší tiskárně štítků P-touch lze používat kazety s páskou TZe, se štítky 
FLe a s trubičkou HSe.

1. Zkontrolujte, zda není konec pásky ohnutý a zda páska prochází 
vodítkem. V opačném případě ji vodítkem protáhněte, jak je 
znázorněno na obrázku.

2. Stisknutím tlačítka otevření krytu otevřete horní kryt.

3. Vložte kazetu s páskou do přihrádky pro kazetu s páskou tak, aby konec 
pásky směřoval k výstupní štěrbině, a rovnoměrně kazetu zatlačte do 
správné pozice.

4. Zavřete horní kryt.

POZNÁMKA
• Před použitím akumulátor plně nabijte.
• Plné nabití akumulátoru může trvat až 3 hodiny.

1 Napájecí adaptér
2 Napájecí kabel

POZNÁMKA
Ačkoli během tisku, posuvu nebo jiné operace s tiskárnou se nabíjení 
přeruší, po skončení operace automaticky pokračuje dál, dokud není 
akumulátor zcela nabit.

Poznámky o používání dobíjecího li-ionového 
akumulátoru
 Před použitím akumulátor plně nabijte. Do té doby jej nepoužívejte.
 Akumulátor je třeba nabíjet v prostředí o teplotě 0 až 40 °C, jinak se 

nebude nabíjet a indikátor (Akumulátor) zůstane rozsvícený. 
Pokud se nabíjení zastaví kvůli příliš vysoké či nízké teplotě prostředí, 
přesuňte tiskárnu na místo, kde je teplota mezi 0 a 40 °C, a zkuste 
akumulátor nabít znovu.

 Pokud na tiskárně dojde k tisku, posuvu nebo jiné operaci v době, kdy je 
vložen akumulátor a připojen napájecí adaptér, může indikátor 

(Akumulátor) zhasnout a nabíjení se může přerušit, ač není 
akumulátor ještě plně nabit.

Vlastnosti dobíjecího li-ionového akumulátoru
Nejlepší výkon a největší výdrž akumulátoru zajistíte takto:
 Akumulátor nepoužívejte ani neskladujte na místě s extrémně vysokou 

či nízkou teplotou, neboť se pak může rychleji vybíjet. K tomu může dojít 
v případě, že téměř (na 90 % a více) nabitý dobíjecí li-ionový akumulátor 
používáte v prostředí s vysokou teplotou.

 Pokud hodláte tiskárnu delší dobu skladovat, vyjměte z ní akumulátor.
 Akumulátor skladujte nabitý na méně než 50 %, a to na suchém 

a chladném místě mimo přímé sluneční světlo.
 Pokud akumulátor delší dobu skladujete, každých šest měsíců jej 

nabijte.
 Při nabíjení li-ionového akumulátoru mohou být některé části tiskárny na 

dotek teplé. To je obvyklé a tiskárnu lze bezpečně používat. Pokud je 
však přístroj výrazně horký, přestaňte jej používat.
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Vložení kazety s páskou

DŮLEŽITÉ
Pokud má nová kazeta s páskou kartónovou 
zarážku, je nutné ji před založením kazety odstranit.

1 Konec pásky
2 Vodítka pásky (skutečný tvar se může lišit podle šířky pásky)

1 Výstupní štěrbina pásky

DŮLEŽITÉ
• Při vkládání kazety s páskou dejte pozor, aby se tisková páska ani 

barvonosná páska nezachytily za tiskovou hlavu.
• Zkontrolujte, zda páska není 

volná, a potom kazetu s páskou 
opatrně zasuňte. Pokud je páska 
volná, zachytí se při vložení kazety 
na výstupku (2), ohne se nebo 
pomačká a způsobí zaseknutí.
Při napínání pásky postupujte 
podle obrázku v kroku 1 a 
vytáhněte pásku z jejího vodítka.

• Při vyjímání kazety s páskou dávejte pozor, aby se páska nezachytila 
na výstupku (2).

DŮLEŽITÉ
• Netahejte za štítek, když jej tiskárna vysunuje z výstupního 

otvoru. Mohlo by tak dojít k vytažení barvonosné pásky. Po vytažení 
barvonosné pásky již páska pravděpodobně nebude použitelná.

• Kazety s páskou skladujte na chladném a tmavém místě, 
nevystavujte je přímému slunečnímu světlu, vysokým teplotám, 
vysoké vlhkosti a prachu. Po otevření zapečetěného obalu kazetu 
s páskou co nejrychleji použijte.

POZNÁMKA
Páska s extrémní přilnavostí:
• Pro hrubé a texturované povrchy doporučujeme použít pásku s 

extrémní přilnavostí.
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Zapnutí: Tiskárnu štítků P-touch zapnete stiskem tlačítka (Napájení). 
Indikátor (Napájení) se zeleně rozsvítí.

Vypnutí: Stiskem a podržením tlačítka (Napájení) tiskárnu vypněte. 
Indikátor (Napájení) se rozsvítí oranžově.

Názvy a funkce kláves

1 Domů
Návrat na domácí obrazovku, kde lze vybrat nabídku.

2 Formát
Nastavení znaků a vlastností.

3 Program
Spuštění zaregistrovaného programu.

4 Vymazat
Smazání celého zadaného textu nebo veškerého textu a aktuálního 
nastavení.

5 Uložit
Uložení vytvořených dat do souborové paměti.

6 Náhled
Zobrazení obrázku štítku, který bude při zvoleném rozvržení vytištěn.

7 Storno
Zruší aktuální tiskovou úlohu.

8 Tisk / Nastavení tisku 
• Vytištění aktuálních údajů na pásku.
• Při současném stisku s klávesou Shift lze vytisknout více kopií nebo 

změnit nastavení tisku.
9 Zpět

Smazání znaku nalevo od kurzoru.
10 Další

Vytvoření další stránky.
11 Enter

Vložení nového řádku při vkládání textu.
Výběr zobrazené možnosti.

12 Shift
Spolu s klávesami písmen a čísel slouží ke vkládání velkých písmen a 
symbolů.

13 OK
Výběr zobrazené možnosti.

14 Kurzorové klávesy ( )
Posun kurzoru ve směru šipek.

15 Esc (Escape)
Zrušení aktuálního příkazu a návrat na displej pro zadávání údajů nebo k 
předchozímu kroku.

16 Mezerník 
• Vložení mezery.
• Obnovení výchozí hodnoty nastavení.

17 Diakritika
Výběr a vložení znaku s diakritikou.

18 Symbol
Výběr a vložení symbolu ze seznamu dostupných symbolů.

19 Série
Nastavení číselné série.

20 Vložit
Vložení časových údajů, čárového kódu, databáze nebo přeneseného 
symbolu.

21 Caps
Zapnutí či vypnutí režimu velkých písmen.

22 Tab
Vložení tabulátoru.

23 Znak 
• Vložení písmen nebo číslic.
• Velká písmena a symboly se vkládají kombinací některé z těchto 

kláves a klávesy Caps nebo Shift.

LCD displej
 Domácí obrazovka

1 Automatický formát (šablony)
Výběr formátu štítku z 35 šablon.

2 Vytvořit štítek
Přechod na obrazovku vytváření štítku.

3 Automatický formát (rozvržení bloku)
Výběr formátu štítku z 32 rozvržení bloku.

4 Soubor
Načtení údajů uložených v souborové paměti.

5 Štítek kabelu
Výběr typu štítku z těchto sedmi typů: Panelový štítek / Obal kabelu / 
Praporek kabelu / Zásuvný panel / Svorkovnice / Samostatný praporek / 
Převrácený štítek.

6 Přenášená šablona
Načtení údajů přenesených z počítače.

7 Nastavení
Různá nastavení tiskárny.

8 Zaregistrovat programovatel. funkci
Registrace, smazání a přejmenování programů.

9 Bezdrátové připojení
Levá ikona ukazuje stav připojení Wi-Fi®, pravá ikona ukazuje stav 
připojení Wireless Direct.

10 Stav akumulátoru
Udává zbývající úroveň nabití akumulátoru. Zobrazuje se pouze při 
používání li-ionového akumulátoru.

Zapnutí/vypnutí napájení

POZNÁMKA
Po prvním zapnutí tiskárny se zobrazí výběr jazyka. Klávesou  nebo  
vyberte požadovaný jazyk. Nastavený jazyk lze později změnit. 
(Viz kapitola Nastavení jazyka a jednotek.)

DŮLEŽITÉ
Při vypínání tiskárny nevyjímejte akumulátor ani neodpojujte napájecí 
adaptér, dokud indikátor (Napájení) nezhasne.

Popis modulu s displejem a klávesnicí

5 6 7

8
9
10
11
12
13

2 43

23
22
21
12

14151617181920

1

Připojeno v režimu Wi-Fi
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Připojeno/odpojeno v přímém režimu

(bliká)
Navazování spojení průvodcem nastavení

(nesvítí) Bezdrátové připojení je vypnuto.

 - Plně nabitý  - Téměř vybitý  - Nabíjí se

 - Poloviční  - Vybitý
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 Obrazovka vytváření štítků

1 Režim velkých písmen
Zobrazuje se v případě, že je aktivní režim psaní velkých písmen.

2-8 Zobrazení stylu
Zobrazuje nastavení aktuálního fontu (2), velikosti znaků (3), šířky znaků (4), 
stylu znaků (5), čáry (6), rámečku (7) a zarovnání (8).

9 Zobrazení rozvržení
Zobrazuje nastavení orientace, rozvržení, oddělovače, převrácení a 
opakování textu. Zobrazené položky se liší podle zvoleného typu štítku.

10 Číslo bloku
Označuje číslo bloku.

11 Číslo řádku
Označuje číslo řádku v rozvržení štítku.

12 Oddělovací čára stránky
Označuje konec jedné stránky a začátek další.

13 Oddělovací čára bloku
Označuje konec bloku.

14 Symbol konce řádku
Označuje konec řádku s textem.

15 Kurzor
Ukazuje aktuální pozici zadávání dat. Znaky se vkládají nalevo od kurzoru.

16 Bezdrátové připojení
Ukazuje aktuální stav bezdrátového připojení. Viz část Bezdrátové 
připojení v kapitole Domácí obrazovka.

17 Délka tabulátoru
Udává nastavenou délku tabulátoru.

18 Velikost pásky
Udává velikost pásky pro zadaný text ve formátu: Šířka pásky x délka 
štítku. Pokud byla stanovena délka štítku, zobrazí se napravo od velikosti 
pásky symbol .

19 Stav akumulátoru
Udává zbývající úroveň nabití akumulátoru. Zobrazuje se pouze při 
používání li-ionového akumulátoru. Viz část Stav akumulátoru v kapitole 
Domácí obrazovka.

Podávání a ořez
Funkce Podávání a ořez provede posun pásky o 22,3 mm a pak pásku 
odstřihne.

1. Stiskněte tlačítko (Podávání a ořez).

Na displeji LCD se zobrazí zpráva [Podávání a ořez?].

2. Vyberte volbu [Podávání a ořez?] pomocí klávesy  nebo  a 
stiskněte klávesu OK nebo Enter. Při posunu pásky se zobrazí zpráva 
[Podávání pásky... Prosím čekej], poté je páska odstřižena.

Jen podávání
Tato funkce posune pásku přibližně o 22,3 mm, takže z kazety s páskou 
vyčnívá prázdný štítek. Tento krok se doporučuje při použití zažehlovacích 
pásek, které je třeba odstřihnout nůžkami.

1. Stiskněte tlačítko (Podávání a ořez).

Na displeji LCD se zobrazí zpráva [Podávání a ořez?].

2. Vyberte volbu [Jen podávání?] pomocí klávesy  nebo  a 
stiskněte klávesu OK nebo Enter. Při posunu pásky se zobrazí zpráva 
[Podávání pásky... Prosím čekej].

Jazyk

1. Na domácí obrazovce vyberte volbu [Settings] (Nastavení) pomocí 
kláves , ,  nebo . Poté stiskněte klávesu OK nebo Enter.

2. Vyberte volbu [  Language] (Jazyk) pomocí klávesy  nebo  a 
stiskněte klávesu OK nebo Enter.

3. Klávesou  nebo  vyberte jazyk pro příkazy nabídek a zprávy 
zobrazované na LCD displeji.

K dispozici jsou následující jazyky: [Čeština], [Dansk], [Deutsch], 
[English], [Español], [Français], [Hrvatski], [Italiano], 
[Magyar], [Nederlands], [Norsk], [Polski], [Português], 
[Português(Brasil)], [Română], [Slovenski], [Slovenský], 
[Suomi], [Svenska] a [Türkçe].

4. Stiskněte klávesu OK nebo Enter.

Jednotka

1. Na domácí obrazovce vyberte volbu [Nastavení] pomocí kláves , 
,  nebo . Poté stiskněte klávesu OK nebo Enter.

2. Vyberte volbu [Jednotka] pomocí klávesy  nebo  a stiskněte 
klávesu OK nebo Enter.

3. Klávesou  nebo  vyberte jednotku pro rozměry zobrazované na 
displeji LCD. Vybrat lze [palec] nebo [mm].

4. Stiskněte klávesu OK nebo Enter.

Kontrast displeje
Kontrast displeje LCD lze v zájmu lepší čitelnosti nastavit na jednu z pěti 
úrovní (+2, +1, 0, -1, -2). Výchozí nastavení je „0“.

1. Na domácí obrazovce vyberte volbu [Nastavení] pomocí kláves , 
,  nebo . Poté stiskněte klávesu OK nebo Enter.

2. Vyberte volbu [Kontrast LCD] pomocí klávesy  nebo  a stiskněte 
klávesu OK nebo Enter.

3. Klávesou  nebo  vyberte hodnotu a stiskněte klávesu OK nebo 
Enter.

Podsvícení
Podsvícení lze zapnout nebo vypnout výběrem volby „Zap.“ nebo „Vyp.“.
Při zapnutém podsvícení je displej lépe čitelný. Výchozí nastavení je „Zap.“

1. Na domácí obrazovce vyberte volbu [Nastavení] pomocí kláves , 
,  nebo . Poté stiskněte klávesu OK nebo Enter.

2. Vyberte volbu [Podsvícení] pomocí klávesy  nebo  a stiskněte 
klávesu OK nebo Enter.

3. Vyberte volbu [Zap.] nebo [Vyp.] pomocí klávesy  nebo  a 
stiskněte klávesu OK nebo Enter.

Během tisku je podsvícení vypnuto. Během přenosu dat je podsvícení 
zapnuto.

Posuv pásky

DŮLEŽITÉ
• Po vložení kazety s páskou odstraňte jakýkoli volný průhyb pásky 

nebo barvonosné pásky.
• Netahejte za štítek, když jej tiskárna vysunuje z výstupního 

otvoru. Mohlo by tak dojít k vytažení barvonosné pásky. Po vytažení 
barvonosné pásky již páska pravděpodobně nebude použitelná.

• Během tisku ani při posuvu pásky neblokujte výstup pásky. To by 
mohlo způsobit zaseknutí pásky.

POZNÁMKA
Tuto funkci lze ukončit nebo zrušit stisknutím klávesy Esc.

POZNÁMKA
Tuto funkci lze ukončit nebo zrušit stisknutím klávesy Esc.
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Nastavení jazyka a jednotek

POZNÁMKA
Chcete-li se vrátit k předchozímu kroku, stiskněte klávesu Esc.

POZNÁMKA
Výchozí nastavení je [mm].
Chcete-li se vrátit k předchozímu kroku, stiskněte klávesu Esc.

Nastavení displeje LCD

POZNÁMKA
• Chcete-li se vrátit k předchozímu kroku, stiskněte klávesu Esc.
• Stisknutím Mezerníku na obrazovce nastavení kontrastu nastavíte 

kontrast na výchozí hodnotu 0.

POZNÁMKA
• Vypnutím podsvícení lze dosáhnout úspory elektrické energie.
• Podsvícení se automaticky vypíná. Znovu ho zapnete stiskem 

libovolné klávesy.



Tyto indikátory svícením a blikáním oznamují stav tiskárny. Symboly použité 
v této části vysvětlují význam barev a způsobu svícení jednotlivých 
indikátorů:

Příklad: Z  = Indikátor zeleně bliká

 Indikátory Štítek a Napájení

 Indikátor stavu akumulátoru

 Indikátor Wi-Fi

Webová stránka podpory společnosti Brother
Navštivte webovou stránku naší podpory na adrese support.brother.com. 
Naleznete tam následující informace:
• programy ke stažení,
• příručky a dokumentaci,
• často kladené otázky (odstraňování problémů, užitečné tipy k používání 

tiskárny),
• informace o spotřebních materiálech,
• informace o kompatibilitě s nejnovějšími operačními systémy.
Obsah této webové stránky se může bez předchozího upozornění změnit.

Indikátory LED

= Indikátor svítí

Z = Zelená
O = Oranžová
Č = Červená

= Indikátor bliká

= Indikátor může být zhasnutý, svítit nebo 
blikat libovolnou barvou

(nesvítí) = Indikátor nesvítí

 (Štítek)  (Napájení) Stav

(nesvítí) O
Tiskárna se vypíná
Horní kryt je otevřený

(nesvítí) Z  

(1x za sekundu)
Probíhá přenos dat.

O Probíhá chlazení.

Č Č
Systémová chyba 1
Systémová chyba 2
Systémová chyba 3

Z O
Režim resetu 
(na začátku režimu)

Z O
Režim resetu 
(po stisku tlačítka 2-/4-/6krát)

O O

Blikají střídavě Chyba odstřihu

Blikají současně
Chyba, příliš vysoká teplota

Č  

(1x za sekundu)
O Chyba, špatné médium

Č  

(2x za 1,8 sekundy)
Z

Chyba, není vložena kazeta
Chyba, špatný typ pásky nebo 
nekompatibilní páska
Chyba, konec média

O Z
Chyba, během tisku byl 
otevřen horní kryt

 (Akumulátor)  (Napájení) Stav

(nesvítí)
Nabití dobíjecího akumulátoru: 
plné

O Nabíjení

O  

(1x za 4 sekundy)

Nabití dobíjecího akumulátoru: 
poloviční

O  

(2x za 4 sekundy)

Nabití dobíjecího akumulátoru: 
slabé

Č Č Dobíjecí akumulátor: chyba

Č Z
Nabití dobíjecího akumulátoru: 
vybitý

 (Wi-Fi)  (Napájení) Stav

Č O
Nebyl nalezen žádný dostupný 
přístupový bod WPS.

Č O
Chyba při připojování k 
přístupovému bodu WPS

Č  

(2x za 1,8 sekundy)
O

Chybné nastaveni 
zabezpečení

O  

(2x za 1,8 sekundy)
O

Chyba při vyhledávání 
přístupového bodu WPS

Z Wi-Fi zapnuto, nepřipojeno

Z Wi-Fi zapnuto, připojeno

(nesvítí) Wi-Fi vypnuto

Technické údaje o výrobku

Název modelu 
tiskárny D800W

Velikost

Rozměry Přibližně 338 mm (Š) × 188 mm (H) × 173 mm (V) 
(včetně modulu s displejem a klávesnicí)

Hmotnost Přibližně 3,3 kg (včetně modulu s displejem 
a klávesnicí)

Tisk

Metoda Tepelný transfer

Kazeta s páskou • Kazeta s páskou Brother TZe (šířka 3,5 mm, 
6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm, 36 mm)

• Kazeta se štítky Brother FLe (21 mm × 45 mm)
• Kazeta s trubičkou Brother HSe (šířka 5,8 mm, 

8,8 mm, 11,7 mm, 17,7 mm, 23,6 mm)

Rozhraní

USB Verze 2.0 (plná rychlost) (periferní)

Wi-Fi • Wireless Direct IEEE 802.11n
• Režim ad-hoc: IEEE 802.11b
• Režim Infrastruktura: IEEE 802.11b/g/n
• WPS 2.0

Prostředí

Provozní teplota 
a vlhkost

Při provozu: mezi 10 a 35 °C /
mezi 20 a 80 %
Maximální teplota rosného bodu: 27 °C

http://support.brother.com/


Vytvářet a tisknout štítky lze pomocí modulu s displejem a klávesnicí tiskárny 
štítků P-touch. Protože je tiskárna přenosná, lze ji používat jako samostatnou 
jednotku bez nutnosti řešit sílu bezdrátového signálu nebo zajišťovat 
připojení k jiným zařízením. Lze ji tedy používat kdykoli a kdekoli.

Vaši tiskárnu štítků P-touch lze používat jako samostatný přístroj, lze ji však 
také připojit k mobilnímu zařízení. Na něm pak lze pomocí aplikací od 
společnosti Brother vytvářet štítky a přímo je z něj tisknout.
Chcete-li tisknout štítky z mobilního zařízení, nainstalujte na něj aplikace 
Brother a připojte k němu tiskárnu štítků.

 Připojení tiskárny k mobilnímu zařízení

1. Zapněte tiskárnu a stiskněte a podržte stisknuté tlačítko (Wi-Fi), 
dokud se zeleně nerozsvítí indikátor (Wi-Fi).

2. Zapněte funkci Wi-Fi na zařízení Apple iPhone / iPad / iPod touch nebo 
Android™.

3. Na zařízení Apple iPhone / iPad / iPod touch nebo Android™ zapněte 
příslušnou aplikaci a jako tiskárnu v ní nastavte svoji tiskárnu štítků.

Vyberte volbu „PT-D800W“ nebo „DIRECT-*****_PT-D800W“.

„*****“ je posledních pět číslic výrobního čísla vašeho produktu.

Výrobní číslo je uvedeno na štítku na zadní straně přístroje.

Budete-li požádáni o heslo (síťový klíč), zadejte „00000000“.

Tiskárnu lze připojit k počítači a používat spolu s programy P-touch Editor 
a Cable Label Tool. Lze tak vytvářet složitější štítky.
Další informace naleznete v Příručce uživatele.

Instalace softwaru a ovladače tiskárny na počítač
Abyste mohli z počítače se systémem Windows nebo Mac tisknout, je třeba 
na něj nainstalovat ovladač tiskárny, program P-touch Editor a další aplikace.

1. Příslušný instalátor k softwaru a příručky k němu lze stáhnout z našeho 
webu (www.brother.com/inst).

2. Dvakrát klepněte na stažený soubor .exe a podle pokynů na obrazovce 
proveďte instalaci.

3. Po dokončení instalace dialogové okno zavřete.

Připojení tiskárny k počítači
Tiskárnu lze k počítači se systémem Windows nebo Mac připojit pomocí 
kabelu USB nebo bezdrátové lokální sítě. Další informace naleznete v 
Příručce uživatele.

 Připojení pomocí USB

1. Připojte příslušný konec kabelu k portu USB na zadní straně tiskárny.

2. Připojte druhý konec kabelu USB k portu USB na počítači.

3. Zapněte tiskárnu.

 Připojení pomocí Wi-Fi

1. Zapněte tiskárnu.

2. Stiskněte a jednu sekundu podržte tlačítko (Wi-Fi) na tiskárně. Tím 
zapnete funkci Wi-Fi. Indikátor (Wi-Fi) začne zeleně blikat rychlostí 
jedno bliknutí za každé tři sekundy.

• Režim ad-hoc
Po nainstalování ovladače tiskárny a dalších aplikací na počítač 
nastavte pomocí nainstalovaného Nástroje pro nastavení tiskárny 
režim Ad-Hoc. (Viz Příručka uživatele.)

Vytvoření štítku

1. ZAČÍNÁME Reference

Příprava tiskárny Stručný návod k obsluze (tato příručka)

2. VYTVOŘENÍ ŠTÍTKU Reference

Štítky se vytvářejí pomocí obrazovky vytváření štítků. Chcete-li ji zobrazit, 
vyberte na domácí obrazovce volbu [Vytvořit štítek].

Výběr automatického 
formátu
Výběr typu štítku

Příručka uživatele

Poznámka:
Kromě zadávání textu nabízí tiskárna rozsáhlé 
možnosti formátování.

Úpravy štítků:
• vkládání a úpravy textu,
• zadávání symbolů, 

znaků s diakritikou, 
časových údajů a 
sériového textu,

• vytváření štítku s 
čárovým kódem.

3. TISK ŠTÍTKŮ Reference

Nastavování možností 
odstřihu

Příručka uživatele

Poznámka:
Před tiskem je možné zkontrolovat návrh štítku 
pomocí funkce Náhled.

Úprava délky štítku

Tisk štítku

Vytvoření štítku pomocí mobilního zařízení

Pro více informací o mobilních aplikacích 
dostupných pro vaši tiskárnu navštivte 
support.brother.com/g/d/f5f9.

Vytvoření štítku pomocí počítače

POZNÁMKA
Aby bylo možno používat tiskárnu s počítačem, je třeba nainstalovat 
program P-touch Editor a ovladač tiskárny.
Instalační soubor lze stáhnout z webu www.brother.com/inst. 

Dostupné 
aplikace Funkce Počítač Připojení

P-touch Editor Návrh a tisk vlastních štítků 
pomocí integrovaných 
kreslicích nástrojů, textu 
s různými fonty a styly, 
importovaných obrázků 
a čárových kódů.

Windows / 
Mac

Wi-Fi / USB

Cable Label 
Tool

Tvorba a tisk štítků pro 
kabely, zásuvné panely 
a elektrická zařízení, 
panelových štítků atd.

Windows

POZNÁMKA
Připojení tiskárny k počítači pomocí bezdrátového spojení:
• Doporučujeme při instalaci softwaru nastavit bezdrátovou síť. Tato 

nastavení lze později změnit v nabídce [Nastavení] na domácí 
obrazovce nebo Nástrojem pro nastavení tiskárny. Další informace 
naleznete v Příručce uživatele.

• Software doporučujeme nainstalovat na počítač bezdrátově 
připojený k síti a nastavení přístroje provést pomocí kabelu USB.

• Doporučujeme si předem zjistit kód SSID (název sítě) a heslo 
(síťový klíč) příslušné bezdrátové sítě.

• Pokud váš bezdrátový přístupový bod nebo směrovač podporuje 
funkci WPS (Wi-Fi Protected Setup), můžete pomocí ní provést 
nastavení bezdrátové sítě jedním tlačítkem.

http://www.brother.com/inst/
http://www.brother.com/inst/
https://support.brother.com/g/d/f5f9


Problémy s displejem LCD

Problémy s tiskem

Informace o verzi
Odstraňování problémů

Problém Řešení

Displej je zablokovaný 
nebo tiskárna nereaguje 
běžným způsobem.

Resetujte interní paměť do továrního nastavení. 
Další informace naleznete v Příručce uživatele. 
Pokud resetování tiskárny problém nevyřeší, 
odpojte napájecí adaptér a vyjměte akumulátor 
na dobu nejméně 10 minut.

Po zapnutí přístroje 
zůstává displej prázdný.

Indikátor NAPÁJENÍ se 
nerozsvítí.

Tiskárna nemá napájení.
Pokud používáte napájení z elektrické sítě, 
připojte napájecí adaptér správně k tiskárně 
a do elektrické zásuvky.
Pokud používáte dobíjecí li-ionový akumulátor, 
zkontrolujte, zda je správně vložen v tiskárně 
a je plně nabit.

Hlášení na LCD displeji se 
zobrazují cizím jazykem.

Podle postupu uvedeného v části Nastavení 
jazyka a jednotek této příručky nastavte 
požadovaný jazyk.

Problém Řešení

Štítek se nevytiskl. • Přesvědčte se, zda byl zadán text, a 
zkontrolujte, zda je správně nainstalována 
kazeta s dostatečným množstvím pásky.

• Pokud je páska ohnutá, odstřihněte ohnutou 
část a protáhněte pásku výstupním otvorem.

• Při tisku z počítače nebo mobilního zařízení 
zkontrolujte, zda jsou počítač či mobilní 
zařízení k tiskárně správně připojeny.

Štítek se nevytiskl správně. • Vyjměte kazetu s páskou a opět ji vložte do 
přístroje, přičemž ji pevně zatlačte, až s 
cvaknutím zapadne na své místo.

• Pokud je tisková hlava znečištěna, vyčistěte 
ji pomocí bavlněné tyčinky nebo volitelné 
čisticí kazety na tiskovou hlavu (TZe-CL6).

Páska je zaseknutá. Pokud se páska zasekne, vyjměte kazetu s 
páskou, opatrně vytáhněte zaseknutou pásku 
a odstřihněte ji. Před opětovným vložením 
kazety s páskou zkontrolujte, zda konec pásky 
prochází vodítkem.

Došlo k oddělení 
barvonosné pásky od 
válečku barvonosné 
pásky.

Pokud je barvonosná páska poškozená, 
vyměňte kazetu s páskou. Pokud je v pořádku, 
ponechte pásku neodstřiženou a vyjměte 
kazetu s páskou. Poté naviňte uvolněnou 
barvonosnou pásku na cívku, jak je to vidět na 
obrázku.

Tisk štítku neproběhl do 
konce.

• Pokud se objeví pruhovaná páska, znamená 
to, že jste dosáhli konce pásky. Vyměňte 
tedy kazetu s páskou.

• Připojte napájecí adaptér přímo k tiskárně 
nebo nabijte dobíjecí li-ionový akumulátor.

Štítek nebyl automaticky 
odstřižen.

Zkontrolujte nastavení odstřihu. Další 
informace naleznete v Příručce uživatele.
Pásku lze odstřihnout a posunout i ručně 
pomocí tlačítka (Podávání a ořez).

Chybu způsobenou 
zaseknutím pásky se 
nedaří odstranit ani 
po provedení 
doporučovaného postupu 
odstranění problému.

Obraťte se na zákaznický servis společnosti 
Brother.

Chci upravit výsledek tisku. Délku a okraje lze nastavit pomocí [Nástroje 
pro nastavení tiskárny]. Další informace 
naleznete v Příručce uživatele.

1

1 Cívka

Problém Řešení

Neznám číslo verze 
firmwaru tiskárny.

Číslo verze a jiné informace o firmwaru lze 
zjistit pomocí následujícího postupu:
1 Na domácí obrazovce vyberte volbu 

[Nastavení] pomocí kláves , , 
nebo . Poté stiskněte klávesu 

OK nebo Enter.
2 Vyberte volbu [Informace o verzi] 

pomocí klávesy  nebo  a stiskněte 
klávesu OK nebo Enter.

Lze použít i tento postup: 
1 Zapněte tiskárnu.
2 Stiskněte a podržte tlačítko (Podávání 

a ořez) na více než 10 sekund. Vytiskne se 
zpráva o tiskárně.

Další informace naleznete v Příručce uživatele.

Chci ověřit, zda používám 
nejnovější dostupnou verzi 
softwaru.

Pomocí programu P-touch Update Software 
zkontrolujte, zda používáte nejnovější verzi.
Další informace o programu P-touch Update 
Software naleznete v Příručce uživatele.


