
Guia de Segurança 
do ProdutoQL-800/QL-810W/QL-820NWB

Impressora de Etiquetas

Leia todo o documento antes de usar o produto e guarde-o para referência 
futura.

BRA-POR

QL-800/QL-810W/QL-820NWB
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Introdução
Obrigado por adquirir o produto QL-800/QL-810W/QL-820NWB (doravante denominado 
"Impressora de Etiquetas QL").

A documentação que acompanha a Impressora de Etiquetas QL, incluindo o Guia de Segurança 
do Produto (este documento) e o Guia de Configuração Rápida (impresso) contém informações 
sobre as precauções que devem ser observadas durante a operação do equipamento.

Para obter informações adicionais sobre o produto e informações sobre o software e a utilização 
da impressora em uma rede, consulte o Manual do Usuário, que pode ser encontrado no website 
Brother Solutions Center.

A versão mais recente da documentação de sua impressora está disponível no website Brother 
Solutions Center (support.brother.com). 

Guarde toda a documentação para referência futura.

Informação importante

 Os modelos podem variar de acordo com o país.

 O conteúdo deste documento está sujeito a alterações sem aviso prévio.

 O conteúdo deste documento não pode ser duplicado nem reproduzido, de forma parcial ou 
total, sem a permissão da Brother.

 Não assumimos nenhuma responsabilidade por danos decorrente de terremotos, incêndio, 
outros desastres, ações de terceiros, operação intencional ou negligente do usuário, uso 
inadequado ou operação sob outras condições especiais.

 Não assumimos nenhuma responsabilidade por danos (tais como perdas, lucros cessantes, 
interrupções nos negócios ou a perda de meios de comunicação) decorrentes do uso ou da 
incapacidade de uso da impressora.

 Se a impressora apresentar defeito decorrente de falha na fabricação, providenciaremos 
o reparo ou a substituição do equipamento durante o período de garantia.

 Não assumimos nenhuma responsabilidade por danos decorrentes da operação incorreta da 
impressora causados pela conexão de equipamentos incompatíveis ou pelo uso de software 
incompatível.

http://support.brother.com/
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Para usar a impressora com segurança
Se a impressora apresentar algum problema de funcionamento, interrompa o uso imediatamente 
e entre em contato com um revendedor Brother.

Símbolos utilizados neste documento

Os seguintes símbolos são usados neste documento:

 PERIGO
Indica uma situação de perigo iminente, que resultará em morte ou 
ferimentos graves se o produto for manuseado sem que as 
advertências e instruções sejam observadas.

 ADVERTÊNCIA
Indica uma potencial situação de perigo, que poderá resultar em 
morte ou ferimentos graves se o produto for manuseado sem que as 
advertências e instruções sejam observadas.

 CUIDADO
Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for 
evitada, poderá resultar em ferimentos moderados ou de menor 
gravidade.

IMPORTANTE Indica informações ou orientações que devem ser seguidas. Ignorá-
las pode resultar em danos ao produto ou falhas em operações.

Indica risco de incêndio sob certas circunstâncias.

Indica risco de choque elétrico sob certas circunstâncias.

Indica risco de queimaduras sob certas circunstâncias.

Indica uma ação que não deve ser realizada.

Indica risco de incêndio se houver chamas nas proximidades.

Indica risco de ferimento se a parte indicada da impressora for tocada.

Indica risco de ferimento, como choque elétrico, se a parte indicada da impressora for desmontada.

Indica risco de choque elétrico se a operação for realizada com as mãos molhadas.

Indica risco de choque elétrico se a impressora for exposta à água.

Indica uma ação que deve ser realizada.

Indica que o cabo de alimentação CA deve ser desconectado da tomada elétrica.
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Instruções de segurança importantes

 PERIGO
Unidade de bateria (bateria de íons de lítio recarregável inclusa) (Opcional: apenas QL-810W/820NWB)

NÃO deixe uma bateria descarregada na impressora por um longo período. Isto pode reduzir a vida 
útil da bateria.

NÃO use nem deixe a bateria nas proximidades de fogo, aquecedores ou outros locais com 
temperatura elevada (acima de 80 °C).

 Se você for usar a impressora apenas por um curto período, mesmo que a bateria recarregável 
esteja completamente carregada, é possível que a bateria recarregável tenha atingido o fim do 
seu ciclo de vida útil. Substitua a bateria recarregável por uma nova. Ao remover e substituir a 
bateria recarregável, cubra os terminais da bateria recarregável substituída com fita crepe, para 
evitar criar um curto-circuito na bateria.

 Mantenha a bateria fora do alcance de crianças, especialmente bebês, para evitar ferimentos.

 ADVERTÊNCIA
Unidade de bateria (bateria de íons de lítio recarregável inclusa) (Opcional: apenas QL-810W/820NWB)

Se a bateria da impressora não estiver totalmente carregada após o tempo de carga especificado, 
interrompa o carregamento, para evitar a ocorrência de incêndio, choque elétrico ou outro tipo de 
dano.

NÃO carregue a bateria recarregável usando uma impressora ou um adaptador CA diferente do 
especificado. Isto pode resultar em incêndio, choque elétrico ou outro tipo de dano.

Ao despachar a impressora, certifique-se de remover a bateria recarregável antes de colocá-la na 
embalagem. 

Se a impressora for despachada com a bateria recarregável instalada, isto poderá causar incêndio, 
explosão ou outro tipo de dano.

NÃO insira objetos externos na bateria ou em seus conectores, pois isto pode causar incêndio, 
choque elétrico ou outro tipo de dano.

Se objetos estranhos entrarem na bateria, desligue-a imediatamente, desconecte o adaptador 
CA/cabo de alimentação CA da tomada elétrica e entre em contato com o Serviço de Atendimento 
ao Cliente Brother ou um revendedor Brother de sua localidade. Se a bateria continuar em 
operação, isto poderá causar incêndio, choque elétrico ou outro tipo de dano.

NÃO opere, carregue ou armazene a bateria nos locais indicados a seguir, pois isto pode resultar 
em vazamento, incêndio, choque elétrico ou outro tipo de dano:

 Perto de água, como em banheiros, próximo a aquecedores de água ou em locais 
extremamente úmidos.

 Locais em que haja exposição a condições de chuva ou umidade.

 Locais com excesso de poeira.

 Locais com temperatura extremamente elevada, com chamas, aquecedores ou luz solar direta.

 No interior de veículos fechados sob sol intenso.

 Locais sujeitos à formação de condensação.
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NÃO tente desmontar ou alterar a bateria, pois isto pode resultar em curto-circuito, explosão, 
fumaça, incêndio, choque elétrico, ferimentos em pessoas ou danos ao produto ou a outras 
propriedades. Para manutenção, ajustes ou reparos, entre em contato com o Serviço de 
Atendimento ao Cliente Brother ou um revendedor Brother de sua localidade. (A garantia não cobre 
reparos de danos causados pela desmontagem ou por alterações realizadas pelo usuário).

Se a bateria apresentar funcionamento anormal (por exemplo, produção de fumaça, odor incomum 
ou ruído), pare de usar o produto, para evitar a ocorrência de incêndio, choque elétrico ou outro 
tipo de dano. Desligue imediatamente a impressora e entre em contato com o Serviço de 
Atendimento ao Cliente Brother ou um revendedor Brother de sua localidade para solicitar reparos.

NÃO coloque o produto próximo a produtos químicos ou em locais sujeitos a respingos de produtos 
químicos. NÃO permita que solventes orgânicos, como benzeno, tíner, removedor de esmalte ou 
desodorantes, entrem em contato com a tampa de plástico ou cabos. Isto pode deformar ou 
derreter a tampa de plástico, resultando em choque elétrico ou incêndio. Esses solventes também 
podem provocar problemas de funcionamento ou descoloração do produto.

NÃO permita que crianças brinquem com o saco plástico da bateria. Descarte o saco plástico ou 
mantenha-o longe de bebês e crianças. Existe risco de sufocamento.

NÃO descarte a bateria em lixo doméstico. Existe risco de dano ambiental, explosão e incêndio.

NÃO use sprays inflamáveis ao limpar a bateria e NÃO use sprays inflamáveis nas proximidades 
da bateria. Existe risco de incêndio e choque elétrico.

Exemplos de sprays inflamáveis:

 Removedores de poeira.

 Pesticidas.

 Desinfetantes e desodorantes que contêm álcool.

 Solventes orgânicos ou líquidos como álcool.

NÃO permita que os contatos de carregamento ou as áreas circundantes fiquem impregnados com 
sujeira nem que entrem em contato com objetos externos. Existe risco de queimaduras e outros 
tipos de danos.

NÃO toque no terminal com as mãos molhadas, para evitar a ocorrência de choques elétricos, 
danos ao equipamento, faíscas ou fumaça.

Quando o terminal não estiver conectado à impressora, cubra-o com fita crepe ou outro material 
similar, para evitar o ingresso de materiais externos, como poeira. Além disso, não utilize o produto 
se o terminal estiver impregnado de poeira ou de qualquer outro tipo de material.

Ao despachar a impressora, certifique-se de remover a bateria antes de colocá-la na embalagem. 
Se a impressora for despachada com a bateria instalada, existe risco de ocorrência de faíscas, 
ruptura, incêndio ou problemas de funcionamento.

 ADVERTÊNCIA
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Adaptador CA/cabo de alimentação CA (adaptador CA apenas para QL-810W/820NWB)

NÃO permita o contato de líquidos ou objetos metálicos com o plugue da fonte de alimentação, 
o adaptador CA ou o cabo de alimentação CA. Além disso, NÃO utilize o plugue da fonte de 
alimentação, o adaptador CA ou o cabo de alimentação CA em locais que possibilitem o contato 
com água, para evitar a ocorrência de incêndio, fumaça, aquecimento ou choque elétrico.

Se o plugue da fonte de alimentação acumular sujeira (por exemplo, se ficar coberto por poeira), 
desconecte-o da tomada elétrica e limpe-o com um pano seco. O uso de um plugue de fonte de 
alimentação sujo pode resultar em incêndio.

Ao desconectar o adaptador CA/cabo de alimentação CA da tomada elétrica, NÃO puxe o cabo. 
Segure o plugue e puxe-o para fora da tomada elétrica.

NÃO insira objetos externos nos terminais do adaptador CA/cabo de alimentação CA, para evitar 
a ocorrência de queimaduras ou choques elétricos.

Utilize o adaptador CA, o cabo de alimentação CA ou o cabo de interface de forma correta 
e observe as seguintes precauções, para evitar a ocorrência de incêndio ou choque elétrico:

 NÃO danifique o adaptador CA, o cabo de alimentação CA ou o cabo de interface.

 NÃO faça modificações no adaptador CA, no cabo de alimentação CA ou no cabo de interface.

 NÃO torça o adaptador CA, o cabo de alimentação CA ou o cabo de interface.

 NÃO use força excessiva para dobrar o adaptador CA, o cabo de alimentação CA ou o cabo de 
interface.

 NÃO puxe o adaptador CA, o cabo de alimentação CA ou o cabo de interface.

 NÃO coloque objetos sobre o adaptador CA, o cabo de alimentação CA ou o cabo de interface.

 NÃO submeta o adaptador CA, o cabo de alimentação CA ou o cabo de interface a fontes de 
calor.

 NÃO enrole o adaptador CA, o cabo de alimentação CA ou o cabo de interface formando laço.

 NÃO permita que o adaptador CA, o cabo de alimentação CA ou o cabo de interface seja 
esmagado.

Se o adaptador CA, o cabo de alimentação CA ou o cabo de interface estiver danificado, entre em 
contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente Brother ou um revendedor Brother de sua 
localidade.

Mantenha o adaptador CA/cabo de alimentação CA fora do alcance de crianças, especialmente 
bebês, para evitar ferimentos.

 ADVERTÊNCIA
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NÃO utilize o adaptador CA/cabo de alimentação CA próximo a chamas ou aquecedores. Em caso 
de deformação do revestimento do adaptador CA/cabo de alimentação CA, existe o risco de 
incêndio ou choque elétrico.

Antes de realizar atividades de manutenção na impressora, tais como limpeza, desconecte 
o adaptador CA/cabo de alimentação CA da tomada elétrica, para evitar a ocorrência de choque 
elétrico.

Se não for utilizar a impressora por um longo período, desconecte o adaptador CA/cabo de 
alimentação CA da impressora e da tomada elétrica, por razões de segurança.

NÃO sobrecarregue tomadas elétricas nem conecte vários dispositivos em uma única tomada 
elétrica. Existe risco de incêndio, choque elétrico e outros tipos de danos.

NÃO use plugues nem tomadas elétricas que estejam danificados. Existe risco de incêndio, choque 
elétrico e outros tipos de danos.

 ADVERTÊNCIA
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 CUIDADO
Impressora

Mantenha fora do alcance de crianças, especialmente bebês, para evitar ferimentos.

Não use a impressora se ela apresentar vazamento, descoloração, deformação ou qualquer outro 
tipo de defeito.

NÃO segure a impressora pela tampa do compartimento do Rolo DK. Existe risco de ferimento se 
a tampa se soltar, causando a queda da impressora.

Ao conectar cabos e acessórios, certifique-se de conectá-los corretamente e na ordem 
especificada. Conecte exclusivamente itens que foram desenvolvidos especificamente para esta 
impressora. Existe risco de incêndio ou ferimentos. Ao realizar conexões, observe as instruções 
correspondentes.

NÃO segure a impressora usando apenas uma das mãos. A impressora pode escorregar de sua 
mão.

Unidade de bateria (bateria de íons de lítio recarregável inclusa) 
(Opcional: apenas QL-810W/820NWB)

Ao conectar a bateria à impressora, certifique-se de apertar os parafusos com firmeza. Se os 
parafusos estiverem soltos, a impressora poderá cair e causar ferimentos.

Adaptador CA/cabo de alimentação CA (adaptador CA apenas para QL-810W/820NWB)

Certifique-se de facilitar o acesso ao cabo de alimentação do adaptador CA/cabo de alimentação 
CA, para permitir a remoção rápida em caso de emergência. NÃO coloque objetos em cima ou nas 
proximidades do cabo de alimentação do adaptador CA/cabo de alimentação CA.

Cortador

NÃO toque na lâmina do cortador.

NÃO abra a tampa superior durante a operação do cortador.

IMPORTANTE
 NÃO remova as etiquetas coladas na impressora. Essas etiquetas fornecem informações sobre 

a operação e indicam o número do modelo da impressora.

 NÃO armazene a impressora em áreas expostas a altas temperaturas, umidade elevada, luz solar 
direta ou poeira. Isto pode causar descoloração ou problemas de funcionamento.
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Precauções gerais
Impressora

 Se a função Bluetooth e a função de rede local sem fio estiverem ativadas simultaneamente, 
a velocidade de comunicação poderá ser reduzida, devido à interferência de ondas de rádio. Se isto 
ocorrer, desative a função que não estiver em uso (função Bluetooth ou função de rede local sem fio).

 NÃO cubra nem insira objetos externos na abertura de saída de etiquetas, no conector CA ou na porta 
USB.

 Se não for usar o Rolo DK por um período prolongado, remova-o da impressora.

 Mantenha a tampa do compartimento do Rolo DK sempre fechada durante a impressão.

 Utilize os acessórios opcionais conforme descrito nos manuais de instrução correspondentes.

 NÃO toque na impressora com as mãos molhadas.

 NÃO toque em folhas de papel ou etiquetas com as mãos molhadas, para evitar a ocorrência de 
problemas de funcionamento.

 NÃO levante a impressora pela tampa do compartimento do Rolo DK. A tampa pode se desprender, 
causando a queda da impressora, que pode ser danificada.

 Use apenas o cabo de interface (cabo USB) incluso com a impressora.

Unidade de bateria (bateria de íons de lítio recarregável inclusa) (apenas QL-810W/820NWB)

 No momento da compra, a bateria apresenta um nível mínimo de carga, para permitir a verificação do 
funcionamento da impressora; no entanto, para que a impressora possa ser usada, a bateria deverá 
ser totalmente carregada com o adaptador CA ou um carregador de baterias.

 Se notar algo incomum na bateria na primeira vez em que ela for usada, tal como superaquecimento 
ou ferrugem, NÃO continue a usar a bateria. Entre em contato com o Serviço de Atendimento ao 
Cliente Brother.

 Se não for utilizar a impressora por um longo período, remova a bateria e cubra o terminal com fita 
crepe ou material similar e armazene-a em um local em que não seja exposta a eletricidade estática, 
umidade elevada ou temperaturas elevadas. A fim de manter a eficiência e a vida útil da bateria, 
carregue-a pelo menos a cada seis meses.

 No momento da compra, a bateria apresenta um nível mínimo de carga, para permitir a verificação do 
funcionamento da impressora; no entanto, para que a impressora possa ser usada, a bateria deverá 
ser totalmente carregada com o carregador especificado (em combinação com um adaptador CA, 
adaptador veicular ou carregador de baterias dedicado).

 Se notar algo incomum na bateria durante o uso, carregamento ou armazenamento, tal como 
superaquecimento ou ferrugem, NÃO continue a usar a bateria. Entre em contato com o Serviço de 
Atendimento ao Cliente Brother.

Cabo de alimentação

 A impressora deve ser instalada perto de uma tomada elétrica padrão e de fácil acesso.

Conexão de rede local (apenas para QL-820NWB)

Cuidado: conecte este produto a uma conexão de rede local que não esteja sujeita a sobretensões.
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Aviso sobre compilação e publicação
Este documento foi compilado e publicado sob a supervisão da Brother Industries, Ltd. e aborda 
as mais recentes descrições e especificações do produto.

O conteúdo deste documento e as especificações deste produto estão sujeitos a alterações não 
anunciadas.

Se novas versões do sistema operacional da impressora forem disponibilizadas, este documento 
poderá não refletir os recursos atualizados.

Portanto, é possível que o sistema operacional descrito neste documento seja diferente dos 
novos sistemas operacionais.

A Brother se reserva o direito de fazer alterações, sem aviso prévio, nas especificações e nos 
materiais aqui contidos e não poderá ser responsabilizada por qualquer dano (incluindo danos 
consequentes) causado pela confiança do usuário nos materiais apresentados, incluindo, entre 
outros, erros tipográficos e outros erros relativos à publicação.

Marcas comerciais
BROTHER é uma marca comercial ou uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.

© 2017 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Microsoft, Windows, Windows Vista e Windows Server são marcas registradas da 
Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone e iPod touch são marcas comerciais da 
Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países.

Google Play é uma marca comercial da Google Inc.

Wi-Fi e Wi-Fi Alliance são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup e o logotipo Wi-Fi Protected Setup são marcas comerciais 
da Wi-Fi Alliance.

A marca nominativa e os logotipos Bluetooth pertencem à Bluetooth SIG, Inc. e todo uso de tais 
marcas pela Brother Industries, Ltd. é licenciado.

Blue SDK

Copyright © 1995-2016 OpenSynergy GmbH.

Todos os direitos reservados. Todos os direitos não publicados são reservados.

Android é uma marca comercial da Google Inc.

Adobe e Reader são marcas registradas ou marcas comerciais da Adobe Systems Incorporated 
nos Estados Unidos e/ou em outros países.

QR Code é uma marca registrada da DENSO WAVE INCORPORATED no JAPÃO e em outros 
países. QR Code Generating Program © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, MaxiCode, PDF417, RSS, CODE93, POSTNET, 
MSI/Plessey, AztecCode, GS1 DataBar Composite) Copyright © 2007 AINIX Corporation. Todos 
os direitos reservados.

Epson ESC/P é uma marca registrada da Seiko Epson Corporation.

Cada empresa cujo título de software é mencionado neste documento possui um Contrato de 
Licença de Software específico para programas de sua propriedade.

Todos os nomes comerciais e de produtos de empresas que aparecem em produtos Brother, 
documentos relacionados e outros materiais, são marcas comerciais ou marcas registradas 
dessas respectivas empresas.

AirPrint é uma marca comercial da Apple Inc.
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Comentários sobre licenciamento de programas 
de código aberto (QL-810W/820NWB)
Este produto inclui software de código aberto.

Para ver comentários sobre licenciamento de programas de código aberto, acesse a seção de 
download de manuais na página inicial de seu modelo, no website Brother Solutions Center 
(support.brother.com). 

Regulamentação para QL-800/QL-810W/QL-820NWB

Especificações da bateria de íons de lítio recarregável 
(Opcional) (apenas QL-810W/820NWB)

 Tempo de carregamento: aproximadamente 2,5 horas quando carregada por um adaptador 
CA (PA-AD-001A)

 Tensão nominal: 14,4 V CC

 Capacidade nominal: 1750 mAh

Bateria de íons de lítio recarregável

Impressora

 Corrente de carregamento: 1170 mA (máxima)

 Tensão de carregamento: 16,4 V CC (máxima)

CUIDADO (apenas 810W/820NWB)

RISCO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA DO PRODUTO FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO 
DE BATERIA INCORRETO.

DESCARTE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

Intervalo de temperatura ambiente

Em carregamento 40 °C

Corrente de descarga padrão de 1,75 A 60 °C

Corrente de descarga máxima de 8,0 A 40 °C

Bateria despachada Há menos de um mês Entre -20  e +50 °C

Há menos de três meses Entre -20  e +40 °C

Há menos de um ano Entre -20  e +20 °C

Parâmetros de carregamento

Tensão máxima de carregamento 16,4 V CC

Corrente máxima de carregamento 1750 mA

http://support.brother.com/
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Apenas modelos em conformidade com a ANATEL 

Para mais informações, consulte o site da ANATEL www.anatel.gov.br 

 (Apenas modelos com função LAN sem fio) 

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra 
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo e não pode causar interferência 
a sistemas operando em caráter primário. 

3357-15-6389

http://www.anatel.gov.br/
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Impresso na China
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