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QL-800/QL-810W/QL-820NWB
Příručka bezpečnosti výrobku (Čeština)
Děkujeme vám za zakoupení tiskárny štítků QL-800/810W/820NWB (dále jako „tiskárna“).

Před používáním tiskárny si nezapomeňte přečíst tento dokument. 
Doporučujeme, abyste tento dokument uschovali na snadno dostupném místě 
pro budoucí použití.
• V případě servisu, úprav nebo oprav se obracejte na zákaznický servis Brother nebo 

místního prodejce společnosti Brother.
• Pokud tiskárna funguje neobvykle nebo dochází k chybám nebo v případě poškození 

kabelu, tiskárnu vypněte, odpojte všechny kabely a obraťte se na Zákaznický servis 
Brother nebo místního prodejce společnosti Brother.

• Nepřijímáme žádnou zodpovědnost za škody vzniklé následkem zemětřesení, požáru 
či jiných přírodních pohrom, činů třetích stran, záměrného či nedbalého používání 
uživatelem, chybného používání nebo provozu za jiných zvláštních podmínek.

• Neneseme zodpovědnost za škody (ztráty, ušlý zisk, přerušení obchodní činnosti nebo 
ztrátu způsobů komunikace), které mohou vzniknout použitím nebo nemožností používat 
tiskárnu.

• Neneseme žádnou zodpovědnost za škody, které mohou vzniknout nesprávným 
používáním tiskárny, například připojením nekompatibilního zařízení nebo použitím 
nekompatibilního programu.

• Nepřijímáme žádnou zodpovědnost za případné škody ani ušlý zisk vyplývající z použití 
štítků vytvořených touto tiskárnou. Nemůžeme přijmout zodpovědnost ani za ztrátu či 
změnu dat kvůli selhání, opravě nebo výpadku nebo spotřebnímu materiálu a nepřijímáme 
ani žádné nároky pocházející od třetí strany.

• Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny v technických údajích 
a materiálech uvedených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění. 
Dále společnost Brother není zodpovědná za žádné škody (včetně následných) 
způsobené spoléháním se na prezentované materiály, včetně např. typografických 
a dalších chyb vztahujících se k publikacím.

• Další informace o programu a používání tiskárny v síti jsou uvedeny v dokumentu Příručka 
uživatele, kterou naleznete na Brother support webu na adrese: support.brother.com.

• Dokumentaci k nejnovější verzi tiskárny naleznete na Brother support webu na adrese 
support.brother.com.

• Dostupné modely, příslušenství a spotřební materiály se mohou lišit podle země.
• Použití této tiskárny bylo schváleno pouze v zemi, ve které byla zakoupena.
• Obsah tohoto dokumentu podléhá změnám bez předchozího upozornění.

 NEBEZPEČÍ
V případě nedodržení pokynů a varování hrozí usmrcení nebo závažné zranění. 
Dodržujte tyto pokyny, abyste předešli riziku vzniku tepla nebo kouře, výbuchu 
nebo požáru.

Jednotka akumulátoru (nabíjecí li-ionový akumulátor součástí dodávky)  
(volitelné pouze modely QL-810W/820NWB)
• NEDOVOLTE, aby se jednotka akumulátoru dostala do styku s tekutinami.
• NEPOUŽÍVEJTE ani neponechávejte jednotku akumulátoru v blízkosti otevřeného 

plamene, ohřevných těles ani na jiných místech s vysokou teplotou (nad 80 °C).
• NENABÍJEJTE jednotku akumulátoru pomocí nepodporované nabíječky.
• Jednotku akumulátoru používejte výhradně k zamýšlenému účelu.
• NESPOJUJTE kladný a záporný vývod kovovými předměty, např. drátem. Jednotku 

akumulátoru NENOSTE ani NESKLADUJTE spolu s kovovými předměty.
• Jednotkou akumulátoru NEHÁZEJTE, NEVYSTAVUJTE ji nárazům ani ji žádným 

způsobem NEPOŠKOZUJTE.
• Kontakty jednotky akumulátoru NENÍ dovoleno pájet.
• Jednotku akumulátoru NEROZEBÍREJTE ani NEUPRAVUJTE.
• Akumulátor NELIKVIDUJTE spolu s domácím odpadem.
• NEUMÍSŤUJTE jednotku akumulátoru na přímé sluneční světlo, déšť, do blízkosti topných 

těles či jiných horkých zařízení ani na místa vystavená působení extrémně vysokých 
či nízkých teplot (například na přístrojovou desku nebo do zadní části auta) ani ji na 
takových místech neprovozujte, nenabíjejte ani neskladujte. Vyhýbejte se místům, kde by 
se jednotka akumulátoru mohla dostat do styku s tekutinami, kde dochází ke kondenzaci 
nebo kde je velké množství prachu.

• Kontinuální používání tiskárny ve vysoké nadmořské výšce může způsobit přehřáti 
jednotky akumulátoru. Pokud k tomu dojde, přestaňte tiskárnu používat a čekejte, 
než vychladne.

Knoflíková baterie (pouze model QL-820NWB)
Baterii nepolykejte. Pokud baterii náhodou spolknete, ihned se obraťte na lékaře. Za pouhé 
dvě hodiny může způsobit závažné vnitřní popáleniny a může vést ke smrti.

Označuje, že při manipulaci s lithiovými knoflíkovými bateriemi je třeba 
postupovat s opatrností.

 VAROVÁNÍ
V případě nedodržení těchto pokynů a varování může hrozit usmrcení nebo závažné 
zranění. Dodržujte tyto pokyny, abyste předešli riziku vzniku tepla či kouře, výbuchu, 
požáru, zranění nebo zásahu elektrickým proudem.

Jednotka akumulátoru (nabíjecí li-ionový akumulátor součástí dodávky)  
(volitelné pouze modely QL-810W/820NWB)
• Pokud zaznamenáte neobvyklé jevy, jako zápach, zahřátí, deformace nebo změna barvy, 

ihned přestaňte jednotku akumulátoru používat.
• Pokud kapalina z jednotky akumulátoru vnikne do očí, ihned je vypláchněte čistou vodou. 

Bezprostředně vyhledejte lékařskou pomoc.
• Nebude-li jednotka akumulátoru plně nabita ani po uplynutí určené doby, přestaňte ji 

nabíjet, jinak hrozí požár, zásah elektrickým proudem nebo poškození majetku.
• Při odesílání tiskárny se ujistěte, že z ní před zabalením k přepravě byla vyňata jednotka 

akumulátoru. Bude-li tiskárna přepravována s nainstalovanou jednotkou akumulátoru, 
hrozí riziko požáru, výbuchu či poškození majetku.

• NEVKLÁDEJTE do jednotky akumulátoru ani jejích konektorů žádné cizí předměty, v opačném 
případě může dojít k požáru, zásahu elektrickým proudem nebo poškození majetku.

• Pokud se do jednotky akumulátoru vloží nějaký cizí předmět, ihned ji vypněte, odpojte 
napájecí adaptér / napájecí kabel z elektrické zásuvky a poté se obraťte na zákaznický 
servis Brother nebo místního prodejce společnosti Brother. Budete-li i nadále jednotku 
akumulátoru používat, hrozí požár, zásah elektrickým proudem nebo poškození majetku.

• Jestliže i při plném nabití jednotky akumulátoru lze tiskárnu používat jenom krátce, 
dobíjecí akumulátor se pravděpodobně přiblížil konci své životnosti. Vyměňte jednotku 
akumulátoru za novou. Při vyjímání a výměně jednotky akumulátoru zakryjte póly staré 
jednotky akumulátoru páskou, abyste zabránili zkratu.

• NEUMISŤUJTE jednotku akumulátoru do blízkosti chemikálií ani na místo, kde hrozí únik 
chemických látek.

• Organická rozpouštědla, jako je například benzín, ředidlo, odlakovač nebo deodorant, 
NESMÍ přijít do styku s plastovým krytem ani kabely. Mohly by způsobit deformaci nebo 
narušení plastového krytu s následným zásahem elektrickým proudem nebo požárem. 
Mohou také poškodit funkci jednotky akumulátoru nebo způsobit změnu barvy.

• Nabíjecí kontakty ani okolní oblasti se NESMÍ ušpinit ani dostat do kontaktu s cizími 
předměty. Hrozí riziko požáru a poškození majetku.

• Není-li jednotka akumulátoru připevněna k tiskárně pro použití, zakryjte kontakt jednotky 
akumulátoru např. celofánovou páskou, abyste zabránili vniknutí cizích částic, například 
prachu. NEPOUŽÍVEJTE jednotku akumulátoru, pokud je kontakt zaprášený.

Tiskárna, jednotka akumulátoru, napájecí adaptér, napájecí kabel pro střídavý proud 
(jednotka akumulátoru a napájecí adaptér jsou pouze pro model QL-810W/820NWB)

Pokud dojde k náhodnému zasunutí cizího předmětu do jakéhokoli otvoru na tiskárně, 
včetně štěrbin, konektorů a portů, tiskárnu ihned přestaňte používat, vypněte napájení 
a odpojte všechny kabely. Před zapnutím tiskárny se ujistěte, že jsou všechny cizí 
předměty vyjmuty.

Tiskárna, jednotka akumulátoru, napájecí adaptér, napájecí kabel pro střídavý 
proud, knoflíková baterie (jednotka akumulátoru a napájecí adaptér jsou pouze pro 
model QL-810W/820NWB) (knoflíková baterie je pouze pro model QL-820NWB)
• NEPOUŽÍVEJTE ani NEUCHOVÁVEJTE tiskárnu a další součásti:

 - na místech, kde může dojít ke kontaktu s kapalinami
 - na místech, kde dochází ke kondenzaci
 - na místech s nadměrnou prašností
 - na místech s extrémní teplotou nebo vlhkostí
K provozu zvolte místo, kde se teplota pohybuje mezi 10 °C a 35 °C a kde je vlhkost 
mezi 20% a 80% (bez kondenzace). Maximální teplota vlhkého teploměru: 27 °C.
K provozu zvolte místo, kde je vlhkost mezi 10% a 90% (bez kondenzace).

 - v blízkosti plamenů, topení nebo na přímém slunečním světle
• NEDOTÝKEJTE se zástrčky mokrýma rukama.
• NEDOTÝKEJTE se napájecího adaptéru ani tiskárny za bouřky.
• Tiskárnu NEROZEBÍREJTE ani neupravujte.
• Nebudete-li tiskárnu delší dobu používat, odpojte napájecí adaptér / napájecí kabel 

z tiskárny a z elektrické zásuvky.
• Jestliže se zástrčka znečistí, odpojte ji z elektrické zásuvky a otřete suchým hadříkem. 

Budete-li používat znečistěnou zástrčku, může dojít ke vzniku požáru.
• NELIJTE na tiskárnu a další součásti chemikálie ani nepoužívejte hořlavé spreje. 

Příklady hořlavých sprejů:
 - čisticí prostředky na odstranění prachu
 - pesticidy
 - dezinfekční prostředky a osvěžovače vzduchu s obsahem alkoholu
 - organická rozpouštědla nebo tekutiny, jako je například alkohol

• Tiskárnu, další součásti a obalový materiál používejte a skladujte mimo dosah dětí.
• Před čištěním tiskárny odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky; jinak může dojít 

k zásahu elektrickým proudem. Postupy čištění viz dokument Příručka uživatele.
• Při odpojování napájecího kabelu od elektrické zásuvky NETAHEJTE za kabel. 

Uchopte zástrčku a odpojte napájecí adaptér od elektrické zásuvky.

Napájecí adaptér (pouze model QL-810W/820NWB)
• Používejte výhradně se specifikovanou tiskárnou.
• Zasuňte pevně zástrčku do elektrické zásuvky.
• Napájecí adaptér připojte do standardní elektrické zásuvky (střídavé napětí 100 V-240 V, 

50 Hz/60 Hz).
• Konektory napájecího adaptéru, porty ani kovové části napájecího kabelu se NESMĚJÍ 

dostat do styku s kovovými předměty.
• ZABRAŇTE poškození, zkroucení, silnému ohýbání, natahování, pokládání předmětů 

na napájecí adaptér a napájecí kabel a jejich svírání či svazování.
• Zástrčku ani napájecí kabel NEPOUŽÍVEJTE na místě, kde se mohou namočit.
• Pro snížení rizika požáru uchovávejte zástrčku v čistotě a bez prachu.
• NEPŘETĚŽUJTE elektrické zásuvky.
• NEPOUŽÍVEJTE poškozené zástrčky ani zdeformované elektrické zásuvky. Hrozí riziko 

požáru, zásahu elektrickým proudem a poškození majetku.

 UPOZORNĚNÍ
V případě nedodržení pokynů a varování může hrozit lehké nebo středně těžké zranění.

Tiskárna
• Tiskárnu NEDRŽTE za kryt přihrádky na DK roli. Pokud odpadne kryt a tiskárna spadne, 

může dojít k poranění a tiskárna se může poškodit.
• Při připojování kabelů a příslušenství dbejte na jejich správné zapojení a pořadí. 

Připojujte pouze předměty, které jsou navrženy konkrétně pro tuto tiskárnu. Hrozí riziko 
požáru nebo úrazu. Při připojování dodržujte pokyny.

• Pokud chcete připojit doplňková příslušenství, postupujte podle návodu k použití.
• Tiskárnu nikdy NEDRŽTE jenom jednou rukou. Mohla by vám vyklouznout.
Jednotka akumulátoru (nabíjecí li-ionový akumulátor součástí dodávky)  
(volitelné pouze modely QL-810W/820NWB)

Při připojování jednotky akumulátoru k tiskárně se ujistěte, že šrouby jsou pevně utaženy. 
Dojde-li k uvolnění šroubů, tiskárna může spadnout a způsobit úraz vám nebo někomu 
jinému nebo poškodit produkt či jiný majetek.

Napájecí adaptér, napájecí kabel (napájecí adaptér je pouze pro modely 
QL-810W/820NWB)

Napájecí kabel napájecího adaptéru musí být přístupný, abyste ho mohli v naléhavých 
případech odpojit. NEUMISŤUJTE žádné předměty na napájecí kabel napájecího 
adaptéru ani do jeho blízkosti.

Odstřih
• NEDOTÝKEJTE se čepele odstřihu.
• NEOTEVÍREJTE horní kryt, dokud je odstřih v provozu.
Knoflíková baterie (pouze pro model QL-820NWB)
• NEVHAZUJTE baterii do ohně, nevystavujte ji horku ani ji nerozebírejte.
• NEPROPOJUJTE oba póly baterie. Chcete-li zabránit zkratu baterie, uchovávejte kovové 

předměty mimo její dosah.
• Specifikovaná baterie není dobíjecí. NEPOKOUŠEJTE se ji dobíjet.
• Používejte pouze stanovenou baterii.
• Uchovejte baterii mimo dosah dětí.
• Pokud vám kapalina z baterie vnikne do očí, vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc. 

Oči si ihned vypláchněte nepřetržitým proudem vody po dobu alespoň 15 minut.
• Pokud kapalina z vnitřku baterie přilne k vaší pokožce nebo šatům, důkladně místo 

opláchněte větším množstvím čisté vody.
• Použití nesprávné baterie může vést k vytečení nebo výbuchu, což by mohlo mít za 

následek požár, úraz nebo poškození okolí přístroje.
• Nové i vybité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
• Pokud přihrádku na baterii nelze řádně uzavřít, přestaňte produkt používat a uchovejte jej 

mimo dosah dětí.
Připojení k místní síti (pouze pro model QL-820NWB)

NEPŘIPOJUJTE tuto tiskárnu k připojení LAN, které je vystaveno přepětí.

Obecná preventivní opatření
Produkt, napájecí adaptér nebo příslušenství (napájecí adaptér je pouze pro 
modely QL-810W/820NWB)
• V případě likvidace těchto produktů dodržujte veškeré náležité předpisy.
• NEODSTRAŇUJTE štítky nalepené na tiskárně. Tyto štítky poskytují provozní informace 

a označují název a výrobní číslo tiskárny.
• Další informace o jmenovitých výkonových údajích, výrobci a číslu modelu jsou uvedeny 

na štítku připevněném k zadní straně tiskárny.
• Zapnete-li funkci Bluetooth i funkci bezdrátové sítě, může se snížit rychlost komunikace 

kvůli rušení rádiovými vlnami. Pokud k tomu dojde, vypněte funkci, kterou nepoužíváte 
(funkci Bluetooth nebo funkci bezdrátové sítě).

• NEVKLÁDEJTE žádné cizí předměty do slotu pro výstup štítků, napájecího konektoru 
nebo portu USB ani je ničím NEZAKRÝVEJTE.

• Jestliže se tiskárnu chystáte delší dobu nepoužívat, vyjměte z ní DK roli.
• Kryt přihrádky na DK roli musí být při tisku vždy zavřený.
• Používáte-li doplňková příslušenství, používejte je podle návodu k použití.
• NEDOTÝKEJTE se tiskárny mokrýma rukama.
• NEDOTÝKEJTE se vytištěného papíru ani štítků mokrýma rukama, jinak hrozí selhání funkce.
• Používejte pouze propojovací kabel (kabel USB) dodaný s tiskárnou.
Jednotka akumulátoru (nabíjecí li-ionový akumulátor součástí dodávky)  
(volitelné pouze modely QL-810W/820NWB)
• Výkonnost a životnost dobíjecího akumulátoru nejlépe zachováte tím, že jej budete dobíjet 

alespoň každých šest měsíců.
• V době koupě tohoto výrobku byla jednotka akumulátoru mírně nabita tak, aby šlo ověřit 

funkci tiskárny. Před použitím tiskárny byste však měli jednotku akumulátoru plně nabít 
pomocí uvedeného napájecího adaptéru.

Napájecí kabel
Tiskárnu umístěte do blízkosti snadno dostupné standardní elektrické zásuvky.

Prohlášení k licenci otevřeného zdroje (pouze pro modely 
QL-810W/820NWB)

Tento produkt obsahuje otevřený software.
Chcete-li zobrazit prohlášení k licenci otevřeného zdroje, přejděte na stránku Příručky 
k vašemu modelu na adrese support.brother.com.

Prohlášení o shodě (pouze pro Evropu/Turecko)
My, Brother Industries, Ltd.
 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
 Nagoya 467-8561 Japan,
prohlašujeme, že tento produkt a jeho napájecí adaptér vyhovují základním požadavkům 
všech příslušných směrnic a předpisů platných v rámci Evropské unie. Prohlášení o shodě 
(DoC) je ke stažení na Brother support webu. Navštivte web support.brother.com/manuals.

Prohlášení o shodě se směrnicí 2014/53/EU 
o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových 
zařízeních (pouze Evropa/Turecko) (pouze pro modely 
QL-810W/820NWB) (platí pro modely s bezdrátovými 
rozhraními)
My, Brother Industries, Ltd.
 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
 Nagoya 467-8561 Japan,
prohlašujeme, že tyto produkty vyhovují požadavkům směrnice o rádiových zařízeních 
a telekomunikačních koncových zařízeních 2014/53/EU. Znění Prohlášení o shodě je 
k dispozici ke stažení podle pokynů v části Prohlášení o shodě (pouze Evropa/Turecko).

UPOZORNĚNÍ (pouze modely QL-810W/820NWB)
V PŘÍPADĚ VÝMĚNY AKUMULÁTORU ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU.

POUŽITÉ AKUMULÁTORY LIKVIDUJTE V SOULADU S POKYNY.

Informace o shodě s NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 801/2013
QL-800 QL-810W QL-820NWB

Příkon* 1,5 W 1,3 W 1,6 W
*Všechny síťové porty jsou aktivní a připojené.

Jak povolit/zakázat bezdrátovou síť LAN
QL-810W
Chcete-li funkci bezdrátové sítě aktivovat:
Stisknutím a podržením tlačítka napájení ( ) tiskárnu zapněte a poté stiskněte na jednu 
sekundu tlačítko Wi-Fi ( ).
Chcete-li funkci bezdrátové sítě deaktivovat:
Opětovným stisknutím a podržením tlačítka Wi-Fi ( ) bezdrátovou funkci vypnete.
QL-820NWB
Chcete-li funkci bezdrátové sítě aktivovat:
Stisknutím tlačítka Menu, ▲ či ▼ zvolte nabídku [WLAN] a poté stiskněte tlačítko OK.
Zvolte [WLAN (zap./vyp.)] a poté stiskněte tlačítko OK. Stisknutím tlačítka ▲ či ▼ 
zvolte [Zap.] a poté stiskněte tlačítko OK.
Chcete-li funkci bezdrátové sítě deaktivovat:
Stisknutím tlačítka Menu, ▲ či ▼ zvolte nabídku [WLAN] a poté stiskněte tlačítko OK.
Zvolte [WLAN (zap./vyp.)] a poté stiskněte tlačítko OK. Stisknutím tlačítka ▲ či ▼ 
zvolte [Vyp.] a poté stiskněte tlačítko OK.

Bezdrátová síť (pouze modely QL-810W/820NWB)
Tato tiskárna podporuje bezdrátovou síť LAN.
Frekvenční pásma: 2 400 MHz-2 483,5 MHz.
Maximální radiofrekvenční výkon přenášený ve frekvenčních pásmech:  
méně než 20 dBm (ekvivalentní izotropně vyzářený výkon).

Jak povolit/zakázat Bluetooth (pouze model QL-820NWB)
Chcete-li aktivovat funkci Bluetooth:
Stisknutím tlačítka Menu, ▲ či ▼ zvolte nabídku [Bluetooth] a poté stiskněte tlačítko OK. 
Stisknutím tlačítka ▲ či ▼ zvolte nabídku [Bluetooth (zap./vyp.)] a poté stiskněte tlačítko OK. 
Stisknutím tlačítka ▲ či ▼ zvolte [Zapnuto] a poté stiskněte tlačítko OK.
Chcete-li deaktivovat funkci Bluetooth:
Stisknutím tlačítka Menu, ▲ či ▼ zvolte nabídku [Bluetooth] a poté stiskněte tlačítko OK. 
Stisknutím tlačítka ▲ či ▼ zvolte nabídku [Bluetooth (zap./vyp.)] a poté stiskněte tlačítko OK. 
Stisknutím tlačítka ▲ či ▼ zvolte [Vypnuto] a poté stiskněte tlačítko OK.

Bluetooth (pouze model QL-820NWB)
Tiskárna podporuje funkci Bluetooth.
Frekvenční pásma: 2 402 MHz-2 480 MHz.
Maximální radiofrekvenční výkon přenášený ve frekvenčních pásmech:  
méně než 20 dBm (ekvivalentní izotropně vyzářený výkon).

Oznámení o sestavení a publikování
Tato příručka byla sestavena a publikována pod dohledem společnosti Brother Industries, Ltd. 
a obsahuje nejnovější popisy a technické údaje o produktu.
Obsah této příručky a technické údaje o produktu mohou být bez předchozího upozornění 
změněny. 
Dojde-li k vydání aktualizovaných verzí firmwaru, ovladače nebo aplikací, nemusí tato 
příručka nutně obsahovat popis nových funkcí či vlastností.
Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny v technických údajích a materiálech 
uvedených v tomto dokumentu bez předchozího upozornění a neodpovídá za jakékoliv 
škody (včetně následných) způsobené spoléháním na uvedené materiály, mj. včetně 
typografických a dalších chyb vztahujících se k publikaci.

Ochranné známky
Microsoft, Windows, Windows Vista a Windows Server jsou registrované ochranné známky 
společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.
Apple, Macintosh, macOS, Safari, iPad, iPhone a iPod touch jsou ochranné známky 
společnosti Apple Inc., registrované v USA a jiných zemích.
Google Play je ochranná známka společnosti Google Inc.
Wi-Fi a Wi-Fi Alliance jsou registrované ochranné známky společnosti Wi-Fi Alliance.
WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup a logo Wi-Fi Protected Setup jsou ochranné známky 
společnosti Wi-Fi Alliance.
Slovní označení a loga Bluetooth jsou ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. 
a jakékoli používání těchto značek ze strany společnosti Brother Industries, Ltd. 
je podloženo licencí.
Blue SDK Copyright © 1995-2016 OpenSynergy GmbH. Všechna práva vyhrazena. 
Všechna nepublikovaná práva vyhrazena.
Android je ochranná známka společnosti Google Inc.
Adobe a Reader jsou registrované ochranné známky společnosti Adobe Systems 
Incorporated v USA a/nebo dalších zemích.
QR Code je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED 
v JAPONSKU a dalších zemích. QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO 
WAVE INCORPORATED.
BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, MaxiCode, PDF417, RSS, CODE93, POSTNET, 
MSI/Plessey, AztecCode, GS1 DataBar Composite) Copyright © 2007 AINIX Corporation. 
Všechna práva vyhrazena.
Epson ESC/P je registrovaná ochranná známka společnosti Seiko Epson Corporation.
Každý vlastník, jehož název programu je uveden v této příručce, má ve vztahu ke svým 
vlastním programům uzavřenu příslušnou licenční smlouvu na program.
Veškeré obchodní názvy a názvy produktů společností, které se objevují na produktech 
Brother, v související dokumentaci a dalších materiálech, jsou ochranné známky nebo 
registrované ochranné známky příslušných společností.
AirPrint je ochranná známka společnosti Apple Inc.
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