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QL-800/QL-810W/QL-820NWB
Termékbiztonsági útmutató (Magyar)
Köszönjük, hogy QL-800/810W/820NWB készüléket vásárolt (a továbbiakban: „a nyomtató”).

A nyomtató használata előtt mindenképpen olvassa el ezt a dokumentumot. 
Javasoljuk, hogy őrizze meg ezt a dokumentumot a későbbi felhasználás érdekében.
•	 Szervizeléssel, beállításokkal vagy javításokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Brother 
ügyfélszolgálatához	vagy	a	területileg	illetékes	Brother	kereskedőhöz.

•	 Ha	a	nyomtató	nem	működik	megfelelően,	ha	bármilyen	hiba	jelentkezik,	vagy	ha	megsérül	
bármely kábel, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, húzzon ki minden kábelt, és vegye fel 
a	kapcsolatot	Brother	ügyfélszolgálatával	vagy	a	területileg	illetékes	Brother	kereskedővel.

•	 Nem	vállalunk	felelősséget	a	földrengések,	tűz,	egyéb	katasztrófák,	harmadik	fél	tevékenységei,	
a felhasználó általi szándékos vagy gondatlan üzemeltetés, téves használat vagy különleges 
körülmények	között	történő	használat	okán	keletkező	károkért.

•	 Nem	vállalunk	felelősséget	olyan	károkért	(például	veszteségekért,	üzleti	haszon	elvesztéséért,	
elmaradt	haszonért,	üzletmenet	megszakadásáért	vagy	kommunikációs	mód	megszűnéséért),	
amelyek a nyomtató használatából vagy használhatatlanságából erednek.

•	 Nem	vállalunk	felelősséget	olyan	károkért,	amelyek	a	nyomtató	helytelen	használatából	
adódhatnak, illetve amelyek oka inkompatibilis berendezések csatlakoztatása vagy inkompatibilis 
szoftver használata.

•	 Nem	vállalunk	felelősséget	olyan	kárért	vagy	veszteségért,	amely	a	nyomtató	által	készített	
címkék	használatából,	illetve	hiba,	javítás	vagy	a	kellékanyagok	miatti	adatvesztésből	vagy	
adatmódosulásból	ered,	továbbá	nem	fogadunk	el	jogosnak	semmiféle	harmadik	féltől	érkező	
panaszt.

•	 A Brother fenntartja a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt 
specifikációkat	és	anyagokat.	A	Brother	továbbá	nem	tehető	felelőssé	a	bemutatott	anyagok	
megbízhatósága miatt bekövetkezett károkért (köztük a következményes károkért), beleértve, 
de nem korlátozva a kiadvány gépelési és egyéb hibáira.

•	 A szoftverrel és a nyomtató hálózati használatával kapcsolatos további információk a Használati 
útmutató	dokumentumban	olvashatók,	amely	elérhető	a	Brother	support	weboldalon:	
support.brother.com.

•	 A	nyomtató	legfrissebb	dokumentációja	megtalálható	a	Brother	support	weboldalon	oldalon,	
a support.brother.com címen.

•	 Az	elérhető	modellek	és	tartozékok	országonként	változhatnak.
•	 A nyomtató használatát kizárólag a vásárlás szerinti országban hagyták jóvá.
•	 Jelen dokumentum tartalma értesítés nélkül változhat.

 VESZÉLY
Az utasítások és a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása halálhoz vagy súlyos 
sérüléshez vezethet. Az alábbiak betartásával kerülje el az eszköz túlhevülését, füstölését, 
robbanását, illetve kigyulladását.

Akkumulátoregység (lítiumion-akkumulátor a csomagban) (csak a QL-810W/820NWB 
esetén választható)
•	 NE engedje, hogy az akkumulátor folyadékkal érintkezzen.
•	 NE	használja	vagy	hagyja	az	akkumulátoregységet	tűz	vagy	fűtőtest	közelében,	vagy	más	
magas	hőmérsékletű	(80	°C	feletti)	helyen.

•	 NE	kísérelje	meg	tölteni	az	akkumulátoregységet	nem	támogatott	töltővel.
•	 Használja	az	akkumulátoregységet	mindig	rendeltetésszerűen.
•	 NE	kösse	össze	a	+	és	a	-	érintkezőt	fémtárggyal	(például	vezetékkel).	NE	hordozza	vagy	tárolja	

az akkumulátort fémtárgyakkal együtt.
•	 NE dobálja, ütögesse vagy károsítsa az akkumulátoregységet semmilyen módon.
•	 NE forrasszon semmilyen csatlakozót az akkumulátoregységhez.
•	 NE szerelje szét, és NE módosítsa az akkumulátoregységet.
•	 NE	dobja	ki	az	akkumulátoregységet	háztartási	hulladékgyűjtőbe.
•	 NE	helyezze	el,	működtesse,	töltse	vagy	tárolja	az	akkumulátoregységet	közvetlen	napsütésnek	
vagy	esőnek	kitett	helyen,	fűtőtest	vagy	más	magas	hőmérsékletű	berendezés	közelében,	
sem	egyéb,	különösen	magas	vagy	alacsony	hőmérsékletű	helyen	(például	autó	műszerfalán	
vagy csomagtartójában). Kerülje az olyan helyeket, ahol az akkumulátoregység érintkezhet 
folyadékkal,	ahol	páralecsapódás	alakulhat	ki,	illetve	ahol	nagy	mennyiségű	por	található.

•	 Ha a nyomtatót huzamos ideig használja nagy tengerszint feletti magasságon, az 
akkumulátoregység túlmelegedhet. Ilyen esetben hagyjon fel a nyomtató használatával, amíg az 
le	nem	hűl.

Gombelem (csak QL-820NWB esetén)
Ne nyelje le az elemet. Az elem lenyelése esetén azonnal vegye fel a kapcsolatot egy orvossal. 
Két	órán	belül	súlyos	belső	égési	sérülést	okozhat,	amely	halálhoz	vezethet.

Jelzi, hogy a lítium gombelemek kezelése esetén óvatosság szükséges.

 FIGYELEM
Az útmutatások és a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása halálhoz vagy súlyos 
sérüléshez vezethet. A szabályok betartásával elkerülheti az eszköz túlhevülését, füstölését, 
robbanását és kigyulladását, valamint a sérülések és elektromos áramütések veszélyét.

Akkumulátoregység (lítiumion-akkumulátor a csomagban) (csak a QL-810W/820NWB 
esetén választható)
•	 Hagyjon	fel	az	akkumulátoregység	használatával,	ha	bármilyen	észlelhető	rendellenesség	
(pl.	szag-	vagy	hőfejlődés,	alakváltozás,	elszíneződés)	jelentkezik.

•	 Ha	az	akkumulátoregységből	származó	folyadék	a	szemébe	kerül,	tiszta	vízzel	azonnal	ki	kell	
öblíteni.	Azonnal	vegye	fel	a	kapcsolatot	a	mentőkkel.

•	 Ha	az	akkumulátoregység	a	megadott	idő	elteltével	sem	töltődik	fel	teljesen,	állítsa	le	a	töltést,	
ellenkező	esetben	tűz,	elektromos	áramütés	vagy	károsodás	következhet	be.

•	 A	nyomtató	szállítása	esetén	a	becsomagolás	előtt	ellenőrizze,	hogy	kivette-e	az	
akkumulátoregységet a nyomtatóból. Ha szállításkor a nyomtatóba helyezve található az 
akkumulátoregység,	fennáll	a	gyulladás,	törés,	tűz	vagy	meghibásodás	veszélye.

•	 NE helyezzen idegen tárgyat az akkumulátoregységbe, se annak csatlakozóira, különben fennáll 
a	tűz,	az	elektromos	áramütés	vagy	a	károsodás	veszélye.

•	 Ha idegen tárgy kerül az akkumulátoregységbe, azonnal kapcsolja ki a nyomtatót, húzza 
ki a hálózati adaptert/hálózati tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzatból, majd vegye fel 
a	kapcsolatot	a	Brother	ügyfélszolgálatával	vagy	a	területileg	illetékes	Brother	kereskedővel.	
Ha	tovább	használja	az	akkumulátoregységet,	fennáll	a	tűz,	az	elektromos	áramütés	vagy	
a károsodás veszélye.

•	 Ha a nyomtatót csak rövid ideig tudja használni az akkumulátoregység teljes feltöltését 
követően	is,	az	újratölthető	akkumulátor	valószínűleg	elérte	hasznos	élettartama	végét.	
Cserélje	az	akkumulátoregységet	újra.	Az	akkumulátoregység	eltávolítása	és	cseréje	közben	
ragasztószalaggal takarja le a régi akkumulátoregység csatlakozóit, hogy ne alakulhasson 
ki rövidzár.

•	 NE helyezze az akkumulátoregységet vegyszerek közelébe, se olyan helyre, ahol fennáll vegyi 
anyagok kifolyásának veszélye.

•	 NE	engedje,	hogy	szerves	oldószer	(például	benzin,	hígító,	lakklemosó	vagy	légfrissítő)	
érintkezzen	műanyag	burkolattal	vagy	kábellel.	Ezek	hatására	a	műanyag	burkolat	elgörbülhet	
vagy megolvadhat, ami elektromos áramütést vagy tüzet okozhat. Ezek az anyagok 
az	akkumulátoregység	meghibásodását	és	elszíneződését	is	okozhatják.

•	 AKADÁLYOZZA	MEG,	hogy	a	töltőérintkezők	és	a	környező	területek	elszennyeződjenek	vagy	
idegen tárgyakkal kapcsolatba kerüljenek. Ez égési sérüléseket és károsodásokat okozhat.

•	 Ha	nincs	a	nyomtatóba	helyezve	a	használathoz,	szigetelőszalaggal	takarja	le	az	
akkumulátoregység	érintkezőit	az	idegen	anyagok	(pl.	por)	bejutása	elleni	védelemként.	
NE	használja	az	akkumulátoregységet,	ha	az	érintkező	poros.

Nyomtató, akkumulátoregység, hálózati adapter, tápkábel 
(akkumulátoregység és hálózati adapter csak a QL-810W/820NWB modellhez tartozik)

Ha véletlenül idegen tárgy kerül a nyomtató bármelyik nyílásába – beleértve a réseket, 
csatlakozókat és portokat –, azonnal hagyja abba a nyomtató használatát, kapcsolja ki, 
és	húzzon	ki	minden	kábelt.	Mindenképpen	távolítson	el	minden	idegen	tárgyat,	mielőtt	
bekapcsolja a nyomtatót.

Nyomtató, akkumulátoregység, hálózati adapter, tápkábel, gombelem  
(akkumulátoregység és hálózati adapter csak a QL-810W/820NWB modellhez tartozik)  
(gombelem csak a QL-820NWB modellhez tartozik)
•	 NE használja vagy tárolja a nyomtatót és más részegységeket:

 - Ott, ahol folyadékkal érintkezhetnek
 - Ha	előfordul	lecsapódás
 - Ha sok a por
 - Ha	a	hőmérséklet	vagy	a	páratartalom	szélsőséges
Használja	egy	olyan	helyen,	ahol	a	hőmérséklet	10	°C	és	35	°C	között	van,	a	páratartalom	
pedig	20%	és	80%	között	(lecsapódás	nélkül).	Maximális	nedves	hőmérséklet:	27	°C.
Használja olyan helyen, ahol a páratartalom 10% és 90% közötti (lecsapódás nélkül).

 - Nyílt	láng	és	fűtőtest	közelében,	illetve	közvetlen	napfényben
•	 NE érjen a csatlakozódugóhoz vizes kézzel.
•	 NE érjen a hálózati adapterhez és a nyomtatóhoz villámlással járó vihar esetén.
•	 NE szerelje szét és ne módosítsa a nyomtatót.
•	 Ha hosszabb ideig nem használja a nyomtatót, húzza ki a hálózati adaptert/hálózati tápkábelt 

a nyomtatóból és az elektromos csatlakozóaljzatból.
•	 Ha a csatlakozódugó bepiszkolódik, húzza ki az elektromos csatlakozóaljzatból, majd törölje le 
száraz	törlőruhával.	Ha	tovább	használja	a	szennyeződött	csatlakozódugót,	tűz	keletkezhet.

•	 NE öntsön vegyszert és ne használjon gyúlékony permetet se a nyomtatón, se más 
részegységen. Néhány példa gyúlékony permetre:

 - Portalanító tisztítószerek
 - Rovarirtó szerek
 - Alkoholtartalmú	fertőtlenítőszerek	és	légfrissítők
 - Szerves oldószerek vagy folyadékok, például alkohol

•	 A nyomtatót, az egyéb részegységeket és a csomagolóanyagot tárolja és használja gyermekek 
által	nem	hozzáférhető	helyen.

•	 A	nyomtató	tisztítása	előtt	húzza	ki	a	hálózati	tápkábelt	a	hálózati	aljzatból,	hogy	elkerülje	az	
esetleges	elektromos	áramütést.	A	tisztítási	módszerekről	a	Használati útmutatóból tájékozódhat.

•	 NE a zsinórnál fogva húzza ki a hálózati tápkábelt az elektromos aljzatból. A csatlakozódugót 
fogva húzza ki a hálózati adaptert kábelét az elektromos aljzatból.

Hálózati adapter (csak QL-810W/820NWB esetében)
•	 Kizárólag a megadott nyomtatóhoz használja.
•	 Dugja be határozottan az elektromos csatlakozóaljzatba.
•	 A	hálózati	adaptert	szabványos	elektromos	csatlakozóaljzattal	használja	(100-240	V	(AC),	
50	Hz/60	Hz).

•	 NE engedje, hogy fémtárgy érintkezzen a hálózati adapter csatlakozóival, portjaival, illetve 
a tápkábel fémes részeivel.

•	 NE	okozzon	sérülést,	csavargassa,	hajlítsa	meg	erősen,	ne	húzza,	ne	helyezzen	tárgyakat,	
ne csípje össze és kösse össze a hálózati adaptert és a tápkábelt.

•	 NE használja se a csatlakozódugót, se a hálózati tápkábelt olyan helyen, ahol nedvesség érheti.
•	 A	tűz	kockázatának	csökkentése	érdekében	tartsa	por-	és	szennyeződésmentesen	

a csatlakozódugót.
•	 NE terhelje túl az elektromos csatlakozóaljzatokat.
•	 NE használjon sérült csatlakozódugókat vagy meghajlott elektromos csatlakozóaljzatokat. 
Ez	tűz,	elektromos	áramütés	és	károsodás	kockázatával	járhat.

 VIGYÁZAT
Az utasítások és a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása kisebb vagy közepesen súlyos 
sérülésekhez vezethet.

Nyomtató
•	 NE	tartsa	a	nyomtatót	a	DK	tekercs	rekeszének	fedelénél	fogva.	A	levál	fedél	miatt	leeső	

nyomtató sérülést okozhat, és a nyomtató károsodhat.
•	 Kábelek	és	tartozékok	csatlakoztatásakor	ügyeljen	rá,	hogy	megfelelő	módon	és	megfelelő	
sorrendben	csatlakoztassa	őket.	Csak	olyan	elemeket	csatlakoztasson,	amelyeket	kifejezetten	
ehhez	a	nyomtatóhoz	terveztek.	Ellenkező	esetben	tűz-	és	sérülésveszély	áll	fenn.	
A csatlakoztatáskor kövesse az utasításokat.

•	 Az esetleges opcionális tartozékok csatlakoztatásakor tartsa be a hozzájuk tartozó használati 
utasításban leírtakat.

•	 NE	tartsa	egy	kézzel	a	nyomtatót.	Egy	kézzel	tartva	a	nyomtató	kicsúszhat	a	kezéből.

Akkumulátoregység (lítiumion-akkumulátor a csomagban) (csak a QL-810W/820NWB 
esetén választható)

Amikor az akkumulátoregységet a nyomtatóhoz csatlakoztatja, ügyeljen rá, hogy szorosan 
meghúzza a csavarokat. Ha a csavarok nincsenek meghúzva, a nyomtató leeshet, és sérülést 
okozhat akár Önnek, akár másoknak, illetve károsodhat a termék vagy más vagyontárgy.

Hálózati adapter/tápkábel (hálózati adapter csak a QL-810W/820NWB esetén)
Ügyeljen	arra,	hogy	a	hálózati	adapter	tápkábele	hozzáférhető	legyen,	és	vészhelyzet	esetén	
azonnal ki lehessen húzni. NE helyezzen tárgyakat a hálózati adapter tápkábelére/, sem annak 
közelébe.

Vágóeszköz
•	 NE érintse meg a vágóeszköz pengéjét.
•	 NE	nyissa	ki	a	fedelet	a	vágóeszköz	működése	közben.

Gombelem (csak QL-820NWB esetén)
•	 NE	dobja	az	elemet	tűzbe,	ne	tegye	ki	túlzott	hőnek,	ne	szerelje	szét.
•	 NE	kösse	össze	az	elem	két	pólusát.	Az	elem	rövidzárlatának	megelőzése	érdekében	tartsa	
távol	a	fémes	tárgyakat	az	elemtől.

•	 A	megadott	elem	nem	újratölthető.	NE	töltse	újra.
•	 Csak	a	megadott	elemet	használja.
•	 Az	elemet	gyermekektől	távol	tárolja.
•	 Amennyiben	az	elemben	lévő	folyadék	a	szembe	kerül,	forduljon	orvoshoz.	Azonnal	mossa	ki	
a	szemeit,	legalább	15	percig	tegye	ezt.

•	 Amennyiben	az	elemben	található	folyadék	bőréhez	vagy	ruháihoz	tapad,	mossa	ezt	le	bőséges	
mennyiségű	tiszta	vízzel.

•	 A	nem	megfelelő	elem	használata	szivárgáshoz	vagy	robbanáshoz	vezethet,	ami	tüzet,	sérülést	
vagy károkat okozhat a készülék környezetében.

•	 Tartsa	távol	a	gyermekektől	az	új	és	használt	gombelemeket.
•	 Ha az elemtartó rekesz fedele nem zárul le rendesen, akkor hagyja abba a termék használatát, 
és	tartsa	távol	a	gyermekektől.

LAN-kapcsolat (csak QL-820NWB esetén)
NE	csatlakoztassa	ezt	a	nyomtatót	olyan	LAN-kapcsolathoz,	amelyen	előfordul	túlfeszültség.

Általános óvintézkedések
Termék, hálózati adapter vagy tartozékok (hálózati adapter csak QL-810W/820NWB 
esetén)
•	 A	termékek	ártalmatlanítása	előtt	olvassa	el	az	alkalmazandó	előírásokat.
•	 NE	távolítsa	el	a	nyomtatón	elhelyezett	címkéket.	Ezek	a	címkék	működtetési	információkat	

tartalmaznak, továbbá szerepel rajtuk a nyomtató neve és sorozatszáma.
•	 A modell energiabesorolásával (elektromos besorolásával), gyártójával és modellszámával 

kapcsolatos további információkat a nyomtató alján található címkén olvashat.
•	 Ha a Bluetooth funkció és a vezeték nélküli LAN funkció is be van kapcsolva, az adatátviteli 

sebesség rádióhullámok interferenciája miatt csökkenhet. Ha ez bekövetkezik, kapcsolja ki a 
nem használt funkciót (Bluetooth funkció vagy vezeték nélküli LAN funkció).

•	 NE takarja le és ne helyezzen idegen tárgyat a címkekiadó nyílásba, a tápkábel csatlakozójába, 
se az USB-portba.

•	 Ha huzamosabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki a DK tekercset a nyomtatóból.
•	 Mindig tartsa lecsukva a DK tekercs rekeszének fedelét nyomtatáskor.
•	 Opcionális tartozékok használata esetén tartsa be az azok használati utasításban foglaltakat.
•	 NE érjen a nyomtatóhoz nedves kézzel.
•	 NE érjen a nyomatot hordozó papírhoz vagy címkékhez nedves kézzel, mert az meghibásodást 

okozhat.
•	 Kizárólag a nyomtatóhoz mellékelt interfészkábelt (USB-kábelt) használja.

Akkumulátoregység (lítiumion-akkumulátor a csomagban) (csak a QL-810W/820NWB 
esetén választható)
•	 Az	akkumulátoregység	hatékonyságának	és	élettartamának	megőrzése	érdekében	félévente	

legalább egyszer töltse fel.
•	 A	vásárlás	időpontjában	az	akkumulátoregység	részlegesen	fel	van	töltve,	hogy	ellenőrizni	
lehessen	a	nyomtató	működését,	azonban	a	nyomtató	használata	előtt	az	akkumulátoregységet	
teljesen fel kell tölteni a megadott hálózati adapter segítségével.

Tápkábel
A	nyomtatót	egy	könnyen	hozzáférhető,	szabványos	elektromos	csatlakozóaljzat	közelében	
helyezze el.

Nyílt forráskódú licenccel kapcsolatos megjegyzések 
(csak QL-810W/820NWB esetében)

A termék nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz.
A nyílt forráskódú licenccel kapcsolatos megjegyzések megjelenítéséhez nyissa meg a modell 
Kézikönyvek oldalát: support.brother.com.

Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa és Törökország)
Mi, A Brother Industries, Ltd.
	 15-1,	Naeshiro-cho,	Mizuho-ku,
	 Nagoya	467-8561	Japan
vállalat ezúton tanúsítja, hogy a jelen termék és a hozzá tartozó hálózati adapter megfelel az 
Európai	Közösség	területén	érvényes,	összes	vonatkozó	irányelv	és	jogszabály	előírásainak.	
A	megfelelőségi	nyilatkozat	(DoC)	a	Brother	support	weboldalról	tölthető	le.	Látogassa	meg	
a support.brother.com/manuals oldalt.

Megfelelőségi nyilatkozat az 2014/53/EU RE irányelvhez 
(csak Európa/Törökország) (csak QL-810W/820NWB 
esetében) (rádiós interfésszel rendelkező modellekre 
vonatkozik)
Mi, A Brother Industries, Ltd.
	 15-1,	Naeshiro-cho,	Mizuho-ku,
	 Nagoya	467-8561	Japan
kijelentjük,	hogy	ezek	a	termékek	megfelelnek	a	rádióberendezésekre	vonatkozó	2014/53/EU	
irányelv	rendelkezéseinek.	A	Megfelelőségi	nyilatkozat	letölthető	a	Megfelelőségi	nyilatkozat	
(csak Európa/Törökország) bekezdés utasításai szerint.

VIGYÁZAT! (csak QL-810W/820NWB esetén)
HA	AZ	ELEMET	NEM	MEGFELELŐ	TÍPUSÚRA	CSERÉLI,	ROBBANÁS	TÖRTÉNHET.

A	HASZNÁLT	ELEMEKET	A	VONATKOZÓ	UTASÍTÁSOKNAK	MEGFELELŐEN	SELEJTEZZE	LE.

Információk a 801/2013 tanácsi rendeletnek való 
megfelelésről

QL-800 QL-810W QL-820NWB

Energiafogyasztás* 1,5	W 1,3	W 1,6	W

* Ha minden hálózati port aktiválva és csatlakoztatva van

Vezeték nélküli LAN engedélyezése/letiltása
QL-810W
A vezeték nélküli funkció aktiválása:
Tartsa nyomva a Bekapcsológombot ( ) a nyomtató bekapcsolásához, majd egy másodpercen 
keresztül tartsa nyomva a Wi-Fi ( ) gombot.
A vezeték nélküli funkció kikapcsolása:
Ismét tartsa nyomva a Wi-Fi ( ) gombot a vezeték nélküli funkció kikapcsolásához.
QL-820NWB
A vezeték nélküli funkció aktiválása:
Nyomja meg a Menü,	majd	a	▲	vagy	▼	gombot	a	[WLAN]	menü	kijelöléséhez,	majd	nyomja	meg	
az OK gombot.
Válassza	ki	a	[WLAN	(be/ki)]	lehetőséget,	majd	nyomja	meg	az	OK	gombot.	A	▲	vagy	▼	gombbal	
válassza	ki	az	[Be]	lehetőséget,	majd	nyomja	meg	az	OK gombot.
A vezeték nélküli funkció kikapcsolása:
Nyomja meg a Menü,	majd	a	▲	vagy	▼	gombot	a	[WLAN]	menü	kijelöléséhez,	majd	nyomja	meg	
az OK gombot.
Válassza	ki	a	[WLAN	(be/ki)]	lehetőséget,	majd	nyomja	meg	az	OK	gombot.	A	▲	vagy	▼	gombbal	
válassza	ki	a	[Ki]	lehetőséget,	majd	nyomja	meg	az	OK gombot.

Vezeték nélküli LAN (csak a QL-810W/820NWB esetén)
Ez a nyomtató támogatja a vezeték nélküli LAN hálózatokat.
Frekvenciasávok:	2400	MHz-2483,5	MHz.
A frekvenciasávokon továbbított maximális rádiófrekvenciás teljesítmény:  
Kevesebb mint 20 dBm (EIRP).

A Bluetooth engedélyezése/letiltása (csak a QL-820NWB esetén)
A Bluetooth aktiválása:
Nyomja meg a Menü,	majd	a	▲	vagy	▼	gombot	a	[Bluetooth]	menü	kijelöléséhez,	majd	nyomja	
meg az OK	gombot.	A	▲	vagy	▼	gombbal	válassza	ki	a	[Bluetooth	(be/ki)]	lehetőséget,	majd	
nyomja meg az OK	gombot.	A	▲	vagy	▼	gombbal	válassza	ki	az	[Be]	lehetőséget,	majd	nyomja	
meg az OK gombot.
A Bluetooth kikapcsolása:
Nyomja meg a Menü,	majd	a	▲	vagy	▼	gombot	a	[Bluetooth]	menü	kijelöléséhez,	majd	nyomja	
meg az OK	gombot.	A	▲	vagy	▼	gombbal	válassza	ki	a	[Bluetooth	(be/ki)]	lehetőséget,	majd	
nyomja meg az OK	gombot.	A	▲	vagy	▼	gombbal	válassza	ki	a	[Ki]	lehetőséget,	majd	nyomja	
meg az OK gombot.

Bluetooth (csak a QL-820NWB esetén)
Ez a nyomtató támogatja a Bluetooth funkciót.
Frekvenciasávok: 2402 MHz-2480 MHz.
A frekvenciasávokon továbbított maximális rádiófrekvenciás teljesítmény:  
kevesebb mint 20 dBm (EIRP).

Az összeállításra és kiadásra vonatkozó 
tájékoztatás
Ennek	a	legfrissebb	termékleírásokat	és	specifikációkat	tartalmazó	útmutatónak	a	készítése	és	
publikálása a Brother Industries, Ltd. felügyelete alatt zajlott.
A	jelen	útmutató	tartalma	és	a	termék	specifikációi	előzetes	bejelentés	nélkül	is	változhatnak.
Frissített	firmware,	illesztőprogram,	illetve	alkalmazás	kiadása	esetén	a	jelen	útmutató	nem	
feltétlenül	tükrözi	pontosan	az	elérhető	funkciókat.
A Brother fenntartja a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt 
specifikációkat	és	anyagokat,	és	nem	vállal	felelősséget	az	olyan	(akár	közvetett)	károkért,	
amelyek a bemutatott anyagokba vetett bizalom miatt következnek be, beleértve – egyebek 
mellett	–	a	kiadványban	esetleg	előforduló	elírásokból	vagy	egyéb	hibákból	fakadó	károkat	is.

Védjegyek
A	Microsoft,	Windows,	Windows	Vista	és	Windows	Server	a	Microsoft	Corporation	bejegyzett	
védjegyei az Egyesült Államokban és egyéb országokban.
Az Apple, a Macintosh, a macOS, a Safari, az iPad, az iPhone és az iPod touch az Apple Inc. 
bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.
A Google Play a Google Inc. védjegye.
A Wi-Fi és a Wi-Fi Alliance a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
A WPA, a WPA2, a Wi-Fi Protected Setup és a Wi-Fi Protected Setup logó a Wi-Fi Alliance 
védjegye.
A Bluetooth szóvédjegy és logó birtokosa a Bluetooth SIG, Inc., és ezeket a Brother Industries, Ltd. 
licenc alapján használja.
Blue	SDK	Copyright	©	1995-2016	OpenSynergy	GmbH.	Minden	jog	fenntartva.	Minden	nem	
közzétett jog fenntartva.
Az Android a Google Inc. védjegye.
Az Adobe és a Reader az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye az Egyesült 
Államokban és/vagy más országokban.
A	QR	Code	a	DENSO	WAVE	INCORPORATED	védjegye	JAPÁNBAN	és	más	országokban.	
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.	
Minden jog fenntartva.
Az	Epson	ESC/P	a	Seiko	Epson	Corporation	bejegyzett	védjegye.
Mindazon	cégek,	amelyek	szoftvercímei	szerepelnek	az	útmutatóban,	a	tulajdonukban	levő	
programokhoz	tartozó	Szoftverlicenc-szerződéssel	rendelkeznek.
A Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon feltüntetett minden 
vállalati	márkanév	és	terméknév	a	megfelelő	vállalat	védjegye	vagy	bejegyzett	védjegye.
Az AirPrint az Apple Inc. védjegye.

csak Európa és Törökország

https://support.brother.com
https://support.brother.com
https://support.brother.com
https://support.brother.com/manuals

