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Ürününüzü kullanmadan önce tüm kılavuzu okuyun 
ve sonradan başvurmak için muhafaza edin.
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Giriş
QL-800/QL-810W/QL-820NWB’yi (bundan sonra “QL Etiket Yazıcısı” olarak anılacaktır) satın 
aldığınız için teşekkür ederiz.

Ürün Güvenlik Kılavuzu (bu kılavuz) ve Hızlı Kurulum Kılavuzu (basılı) dahil QL Etiket Yazıcısı ile 
verilen dokümantasyon, çalıştırma önlemlerini içermektedir.

Daha fazla bilgi için ve yazılım ile yazıcının bir ağda kullanımıyla ilgili bilgiler için Brother destek 
web sitesinde bulabileceğiniz Kullanıcı Kılavuzu’na bakın.

Yazıcınızın dokümantasyonunun son sürümüne support.brother.com adresindeki Brother destek 
web sitesinden ulaşabilirsiniz. 

Tüm dokümantasyonu daha sonra başvurmak üzere kaydedin.

Önemli Not

 Modeller ülkeye bağlı olarak değişebilir.

 Bu dokümanın içeriği haber verilmeksizin değiştirilebilir.

 Bu dokümanın içeriği, izin almadan kısmen ya da tamamen kopyalanamaz veya çoğaltılamaz.

 Deprem, yangın, diğer afetler, üçüncü tarafların eylemleri, kullanıcının kasti veya ihmalkar 
kullanımı, yanlış kullanımı veya diğer özel koşullarda çalıştırmasından dolayı ortaya 
çıkabilecek hasarlardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.

 Yazıcının kullanımından veya kullanılamamasından doğabilecek hasarlardan (kayıp, 
iş kazancı kaybı, kayıp kazanç, iş bozulması veya iletişim aracı kaybı gibi) dolayı hiçbir 
sorumluluk kabul etmemekteyiz.

 Yazıcı hatalı üretimden dolayı kusurluysa, garanti süresi boyunca değiştirecek veya 
onaracağız.

 Uyumsuz ekipman bağlanması veya uyumsuz yazılım kullanılması nedeniyle yazıcının yanlış 
çalışmasından kaynaklanabilecek hiçbir hasardan dolayı sorumluluk kabul etmemekteyiz.

http://support.brother.com/
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Yazıcınızı güvenli bir şekilde kullanma
Yazıcınız arıza yaparsa, kullanmayı derhal bırakın ve ardından Brother bayinizle temasa geçin.

Bu dokümanda kullanılan semboller

Bu dokümanda aşağıdaki semboller kullanılmıştır:

 TEHLİKE Ürün, uyarı ve talimatlara uyulmadan kullanılırsa ölüm veya ciddi 
yaralanmalarla sonuçlanacak tehdit edici, tehlikeli bir durumu gösterir.

 UYARI
Ürün, uyarı ve talimatlara uyulmadan kullanılırsa ölüm veya ciddi 
yaralanmalarla sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu 
gösterir.

 DİKKAT Kaçınılmaması halinde küçük veya orta düzeyde yaralanmalarla 
sonuçlanabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu gösterir.

ÖNEMLİ İzlenmesi gereken bilgileri veya talimatları gösterir. Bunlara uyulmaması 
hasara veya kullanamama durumuna neden olabilir.

Belirli koşullarda yangın riski olduğunu gösterir

Belirli koşullarda elektrik çarpması riski olduğunu gösterir

Belirli koşullarda yanık riski olduğunu gösterir

Yapılmaması gereken bir eylemi gösterir

Yakında yangın varsa yanma riski olduğunu gösterir

Yazıcınızın gösterilen parçasına dokunulursa yaralanma riski olduğunu gösterir

Yazıcınızın gösterilen parçası sökülürse elektrik çarpması gibi bir yaralanma riski olduğunu gösterir

Islak ellerle kullanılırsa elektrik çarpması riski olduğunu gösterir

Yazıcınız suya maruz bırakılırsa elektrik çarpması riski olduğunu gösterir

Yapılması gereken bir eylemi gösterir

AC Güç Kablosunun elektrik prizinden çıkarılması gerektiğini gösterir
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Önemli güvenlik talimatları

 TEHLİKE
Pil Ünitesi (Şarj Edilebilir Lityum-İyon Pil dahil) (İsteğe bağlı: sadece QL-810W/820NWB)

Boşalmış bir Pil Ünitesini yazıcınızda uzun süre BIRAKMAYIN. Bu, Pil Ünitesinin ömrünü 
kısaltabilir.

Pil Ünitesini ateş, ısıtıcılar veya sıcaklığın yüksek olduğu (80 °C’nin üzerinde) diğer yerlerde 
KULLANMAYIN veya BIRAKMAYIN.

 Yazıcınız sadece kısa bir süre için kullanılabiliyorsa, şarj edilebilir pil tam şarj edilse bile, şarj 
edilebilir pil kullanım ömrünün sonuna ulaşmış olabilir. Şarj edilebilir pili yenisiyle değiştirin. Şarj 
edilebilir pili çıkarırken ve değiştirirken, şarj edilebilir pilde kısa devreyi önlemek için eski şarj 
edilebilir pilin uçlarını bantla kapatın.

 Pil Ünitesini çocukların, özellikle de bebeklerin erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin, aksi 
takdirde yaralanmalar meydana gelebilir.

Pilleri doğrudan güneş ışığı veya yağmur altına, ısıtıcıların veya diğer sıcak cihazların yakınına ya 
da aşırı yüksek veya düşük sıcaklığa maruz kalacağı bir yere (örn. gösterge paneli üzerine veya 
arabanızın arkasına) yerleştirmeyin. Yüksek nem veya tozlu yerlerden kaçının.

Yazıcının sürekli olarak yüksek rakımda kullanılması pilin aşırı ısınmasına sebep olabilir. Bu durumda 
yazıcıyı kullanmayı bırakın ve soğumasını bekleyin.

 UYARI
Pil Ünitesi (Şarj Edilebilir Lityum-İyon Pil dahil) (İsteğe bağlı: sadece QL-810W/820NWB)

Yazıcınız belirtilen süre geçtikten sonra tamamen şarj edilmiyorsa şarj etmeyi bırakın, aksi takdirde 
yangın, elektrik çarpması veya hasar meydana gelebilir.

Şarj edilebilir pili belirtilenden farklı bir yazıcı veya AC Adaptörüyle şarj ETMEYİN. Yangın, elektrik 
çarpması veya hasar meydana gelebilir.

Yazıcınız nakledileceği zaman, nakliye için ambalajlamadan önce şarj edilebilir pili yazıcınızdan 
mutlaka ayırın. 

Yazıcınız şarj edilebilir pil takılı haldeyken nakledilirse yangın, patlama ve hasar riski doğar.

Pil Ünitenizin veya konnektörlerinin içine yabancı nesneler SOKMAYIN, aksi takdirde yangın, 
elektrik çarpması veya hasar meydana gelebilir.

Pil Ünitenizin içine yabancı nesneler girerse, hemen üniteyi kapatın, AC Adaptörü/AC Güç 
Kablosunu elektrik prizinden ayırın ve ardından Brother müşteri hizmetleri veya yerel Brother 
bayiniz ile irtibat kurun. Pil Ünitenizi kullanmaya devam ederseniz yangın, elektrik çarpması veya 
hasar meydana gelebilir.
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Pil Ünitenizi aşağıda belirtilen yerlerde ÇALIŞTIRMAYIN, ŞARJ ETMEYİN ve SAKLAMAYIN, aksi 
takdirde sızıntı, yangın, elektrik çarpması veya hasar meydana gelebilir:

 Banyo veya su ısıtıcısı gibi su bulunan yerlerin yakınında ya da aşırı nemli bir yerde

 Yağmura veya neme maruz kalınan bir yerde

 Aşırı tozlu bir yerde

 Açık ateş, ısıtıcı gibi aşırı sıcak bir yerde veya doğrudan güneş ışığı altında

 Güneş altında kapalı bir araçta

 Yoğuşmanın oluşabileceği bir yerde

Pil Ünitenizi sökmeyi veya ünite üzerinde değişiklik yapmayı DENEMEYİN, çünkü bu, elektrik kısa 
devresi, patlama, duman, yangın, elektrik çarpması, kendinizin veya başkalarının yaralanması veya 
ürünün veya başka bir malın hasar görmesi ile sonuçlanabilir. Servis işlemleri, ayarlamalar veya 
onarımlar için Brother müşteri hizmetleri veya yerel Brother bayiniz ile irtibat kurun. (Garanti, 
kullanıcı tarafından yapılan sökme veya değişikliklerden kaynaklanan hasarlar için yapılan 
onarımları kapsamaz.)

Pil Üniteniz anormal bir şekilde çalışırsa (örneğin, duman, alışılmadık bir koku veya gürültü 
çıkarırsa), kullanmayı bırakın, aksi takdirde yangın, elektrik çarpması veya hasar meydana gelebilir. 
Hemen yazıcınızı kapatın ve ardından Brother müşteri hizmetleri veya yerel Brother bayiniz ile 
irtibat kurun.

Ürünü kimyasal maddelerin yakınında veya kimyasal maddelerin dökülebileceği yerlerde 
BULUNDURMAYIN. Benzen, tiner, oje çıkarıcı (aseton) gibi organik çözücüler veya koku 
gidericilerin plastik kapağa veya kablolara temas etmesine İZİN VERMEYİN. Bu, plastik kapağın 
eğrilmesine veya çözünmesine ve sonuç olarak elektrik çarpması veya yangına neden olabilir. 
Bu, ürünün arızalanması veya renginin bozulmasına da neden olabilir.

Çocukların Pil Ünitenizin bulunduğu plastik poşetle oynamalarına İZİN VERMEYİN. Poşeti atın 
veya bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. Boğulma riski vardır.

Pil Ünitenizi evsel atıkla birlikte ATMAYIN. Çevreye zarar verme, patlama ve yangın riski vardır.

Pil Ünitenizi temizlerken yanıcı spreyler KULLANMAYIN ve yanıcı spreyleri Pil Ünitenizin yakınında 
KULLANMAYIN. Yangın ve elektrik çarpması riski vardır.

Yanıcı sprey örnekleri:

 Toz giderici temizleyiciler

 Böcek ilaçları

 Alkol içeren koku gidericiler ve dezenfektanlar

 Alkol gibi sıvılar veya organik çözücüler

Şarj kontakları veya etrafındaki alanların kirlenmesine veya yabancı nesnelerle temas etmesine 
İZİN VERMEYİN. Yanık ve hasar riski vardır.

 UYARI
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Terminale ıslak elle DOKUNMAYIN, aksi takdirde elektrik çarpması, ekipman hasarı veya tutuşma 
meydana gelebilir ya da duman çıkabilir.

Kullanım için yazıcıya bağlı değilken, toz gibi yabancı maddelerin girmesini önlemek için terminali 
bant vb. ile kapatın. Ayrıca eğer terminal tozluysa veya benzeri bir durum söz konusuysa yazıcıyı 
kullanmayın.

Yazıcı nakledileceği zaman, nakliye için ambalajlamadan önce Pil Ünitesini yazıcınızdan mutlaka 
ayırın. Yazıcı, Pil Ünitesi takılı haldeyken nakledilirse tutuşma, delinme, yangın veya arıza riski vardır.

AC Adaptörü/AC Güç Kablosu (AC Adaptörü sadece QL-810W/820NWB içindir)

Sıvılar veya metal nesnelerin güç kaynağı fişi, AC Adaptörü veya AC Güç Kablosuna temas 
etmesine izin VERMEYİN. Ek olarak güç kaynağı fişi, AC Adaptörü veya AC Güç Kablosunu 
ıslanabileceği bir yerde KULLANMAYIN, aksi takdirde yangın veya elektrik çarpması meydana 
gelebilir ya da duman veya ısı ortaya çıkabilir.

Güç kaynağı fişi kirlenirse (örneğin tozla kaplanırsa), fişi elektrik prizinden ayırın ve ardından kuru 
bir bezle silin. Güç kaynağı fişini kirliyken kullanmaya devam ederseniz yangın çıkabilir.

AC Adaptörü/AC Güç Kablosunu elektrik prizinden ayırırken kablo kısmından ÇEKMEYİN. 
Fiş kısmından tutun ve elektrik fişinden dışarı doğru çekin.

AC Adaptörünün/AC Güç Kablosunun terminallerine yabancı nesneler SOKMAYIN, aksi takdirde 
yanıklar veya elektrik çarpması meydana gelebilir.

 UYARI



6

AC Adaptörü, AC Güç Kablosu veya kabloyu doğru şekilde kullanın ve aşağıdaki önlemlere uyun; 
aksi takdirde yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir:

 AC Adaptörü, AC Güç Kablosu veya kabloya zarar VERMEYİN.

 AC Adaptörü, AC Güç Kablosu veya kablo üzerinde değişiklik YAPMAYIN.

 AC Adaptörü, AC Güç Kablosu veya kabloyu BÜKMEYİN.

 AC Adaptörü, AC Güç Kablosu veya kabloyu sertçe EĞMEYİN.

 AC Adaptörü, AC Güç Kablosu veya kabloyu çekerek ZORLAMAYIN.

 AC Adaptörü, AC Güç Kablosu veya kablonun üzerine herhangi bir nesne KOYMAYIN.

 AC Adaptörü, AC Güç Kablosu veya kablonun ısıya maruz kalmasına izin VERMEYİN.

 AC Adaptörü, AC Güç Kablosu veya kabloyu BAĞLAMAYIN.

 AC Adaptörü, AC Güç Kablosu veya kablonun ezilmesine izin VERMEYİN.

AC Adaptörü/AC Güç Kablosu hasar görürse, Brother müşteri hizmetleri veya yerel Brother bayiniz 
ile irtibat kurun.

AC Adaptörü/AC Güç Kablosunu çocukların, özellikle de bebeklerin erişemeyeceği bir yerde 
muhafaza edin, aksi takdirde yaralanmalar meydana gelebilir.

AC Adaptörü/AC Güç Kablosunu alevlerin veya ısıtıcıların yakınında KULLANMAYIN. AC 
Adaptörü/AC Güç Kablosunun kaplaması erirse, yangın veya elektrik çarpması meydana gelebilir.

Yazıcınızda bakım (örn. temizlik) yapmadan önce, AC Adaptörü/AC Güç Kablosunu elektrik 
prizinden ayırın, aksi takdirde elektrik çarpması meydana gelebilir.

Yazıcınızı uzun süre kullanmayacaksanız, güvenlik için AC Adaptörü/AC Güç Kablosunu 
yazıcınızdan ve elektrik prizinden ayırın.

Elektrik prizlerini aşırı YÜKLEMEYİN veya birden çok cihazı aynı elektrik prizine BAĞLAMAYIN. 
Yangın, elektrik çarpması ve hasar riski vardır.

Hasarlı fişleri veya eğik elektrik prizlerini KULLANMAYIN. Yangın, elektrik çarpması ve hasar riski 
vardır.

 UYARI
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 DİKKAT
Yazıcı

Çocukların, özellikle de bebeklerin erişemeyeceği bir yerde muhafaza edin, aksi takdirde 
yaralanmalar meydana gelebilir.

 Bu üründe bir saat/tarih pili bulunur. Pili yutmayın. Pili yutarsanız derhal tıbbi yardım alın. 
Yalnızca 2 saat içerisinde organlarınızda yanık oluşmasına ve ölüme sebep olabilir.

 Yeni veya kullanılmış saat/tarih pilini çocuklardan uzak tutun.

 Pil bölmesi sıkıca kapanmıyorsa ürünü kullanmayı bırakın ve çocuklardan uzak tutun.

Sızıntı yaparsa veya rengi bozulur, deforme olur veya diğer şekillerde kusurlu hale gelirse yazıcınızı 
kullanmayı bırakın.

Yazıcınızı DK Rulo Bölmesi Kapağından TUTMAYIN. Kapak ayrılır ve yazıcınız düşerse yaralanma 
riski vardır.

Kablolar ve aksesuarları bağlarken, bunları doğru şekilde ve doğru sırada bağladığınızdan emin 
olun. Yalnızca özel olarak bu yazıcı için tasarlanmış elemanları bağlayın. Yangın veya yaralanma 
riski vardır. Bağlarken talimatlara uyun.

Yazıcıyı tek elle TUTMAYIN. Yazıcı elinizden kayıp düşebilir.

Pil Ünitesi (Şarj Edilebilir Lityum-İyon Pil dahil) (İsteğe bağlı: sadece QL-810W/820NWB)

Pil Ünitesini yazıcıya bağlarken, vidaları iyice sıktığınızdan emin olun. Vidalar gevşek olursa, yazıcı 
düşebilir ve yaralanmaya neden olabilir.

AC Adaptörü/AC Güç Kablosu (AC Adaptörü sadece QL-810W/820NWB içindir)

Acil bir durumda çıkarılabilmesi için AC Adaptörünün güç kablosunun/AC Güç Kablosunun kolay 
erişilebilir bir yerde olduğundan emin olun. AC Adaptörünün güç kablosunun/AC Güç Kablosunun 
üzerine veya yakınına nesneler YERLEŞTİRMEYİN.

Kesici

Kesicinin bıçağına DOKUNMAYIN.

Kesici çalışırken üst kapağı AÇMAYIN.

ÖNEMLİ
 Yazıcıya takılı etiketleri ÇIKARTMAYIN. Bu etiketler çalıştırma bilgileri sağlar ve yazıcının model 

numarasını gösterir.

 Yazıcıyı yüksek derecedeki sıcaklıklara, yüksek derecede neme, doğrudan güneş ışığına veya toza 
maruz kalan yerlere YERLEŞTİRMEYİN. Bunlar, renk bozulmasına veya arızaya neden olabilir.
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Genel Önlemler
Yazıcı

 Bluetooth işlevi ve kablosuz LAN işlevinin her ikisi de açıksa, radyo dalgası paraziti nedeniyle iletişim hızı 
düşebilir. Bu meydana gelirse, kullanmadığınız işlevi kapatın (Bluetooth işlevi veya kablosuz LAN işlevi).

 Etiket Çıkış Yuvası, AC konnektörü veya USB Bağlantı Noktasının üzerini yabancı nesnelerle 
ÖRTMEYİN veya bunların içine yabancı nesneler SOKMAYIN.

 Uzun süre kullanılmayacağı zamanlarda, DK Ruloyu yazıcıdan çıkartın.

 Yazdırırken DK Rulo Bölmesi Kapağını her zaman kapalı tutun.

 İsteğe bağlı aksesuarları kullanırken, kendi talimat kılavuzlarında açıklandığı gibi kullanın.

 Yazıcıya ıslak elle DOKUNMAYIN.

 Kağıt veya etiketlere ıslak elle DOKUNMAYIN, aksi takdirde arıza meydana gelebilir.

 Yazıcıyı DK Rulo Bölmesi Kapağından tutarak KALDIRMAYIN. Kapak çıkabilir ve yazıcı düşüp zarar 
görebilir.

 Yalnızca yazıcıyla birlikte gelen arayüz kablosunu (USB Kablosu) kullanın.

 Yazıcınızın modeline ait elektrik derecelendirmesi hakkında bilgi almak için yazıcınızın tabanında 
bulunan etikete bakın.

Pil Ünitesi (Şarj Edilebilir Lityum-İyon Pil dahil) (sadece QL-810W/820NWB)

 Satın alma sırasında, Pil Ünitesi yazıcınızın çalıştığını doğrulamak için az bir oranda şarjlıdır, ancak Pil 
Ünitesi, yazıcınızı kullanmadan önce AC Adaptörüyle veya pil şarj aletiyle tam olarak şarj edilmelidir.

 İlk defa kullanıldığında Pil Ünitesinde alışılmadık bir şey fark ederseniz (örneğin aşırı ısınma veya pas), 
Pil Ünitesini kullanmaya devam ETMEYİN. Brother müşteri hizmetleri ile irtibata geçin.

 Yazıcı uzun süre kullanılmayacaksa, Pil Ünitesini çıkartın ve terminali bant vb. ile kapatın ve ardından 
statik elektrik, yüksek derecede nem veya yüksek derecedeki sıcaklıklara maruz kalmayacağı bir yerde 
muhafaza edin. Pil Ünitesinin verimliliğini ve kullanım ömrünü korumak için, en az altı ayda bir şarj edin.

 Satın alma sırasında, Pil Ünitesi yazıcının çalıştığını doğrulamak için az bir oranda şarjlıdır, ancak Pil 
Ünitesi, yazıcı kullanılmadan önce belirtilen şarj aleti kullanılarak (özel AC Adaptörü, otomobil adaptörü 
veya pil şarj aletiyle birlikte) tam olarak şarj edilmelidir.

 Kullanım, şarj etme veya saklama sırasında Pil Ünitesinde alışılmadık bir şey fark ederseniz (örneğin aşırı 
ısınma veya pas), Pil Ünitesini kullanmaya devam ETMEYİN. Brother müşteri hizmetleri ile irtibata geçin.

Güç Kablosu

 Yazıcıyı kolay erişilebilen standart bir elektrik prizinin yakınına yerleştirmelisiniz.

LAN Bağlantısı (Sadece QL-820NWB İçin)

Dikkat: Bu ürünü aşırı voltaja maruz kalmayan bir LAN bağlantısına bağlayın.
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Derleme ve Yayın Bildirimi
Bu kılavuz, Brother Industries, Ltd.’nin gözetimi altında derlenmiş ve yayınlanmıştır ve ürünle ilgili 
en son açıklamaları ve özellikleri içermektedir.

Bu kılavuzun içeriği ve bu ürünün özellikleri bildirilmeksizin değiştirilebilir.

Yazıcı işletim sisteminin yeni sürümleri yayınlanırsa, bu kılavuz güncellenen özellikleri 
yansıtmayabilir.

Bununla birlikte, bu kılavuzda belirtilen işletim sisteminin yeni işletim sistemlerinden farklı 
olabileceğini görebilirsiniz.

Brother, burada bulunan teknik özellikler ve materyallerde önceden bildirmeksizin değişiklik 
yapma hakkını saklı tutar ve yayınlarla ilgili tipografik ve diğer hatalar dahil ancak bunlarla sınırlı 
olmamak üzere, sunulan materyallere güvenmekten kaynaklanan hasarlardan (dolaylı hasarlar 
dahil) sorumlu olmayacaktır.

Ticari Markalar
Microsoft, Windows, Windows Vista ve Windows Server Microsoft Corporation’ın Amerika Birleşik 
Devletleri ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone ve iPod touch, Apple Inc.’in, ABD ve diğer 
ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Google Play, Google Inc.’in bir ticari markasıdır.

Wi-Fi ve Wi-Fi Alliance Wi-Fi Alliance’ın tescilli ticari markalarıdır.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup ve Wi-Fi Protected Setup logosu, Wi-Fi Alliance şirketinin 
ticari markalarıdır.

Bluetooth sözcüğü marka ve logolarının sahibi Bluetooth SIG, Inc.’dir ve bu markalar Brother 
Industries, Ltd.’nin lisansı altında kullanılırlar.

Mavi SDK

Telif Hakkı © 1995−2016 OpenSynergy GmbH.

Tüm hakları saklıdır. Yayınlanmamış tüm hakları saklıdır.

Android, Google Inc.’in ticari bir markasıdır.

Adobe ve Reader, Adobe Systems Incorporated’in Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer 
ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

QR Kodu DENSO WAVE INCORPORATED’in JAPONYA ve diğer ülkelerdeki tescilli ticari 
markasıdır. QR Kodu Üretici Programı Telif Hakkı © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, MaxiCode, PDF417, RSS, CODE93, POSTNET, 
MSI/Plessey, AztecCode, GS1 DataBar Composite) Telif Hakkı © 2007 AINIX Corporation. 
Tüm hakları saklıdır.

Epson ESC/P, Seiko Epson Corporation’ın tescilli ticari markasıdır.

Bu dokümanda yazılımlarının adı geçen her sahip kendi mülkiyet programlarına özgü bir Yazılım 
Lisans Anlaşması’na sahiptir.

Brother ürünlerinde, ilgili belgelerde ve diğer materyallerde görünen şirketlerin her türlü ticari 
adları ve ürün adları, bu şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

AirPrint, Apple Inc.’in ticari bir markasıdır.
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Açık Kaynak Lisanslama Açıklamaları 
(QL-810W/820NWB)
Bu ürün açık kaynaklı yazılım içerir.

Açık kaynak lisanslama açıklamalarını görmek için, lütfen support.brother.com adresindeki 
Brother destek web sitesinde modelinizin ana sayfasındaki kılavuz indirme bölümüne bakın.

QL-800/QL-810W/QL-820NWB için düzenleme

Uygunluk Beyanı (Yalnızca Avrupa/Türkiye için)

olarak bu ürünün ve AC Adaptörünün Avrupa Topluluğu’nda uygulanan ilgili tüm direktiflerin ve 
düzenlemelerin temel gereksinimlerine uyduğunu beyan ederiz.

Uygunluk Beyanı (DoC) Brother destek web sitesinden indirilebilir.

support.brother.com adresini ziyaret edin ve:

 “Europe” u seçin

 ülkenizi seçin

 “Kılavuzlar” ı seçin

 modelinizi seçin

 “Uygunluk Beyanı” nı seçin

 “İndir” öğesine tıklayın

Beyanınız bir PDF dosyası olarak indirilecektir.

2014/53/EU sayılı RE Direktifi için Uygunluk Beyanı (Yalnızca 
Avrupa/Türkiye) (Yalnızca QL-810W/820NWB) (Radyo arayüzleri 
içeren modeller içindir)

olarak bu ürünlerin 2014/53/EU sayılı RE Direktifinin hükümlerine uygun olduğunu beyan ederiz. 
Uygunluk Beyanının bir kopyası Uygunluk Beyanı (Yalnızca Avrupa/Türkiye) bölümündeki 
talimatlar izlenerek indirilebilir.

DİKKAT (sadece 810W/820NWB)

PİL YANLIŞ TİPLE DEĞİŞTİRİLDİĞİNDE PATLAMA RİSKİ.

KULLANILMIŞ PİLLERİ TALİMATLARA UYGUN ŞEKİLDE ELDEN ÇIKARIN.

Biz, Brother Industries, Ltd. 
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, 
Nagoya 467-8561 Japan

Biz, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, 
Nagoya 467-8561 Japan

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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801/2013 sayılı Komisyon Düzenlemesi ile uyum ile ilgili bilgiler

* Tüm ağ bağlantı noktaları etkinleştirilmiş ve bağlı

Kablosuz LAN’ın etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması 
(sadece QL-810W/QL-820NWB)

QL-810W

Kablosuz işlevini etkinleştirmek için:

Yazıcıyı açmak için Güç ( ) Düğmesini basılı tutun ve ardından Wi-Fi ( ) Düğmesini bir saniye 
boyunca basılı tutun.

Kablosuz işlevini devre dışı bırakmak için:

Kablosuz işlevini kapatmak için Wi-Fi ( ) Düğmesini yeniden basılı tutun.

QL-820NWB

Kablosuz işlevini etkinleştirmek için:

[WLAN] menüsünü seçmek için Menü, ▲ veya ▼ Düğmesine basın ve ardından Tamam 
Düğmesine basın.

[WLAN (On/Off)] (WLAN (Açık/Kapalı)) öğesini seçin ve ardından Tamam Düğmesine basın. 
[On] (Açık) öğesini seçmek için ▲ veya ▼ Düğmesine basın ve ardından Tamam Düğmesine 
basın.

Kablosuz işlevini devre dışı bırakmak için:

[WLAN] menüsünü seçmek için Menü, ▲ veya ▼ Düğmesine basın ve ardından Tamam 
Düğmesine basın.

[WLAN (On/Off)] (WLAN (Açık/Kapalı)) öğesini seçin ve ardından Tamam Düğmesine basın. 
[Off] (Kapalı) öğesini seçmek için ▲ veya ▼ Düğmesine basın ve ardından Tamam Düğmesine 
basın.

Kablosuz LAN (sadece QL-810W/QL-820NWB)

Bu yazıcı, Kablosuz LAN’ı destekler.

Frekans bantları: 2400−2483,5 MHz.

Frekans bantlarında iletilen maksimum radyo frekansı gücü: 20 dBm’den az (EIRP).

QL-800 QL-810W QL-820NWB

Güç tüketimi* 1,5 W 1,3 W 1,6 W



12

Bluetooth’un etkinleştirilmesi/devre dışı bırakılması 
(sadece QL-820NWB)

Bluetooth’u etkinleştirmek için:

[Bluetooth] menüsünü seçmek için Menü, ▲ veya ▼ Düğmesine basın ve ardından Tamam 
Düğmesine basın. [Bluetooth (On/Off)] (Bluetooth (Açık/Kapalı)) öğesini seçmek için ▲ veya ▼ 
Düğmesine basın ve ardından Tamam Düğmesine basın. [On] (Açık) öğesini seçmek için ▲ veya ▼ 
Düğmesine basın ve ardından Tamam Düğmesine basın.

Bluetooth’u devre dışı bırakmak için:

[Bluetooth] menüsünü seçmek için Menü, ▲ veya ▼ Düğmesine basın ve ardından Tamam 
Düğmesine basın. [Bluetooth (On/Off)] (Bluetooth (Açık/Kapalı)) öğesini seçmek için ▲ veya ▼ 
Düğmesine basın ve ardından Tamam Düğmesine basın. [Off] (Kapalı) öğesini seçmek için ▲ veya ▼ 
Düğmesine basın ve ardından Tamam Düğmesine basın.

Bluetooth (sadece QL-820NWB)

Bu yazıcı Bluetooth’u destekler.

Frekans bantları: 2402−2480 MHz.

Frekans bantlarında iletilen maksimum radyo frekansı gücü: 20 dBm’den az (EIRP).

Bazı Önemli Bilgiler:

1)

A. İthalatçı ve üretici firmaların irtibat bilgileri

İthalatçı firma: BROTHER International Gulf (FZE.) Türkiye İstanbul Şubesi Küçükbakkalköy 
Mahallesi

Dudullu Caddesi No23-25B, D:253 34750

Ataşehir, İstanbul, Turkey

Tel: 0-216-577 68 17 pbx

Fax: 0-216-577 68 19

info@brother.com.tr 

Üretici firma: BROTHER INDUSTRIES LTD.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya

467-8561, Japan

Tel: 00-81-528 24 2072

Fax: 00-81-528116826

brother@brother.com 

B. Kullanım, kurulum, bakım ve basit onarımda uyulması gereken kurallar;

Bakınız, Kullanım Kılavuzu.

C. Taşıma ve nakliye sırasında dikkat edilecek hususlar;

Cihaz, orijinal ambalaj kutusunda gerekli destekleri takılmış halde, nem ve sıvıdan 
etkilenmeyecek, üzerine ağırlık gelmeyecek şekilde taşınmalıdır.
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Ç. Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler;

Bakınız, Kullanım Kılavuzu.

D. Özellikleri ile ilgili tanıtıcı ve temel bilgiler;

Bakınız, Kullanım Kılavuzu.

E. Tüketicinin kendi yapabileceği bakım onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler;

Bakınız, Kullanım Kılavuzu.

F. Bu modelimizde periyodik bakım ihtiyacı bulunmamaktadır.

G. Bağlantı veya montajın nasıl yapılacağını gösterir şema ile bağlantı veya montajın kim 
tarafından yapılacağına ilişkin bilgiler

Bakınız Kullanım Kılavuzu.

Ğ. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü

Cihazınızın kullanım ömrü 5 yıldır.

H. Yetkili servis istasyonları ile yedek parça malzemelerinin temin edilebileceği yerlerin unvan, 
adres, telefon numarası ve diğer iletişim bilgileri,

Bakınız, Garanti Kartı Yetkili Servis Listesi.

I. Üretici firma: BROTHER INDUSTRIES LTD.

15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya

467-8561, Japan

Tel: 00-81-528 24 2072

Fax: 00-81-528116826

brother@brother.com 

İ. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,

b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın 
ücretsiz onarılmasını isteme,

ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini 
kullanabilir.

J. Ürün le ilgili her türlü şikâyet ve itiraz başvurularınızı Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici 
Hakem Heyetlerine yapabilirsiniz.

2) Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler, Bakınız, Kullanım Kılavuzu.

5) Malların ilgili teknik düzenlemesi uyarınca kişinin sağlığı ile çevreye zararlı veya tehlikeli 
olabilmesi durumunda, bu malın güvenli kullanılabilmesi için ilgili açıklayıcı bilgi ve uyarılar, 
Bakınız, Kullanım Kılavuzu.
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