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Mevcut Kılavuzlar
■ Ürün Güvenlik Kılavuzu
Bu kılavuz, güvenlik bilgisi sağlamaktadır; yazıcıyı kullanmadan önce okuyun.
■ Hızlı Kurulum Kılavuzu (bu kılavuz)
Bu kılavuz, yazıcının kullanımı hakkındaki temel bilgileri ve ayrıntılı sorun giderme ipuçlarını sağlamaktadır.
■ Kullanım Kılavuzu
Bu kılavuz, install.brother adresinden yükleyiciyi indirdikten sonra bilgisayarınızın masaüstünde oluşturulan 
“Brother Manual” (Brother Kılavuzu) klasöründe saklanır 
Bu kılavuz yazıcı ayarları hakkında ilave bilgi ve işlemler, sorun giderme ipuçları ve bakım talimatları 
sağlamaktadır.
Ayrıca, her bir kılavuzu Brother Solutions Center’dan indirebilirsiniz.
Diğer kılavuzları indirmek için lütfen support.brother.com adresindeki Brother Solutions Center’a gidin ve 
modelinizin sayfasındaki Kılavuzlar öğesine tıklayın.

Daha fazla bilgi için bkz. Kullanım Kılavuzu.

Bilgisayarlar için Mevcut Uygulamalar
Uygulamalar Özellikler Bilgisayar Bağlantı Referans

P-touch Editor Bilgisayarlar için etiket oluşturma yazılımı. Bu uygulama, farklı 
yazı tiplerinde ve stillerde oluşturulmuş metinler, çerçeveler, içe 
aktarılan görüntüler, barkodlar ve daha fazlasını içeren, karışık 
düzenlere sahip çok farklı türde özel etiketler yazdırmanıza imkan 
tanıyan entegre çizim araçlarıyla birlikte gelir.
P-touch Editor uygulaması ve yazıcı sürücüsü yüklenmelidir. 
(install.brother) Daha fazla bilgi için, bkz. Yazılımı ve Yazıcı 
Sürücüsünü bir Bilgisayara Yükleme. P-touch Editor’ı kullanmayla 
ilgili yardım için Kullanıcı Kılavuzu’na başvurun.

Windows® / 
Mac

Wi-Fi / USB / 
Kablolu Ağ 
(yalnızca 
QL-820NWB) / 
Bluetooth 
(yalnızca 
QL-820NWB)

Bkz. 10. Bilgisayar 
Kullanarak 
Yazdırma (P-touch 
Editor).

P-touch Editor 
Lite (yalnızca 
QL-810W)

Bilgisayarlar için etiket oluşturma yazılımı. P-touch Editor Lite ile 
herhangi bir uygulama veya yazıcı sürücüsü yüklemenize gerek 
yoktur. Sadece bir USB kablosu bağlayarak yazdırmak 
mümkündür.
Bu uygulama, metin, çerçeve ve görüntü içeren basit etiketler 
oluşturmanıza ve yazdırmanıza imkan tanır.

Windows® USB Bkz. 11. Bilgisayar 
Kullanarak 
Yazdırma (P-touch 
Editor Lite sadece 
QL-810W için).

Mobil Aygıtlar için Mevcut Uygulamalar
Uygulamalar Özellik Mobil Aygıt Bağlantı Referans

Brother 
iPrint&Label

Akıllı telefon, tablet veya başka bir mobil aygıtınızdaki şablonları 
kullanarak doğrudan yazıcınızda etiket oluşturup yazdırın.

Apple iPhone/
iPad/iPod touch 
veya Android™ 
aygıtı

Wireless Direct / 
Wi-Fi

Bkz. 12. Mobil 
Aygıt 
Kullanarak 
Yazdırma.

Mobile Transfer 
Express

Bir bilgisayarda P-touch Editor kullanarak oluşturduğunuz ve bir 
bulut hizmetine kaydettiğiniz veri tabanları ve etiket verilerini bir 
mobil aygıt kullanarak indirmenizi ve bunları yazıcınıza 
göndermenizi sağlar.

QL-810W/820NWB’yi satın aldığınız için teşekkür ederiz!

İlk olarak Ürün Güvenlik Kılavuzu’nu, ardından doğru kurulum prosedürü için bu Hızlı Kurulum Kılavuzu’nu 
okuyun. Bu kılavuzu okuduktan sonra güvenli bir yerde muhafaza edin.

NOT
• Bu dokümanın sağladığı bilgiler haber verilmeksizin değiştirilebilir.
• Bu dokümanın içeriğinin bir kısmının veya tamamının izinsiz şekilde kopyalanması veya çoğaltılması 

yasaktır.

Modeller ülkenize göre farklılık gösterebilir.
SSS, Sorun Giderme ile ilgili hususlar ve yazılım ve kılavuzları indirmek için şu adresi ziyaret edin: 
support.brother.com 

Yazıcı sürücüleri, yazılım ve kılavuzları bilgisayarınıza indirmek ve yüklemek için 
web sitemizi ziyaret edin.

install.brother 

Sürücü ve yazılım yüklemeyle ilgili daha fazla bilgi için bkz. Yazılımı ve Yazıcı 
Sürücüsünü bir Bilgisayara Yükleme.

http://install.brother/
http://install.brother/
http://support.brother.com/
http://install.brother/
http://support.brother.com


Yazıcıyı kullanmadan önce ambalajda aşağıdakilerin bulunduğunu kontrol edin.
Herhangi bir öğe eksik veya hasarlı ise, Brother bayinizle irtibata geçin.
Kutunun içinde bulunan parçalar ülkenize bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Ön
Ön
QL-810W

1. Yazıcıyı Ambalajından Çıkarma

2. Parça Açıklaması

Koruyucu 
Levha

NOT
Brother QL-810W/820NWB aşağıdaki iki başlangıç 
rulosunu içerir:
• DK Kalıp Kesim (Die-cut) Standart Adres 

Etiketleri’nden (100 etiket) oluşan bir başlangıç 
rulosu

• DK Beyaz Şerit Üzeri Siyah/Kırmızı Uzunluğu 
Sürekli Şerit’ten (6,2 cm × 500 cm) oluşan bir 
başlangıç rulosu

Temizleme Sayfasının kullanımı hakkında daha 
fazla bilgi için, bkz. Kullanım Kılavuzu.

Etiket Yazıcısı

USB Kablosu

AC Güç Kablosu
(Fiş ülkelere göre 
farklılık gösterebilir.)

AC Adaptörü

Hızlı Kurulum 
Kılavuzu

Garanti Kartı

Ürün Güvenlik Kılavuzu

DK Rulo (başlangıç rulosu)

“DK Label & Tape Guide” 
(DK Etiket ve Şerit Kılavuzu)

Temizleme 
Sayfası

DK Rulo Bölmesi Kapağı

Kumanda Paneli Düğmeleri

Etiket Çıkış Yuvası
Rulo Makarası Kolları

Rulo Makarası Kılavuzları

Wi-Fi Düğmesi

Güç Düğmesi

Kumanda Paneli Düğmeleri

Kesici Düğmesi

Editor Lite LED’i

Pil LED’i

Editor Lite Düğmesi

Durum LED’i

Besleme 
Düğmesi

Wi-Fi LED’iWPS Düğmesi

Ön
QL-820NWB

NOT
Beslemek için Kesici Düğmesi’ni basılı tutun (QL-820NWB icin).

 Arka 
QL-810W QL-820NWB

2. Parça Açıklaması (devamı)

DK Rulo Bölmesi Kapağı

Kumanda Paneli Düğmeleri

Rulo Makarası Kolları

Rulo Makarası Kılavuzları

LCD
Etiket Çıkış Yuvası

OK (Tamam) 
Düğmesi

Aşağı Ok Düğmesi
Yukarı Ok DüğmesiMenu (Menü) Düğmesi

Kesici Düğmesi
İptal Düğmesi

Güç Düğmesi

LCD

Durum LED’i

LCD ve Kumanda Paneli Düğmeleri

AC Adaptörü 
Bağlantı Noktası

USB Bağlantı Noktası
LAN Bağlantı Noktası

USB Ana Makinesi

AC Adaptörü 
Bağlantı Noktası

USB Bağlantı Noktası



1 Yazıcının kapalı olduğundan emin olun. Yazıcıyı önünden 
tutun ve DK Rulo Bölmesi Kapağı’nı sıkıca kaldırarak açın. 
Etiket Çıkış Yuvası’ndaki koruyucu levhayı çekerek 
çıkartın.

2 Koruyucu malzemeyi çıkardıktan sonra, DK Rulo’yu Rulo 
Makarası Kılavuzları’na yerleştirin.
• Rulo Makarası Kolları’nın Rulo Makarası Kılavuzları’na sıkı bir 
şekilde geçtiğinden emin olun.

• Stabilizatörün (1) yazıcının dişinin içine kayarak girdiğinden 
emin olun.

3 DK Rulo’yu yazıcının içinden geçirin.
• DK Rulo’nun kenarını Etiket Çıkış Yuvası’nın dik kenarıyla 

hizalayın.
• İlk etiketi bölmenin içindeki yuvaya yerleştirin.
• Etiketleri, uç kısmı gösterildiği gibi işarete ulaşana dek 

Etiket Çıkış Yuvası’nın içine itin.

4 DK Rulo Bölmesi Kapağı’nı kapatın.
Yazıcıyı açmak için Güç ( ) Düğmesi’ne bastığınızda, 
DK Rulo’nun ucu otomatik olarak hizalanır. 

NOT
Şeridi otomatik olarak beslemek için Kesici Düğmesi’ne bir saniye süreyle basın (QL-820NWB icin).

3. DK Rulo’yu Ayarlama

Koruyucu 
Levha

 ÖNEMLİ

• Koruyucu levhayı atmayın.
• Yazıcının kullanılmadığı zamanlarda DK Rulo Bölmesi Kapağı’nı kaldırın ve yazıcının içindeki DK Rulo’larını 

çıkartın. Ardından yazıcının yüksek yazdırma kalitesini koruyabilmesi için koruyucu levhayı Etiket Çıkış 
Yuvası’na yerleştirin.

1

 ÖNEMLİ

• Yazdırılan etiketleri yazıcıda bırakmayın. Aksi takdirde, etiketler sıkışacaktır.
• Kullanılmadığı zamanlarda, yazıcı içinde toz ve kir birikmesini önlemek için DK Rulo Bölmesi Kapağı’nı 

kapatın. 

Güç kablosunu önce yazıcıya, ardından elektrik 
prizine takın.
PA-BU-001 (isteğe bağlı pil ünitesi) de kullanılabilir.

Pil ünitesi, yeniden şarj edilebilir Li-iyon Pil içermektedir.
 Pil Ünitesini Şarj Etme

NOT
• Kullanmadan önce Pil Ünitesi’ni tamamen şarj edin.
• Pil Ünitesi’ni tamamen şarj etmek 2,5 saat kadar sürebilir.

1 Pil Ünitesi’nin yazıcıya takıldığından emin olun.
2 Yazıcıyı bir elektrik prizine bağlamak için AC Adaptörü’nü ve AC Güç Kablosu’nu kullanın.

Halihazırda açık değilse Güç ( ) Düğmesi’ne basarak yazıcıyı açın.
QL-810W için şarj sırasında Pil ( ) LED’i turuncu renkte yanar ve Pil Ünitesi tamamen şarj edildiğinde 
söner.
QL-820NWB’de, Pil Gücü LCD’de gösterilir.

NOT
Yazıcı yazdırma, besleme veya başka bir işlem yapmak için kullanıldığında şarj işlemi dursa da şarj işlemi 
tamamlanmamışsa işlem bittikten sonra otomatik olarak yeniden başlar.
 Pil Ünitesini Şarj Etmeyi Durdurma
Pil Ünitesi’nin şarj işlemini durdurmak için AC Adaptörü’nü çıkarın.

4. Güç Kaynağını Bağlama

5. Pil Ünitesini Kullanma (Ayrı Satılmaktadır)

Pil Ünitesini Kullanmayla İlgili Notlar
• Kullanmadan önce Pil Ünitesi’ni tamamen şarj edin. Tamamen şarj etmeden kullanmayın.
• Pil Ünitesi’ni şarj etme işlemi 10 °C ile 35 °C arasındaki ortamlarda gerçekleşmelidir. Aksi takdirde Pil Ünitesi şarj olmaz. Şarj 

etme ortam sıcaklığı çok düşük veya çok yüksek olduğu için durursa yazıcıyı 10 ila 35 °C arasındaki bir ortama yerleştirin ve 
tekrar şarj etmeyi deneyin.

• Yazıcı, hem pil takılı hem de AC Adaptörü bağlıyken yazdırma, besleme veya başka bir işlem yapmak için kullanılırsa pil tam 
şarj edilmese bile şarj işlemi durdurulabilir. Yazıcı işlemi durduğunda pil şarj edilmeye devam eder.

Pil Ünitesi Özellikleri
Pil Ünitesi’nin en yüksek performansla ve en uzun ömürle çalışmasını garantilemek için:

• Pil Ünitesi’ni, aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz kalan bir konumda kullanmayın veya depolamayın; aksi halde pil 
daha hızlı boşalabilir. Bu, yüksek sıcaklıklara maruz kalan bir konumda yüksek şarjlı (%90 veya üzeri oranda şarj edilmiş) Pil 
Ünitesi kullanırken meydana gelebilir.

• Yazıcıyı uzun süre depolayacağınız zaman Pil Ünitesi’ni çıkarın.
• %50’nin altında şarjı bulunan bir Pil Ünitesi’ni serin ve kuru bir yerde, doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde 

depolayın.
• Uzun bir süre depolanacaksa Pil Ünitesi’ni her altı ayda bir şarj edin.
• Pil Ünitesi şarj olurken yazıcının bir parçasına dokunursanız, yazıcının o bölümünde sıcaklık hissedebilirsiniz. Bu normaldir 

ve yazıcı güvenle kullanılabilir, ancak yazıcı aşırı derecede ısınırsa derhal kullanmayı bırakın.



Düğme pil, dahili saatin ayarlarını korumak için yedek güç kaynağı olarak kullanılır. Yazıcı kullanılmadığında 
dahi pilin şarjının azalmaya devam edeceğini lütfen unutmayın.
1 Yazıcının kapalı olduğundan emin olun. Yazıcıyı önünden tutun ve DK Rulo Bölmesi Kapağı’nı 

sıkıca kaldırın.
2 Düğme pil üzerindeki yalıtım malzemesini çekerek çıkartın.

Açma: Yazıcıyı açmak için Güç ( ) Düğmesi’ne basın. Durum LED’i yeşil yanar.
Kapatma: Yazıcıyı kapatmak için Güç ( ) Düğmesi’ne yeniden basın ve basılı tutun. Durum LED’i, 
kapanıncaya kadar turuncu yanabilir.

6. Düğme Pili Takma (sadece QL-820NWB)

 ÖNEMLİ

• Bir madeni para veya benzer bir nesneyi kullanarak düğme pil kapağını, kapak duruncaya kadar 
üzerinde bulunan ok yönünde yavaşça çevirin ve ardından çıkarın.
Düğme pil kapağını döndürürken kilit açık konumunu geçmeyin, aksi takdirde zarar görebilir. 

• Düğme pil kapağını, kapak yerine oturana kadar üzerindeki okun tersi yönde yavaşça döndürmek için 
bir madeni para veya benzer bir nesne kullanarak yerine takın.
Yeni pili, + ve – tarafları doğru yöne bakacak şekilde taktığınızdan emin olun.

 DİKKAT

• Yazıcıyı uzun bir süre kullanmamayı planlıyorsanız pili çıkarın.
• Pilleri genel çöp sistemine değil, uygun toplama noktasına atın. Yürürlükteki tüm federal, devlet ve yerel 

düzenlemelere uyduğunuzdan emin olun.
• Pili depolarken veya elden çıkarırken, kısa devre olmasını önlemek için selofan bantla sarın.

(bkz. çizim)
• Pili iki yılda bir değiştirmenizi öneririz.
• Makineye güç sağlanırken saat sıfırlanırsa, bu pili 

değiştirin. Pili değiştirirken, bir CR2032 pil satın 
alın (önerilen üreticiler: Hitachi Maxell, Ltd., 
FDK Corporation).

7. Gücü Açma/Kapatma

 ÖNEMLİ

Yazıcıyı kapatırken turuncu Durum LED’i kapanıncaya kadar pili veya AC Adaptörü’nü çıkarmayın.

1

2

1 Selofan bant
2 Düğme pil

1 Menu (Menü) Düğmesi’ne basın.
2 [Administration] (Yönetim) menüsünü seçmek için ▲ veya ▼ Düğmesi’ne basın ve ardından 

OK (Tamam) Düğmesi’ne basın.
3 [  Language] (Dil) öğesini seçin, ekranı kaydırarak kendi dilinizi seçin ve ardından OK (Tamam) 

Düğmesi’ne basın.

Etiket Yazıcısı’nın LED’i, yazıcının durumunu gösterir.
QL-810W
Durum LED'i

* “Hızlı bir şekilde”, 0,3 saniyelik aralıklar anlamına gelir.

Wi-Fi LED’i

Pil LED’i

QL-820NWB
Durum LED'i

* “Hızlı bir şekilde”, 0,3 saniyelik aralıklar anlamına gelir.

8. LCD Dilini Ayarlama (sadece QL-820NWB)

9. LED Göstergeler

Durum LED’i Durum
Yanmıyor Güç Kapalı.
Sabit yeşil ışık Güç Açık.

Besleme Modu / Yazdırma Modu / Kesme Modu / 
Temizleme Modu.

Yanıp sönen 
yeşil ışık

Yeşil ışık 0,5 saniyelik aralıklarla yanıp sönüyorsa, 
aşağıdakilerden biri meydana gelmiştir:
• Baskı hazırlık modu
• Bilgisayardan veriler alınıyor
• Veriler aktarılıyor

Sabit turuncu 
ışık

DK Rulo Bölmesi Kapağı açık. DK Rulo Bölmesi 
Kapağı’nı doğru şekilde kapatın.
Etiket sıfırlama modu açık veya sıfırlarken Kesici 
Düğmesi’ne basılmış.
Yazıcıyı sıfırlama hakkında daha fazla bilgi için 
bkz. Kullanım Kılavuzu.

Yanıp sönen 
turuncu ışık

Turuncu ışık 0,5 saniyelik aralıklarla yanıp sönüyorsa:
• Devamlı olarak: Yazıcı soğutma modunda
• Üç kez: Yazıcı, başka bir aygıt tarafından keşfediliyor

Sabit kırmızı 
ışık

Etiket Yazıcısı önyükleme yapıyor.

Yanıp sönen 
kırmızı ışık

Kırmızı ışık 1 saniyelik aralıklarla yanıp sönüyorsa, 
aşağıdaki hatalardan biri meydana gelmiştir:
• DK Rulo bitmiş
• Besleme hatası
• Etiket Yazıcısı kullanım halindeyken DK Rulo Bölmesi 

Kapağı açılmış
• İletim hatası
• Veritabanı arama hatası
• Erişim noktası arama hatası
• Erişim noktası bağlantı hatası
• Güvenlik hatası
• Şablon seçilmemiş
Kırmızı ışık hızlı bir şekilde* yanıp sönüyorsa, bir sistem 
hatası vardır.
Kırmızı ışık bir saniye sönük kalıp hızlı bir şekilde* 
yanacak, hızlı bir şekilde* sönecek, hızlı bir şekilde* 
yanacak şekilde yanıp sönüyorsa, aşağıdaki hatalardan 
biri meydana gelmiştir:
• Kesici hatası

Wi-Fi LED’i Durum
Yanmıyor WLAN Kapalı.
Yanıp sönen 
mavi ışık

Mavi ışık bir saniye yanık kalıyor ve ardından iki saniye 
sönük kalıyorsa, WLAN açıktır ancak bağlı değildir.

Sabit mavi ışık WLAN açık ve bağlıdır.

Pil LED’i Durum
Yanıp sönen 
turuncu ışık

• Turuncu ışık her saniyede bir kez yanıp sönüyorsa, pilin 
şarj edilmesi gerekiyordur.

• Turuncu ışık her dört saniyede iki kez yanıp sönüyorsa, 
pil gücü düşüktür.

• Turuncu ışık her dört saniyede bir kez yanıp sönüyorsa, 
pil gücü yarıdadır.

Sabit turuncu 
ışık

Pil şarj ediliyor.

Yanmıyor Pil tam şarj edildi.

Durum LED’i Durum
Yanmıyor Güç Kapalı.
Sabit yeşil ışık Güç Açık.

Besleme Modu / Yazdırma Modu / Kesme Modu / 
Temizleme Modu.

Yanıp sönen 
yeşil ışık

Yeşil ışık 0,5 saniyelik aralıklarla yanıp sönüyorsa, 
aşağıdakilerden biri meydana gelmiştir:
• Baskı hazırlık modu
• Bilgisayardan veriler alınıyor
• Veriler aktarılıyor

Sabit turuncu 
ışık

DK Rulo Bölmesi Kapağı açık. DK Rulo Bölmesi 
Kapağı’nı doğru şekilde kapatın.

Yanıp sönen 
turuncu ışık

Turuncu ışık 0,5 saniyelik aralıklarla yanıp sönüyorsa:
• Etiket Yazıcısı soğutma modunda

Sabit kırmızı 
ışık

Etiket Yazıcısı önyükleme yapıyor.

Yanıp sönen 
kırmızı ışık

Kırmızı ışık 1 saniyelik aralıklarla yanıp sönüyorsa, 
aşağıdaki hatalardan biri meydana gelmiştir:
• DK Rulo bitmiş
• Besleme hatası
• Etiket Yazıcısı kullanım halindeyken DK Rulo Bölmesi 

Kapağı açılmış
• İletim hatası
• Veritabanı arama hatası
• Erişim noktası arama hatası
• Erişim noktası bağlantı hatası
• Güvenlik hatası
• Şablon seçilmemiş
Kırmızı ışık hızlı bir şekilde* yanıp sönüyorsa, bir sistem 
hatası vardır.
Kırmızı ışık bir saniye sönük kalıp hızlı bir şekilde* 
yanacak, hızlı bir şekilde* sönecek, hızlı bir şekilde* 
yanacak şekilde yanıp sönüyorsa, aşağıdaki hatalardan 
biri meydana gelmiştir:
• Kesici hatası
• Toplu depolama hatası



Windows® bilgisayarınız veya Mac’ten yazdırmak için yazıcı sürücüsünü, P-touch Editor’ı ve diğer 
uygulamaları yükleyin.
Windows® için: 
Yazıcı Sürücüsü, P-touch Editor, P-touch Update Software, Yazıcı Ayarları Aracı, BRAdmin Light ve 
BRAdmin Professional
Mac için: 
Yazıcı Sürücüsü, P-touch Editor, P-touch Update Software, Printer Setting Tool (Yazıcı Ayarları Aracı) ve 
Kablosuz Aygıt Kurulumu Sihirbazı

1 Web sitemizi (install.brother) ziyaret edin ve en son yazılım ve kılavuzlar için yükleyiciyi indirin.

2 İndirilen .exe dosyasının üstüne çift tıklayın ve ekrandaki talimatlarını uygulayarak yüklemeye 
devam edin.

NOT
Kablosuz bir bağlantı kullanarak yazıcınızı bir bilgisayara bağlamak için aşağıdakileri yapmanızı öneririz:
• Yazılımı yüklerken kablosuz ağ ayarlarını yapılandırın. Ayarları daha sonra Yazıcı Ayarları Aracı’nı 

kullanarak değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Kullanım Kılavuzu.
• Yazılımı ağınıza kablosuz olarak bağlı bir bilgisayara yükleyin ve bir USB kablosu kullanarak yazıcıyı 

yapılandırın.
• Kablosuz ağın SSID (ağ adı) ve şifresini (ağ anahtarı) önceden alın.
• Kablosuz erişim noktanız/yönlendiriciniz WPS’i destekliyorsa, kablosuz ağ ayarlarını hızlıca yapılandırmak 

için tek dokunuşla WPS (Wi-Fi Protected Setup) kullanabilirsiniz.

3 Yükleme tamamlandığında iletişim kutusunu kapatın.

Bir USB kablosu, kablosuz LAN veya kablolu LAN kullanarak yazıcıyı bir Windows® bilgisayara veya Mac’e 
bağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Kullanım Kılavuzu.

 USB Kullanarak Bağlanma

1 USB kablosunun yazıcı ucunu yazıcının arkasındaki USB Bağlantı Noktası’na gelecek şekilde 
bağlayın.

2 USB kablosunun diğer ucunu bilgisayardaki USB Bağlantı Noktası’na gelecek şekilde bağlayın.

3 Yazıcıyı açın.

Wi-Fi Kullanarak Bağlanma

QL-810W için

1 Yazıcıyı açın.

2 Wi-Fi işlevini açmak için yazıcınızdaki Wi-Fi ( ) Düğmesi’ni bir saniye süreyle basılı tutun. 
Wi-Fi ( ) LED’i her üç saniyede bir mavi yanıp sönmeye başlar.

10. Bilgisayar Kullanarak Yazdırma (P-touch Editor)

Yazılımı ve Yazıcı Sürücüsünü bir Bilgisayara Yükleme

 ÖNEMLİ

Sadece QL-810W: P-touch Editor ile yazdırırken, yeşil Editor Lite LED’i sönene dek Editor Lite Düğmesi’ni 
basılı tutun.

Yazıcıyı bir Bilgisayara Bağlama

QL-820NWB için

1 Menu (Menü) Düğmesi’ne basın.

2 [WLAN] menüsünü seçmek için ▲ veya ▼ Düğmesi’ne basın.

3 OK (Tamam) Düğmesi’ne basın.

4 [WLAN (On/Off)] (WLAN (Açık/Kapalı)) ayarını [On] (Açık) olarak belirlemek için ▲ veya▼ 
Düğmesi’ne basın. Wi-Fi iletişimi artık kullanılabilir.

Daha fazla bilgi için bkz. Kullanım Kılavuzu.

 Bluetooth Bağlantısı (sadece QL-820NWB)

1 Menu (Menü) Düğmesi’ne basın.

2 [Bluetooth] menüsünü seçmek için ▲ veya ▼ Düğmesi’ne basın.

3 OK (Tamam) Düğmesi’ne basın.

4 [Bluetooth (On/Off)] (Bluetooth (Açık/Kapalı)) ayarını [On] (Açık) olarak belirlemek için ▲ veya ▼ 
Düğmesi’ne basın. 

5 Yazıcıyı bulmak için Bluetooth yönetim yazılımınızı kullanın. Bluetooth iletişimi artık 
kullanılabilir.

 Kablolu LAN Kullanarak Bağlama (sadece QL-820NWB)

NOT
Yazıcınızı kablolu bir LAN bağlantısına bağlamak üzere statik bir IP adresi kullanmak için yazıcı sürücüsünü 
ve Yazıcı Ayarları Aracı’nı yükleyin ve ardından kablolu LAN bağlantı ayarlarını belirleyin.
Daha fazla bilgi için, bkz. Yazılımı ve Yazıcı Sürücüsünü bir Bilgisayara Yükleme.

1 LAN kablosunu bağlamadan önce, yazıcının kapalı olduğundan emin olun.

2 LAN kablosunu yazıcının arkasındaki LAN Bağlantı Noktası’na bağlayın ve ardından LAN 
kablosunun diğer ucunu ağdaki aktif bir LAN Bağlantı Noktası’na bağlayın.

3 Yazıcıyı açın.

NOT
Yazıcının iletişim ayarları, Yazıcı Ayarları Aracı’ndaki [İletişim ayarları]’ndan değiştirilebilir.
Daha fazla bilgi için bkz. Kullanım Kılavuzu.

NOT
• P-touch Editor Lite’ın nasıl kullanılacağına ilişkin daha fazla bilgi ve talimat için, bkz. Kullanım Kılavuzu.
• P-touch Editor vasıtasıyla iki tonlu yazdırma rulosunun kullanılmasıyla ilgili daha fazla bilgi ve talimat için, 

bkz. Kullanım Kılavuzu.

10. Bilgisayar Kullanarak Yazdırma (P-touch Editor) (devamı)

 ÖNEMLİ

Yazıcı ile ağ erişim noktanız veya yönlendiricinizin iletişim kurabilmesi için, ilk olarak yazıcı sürücüsünü ve 
Yazıcı Ayarları Aracı'nı yüklemeniz gerekir. 

 ÖNEMLİ

Yazıcı ile Bluetooth’lu bilgisayarınız veya adaptörünüzün iletişim kurabilmesi için, ilk olarak Bluetooth 
yönetim yazılımını kullanarak yazıcı ile bilgisayarı veya taşınabilir aygıtı eşleştirmeniz gerekir.

http://install.brother/


1 Yazıcıyı açın, ardından Editor Lite LED’i yanıncaya kadar Editor Lite Düğmesi’ni basılı tutun.

NOT
QL-810W: Editor Lite, varsayılan mod olarak ayarlanır.

2 USB kablosunu bilgisayarınıza bağlayın.

NOT
Yazıcıyı USB çoklayıcısı aracılığıyla bağlıyorsanız doğru şekilde algılanmayabilir. USB kablosunu çıkarın ve 
yazıcının açık olduğundan emin olun.

3 USB kablosu bağlandıktan sonra, bilgisayar ekranında bir iletişim kutusu görünür.
(Aşağıdaki ekranlar işletim sisteminize bağlı olarak farklı olabilir, ancak çalışma prosedürleri 
aynıdır.)

11. Bilgisayar Kullanarak Yazdırma (P-touch Editor Lite sadece 
QL-810W için)

Editor Lite Düğmesi

Editor Lite LEDʼi

Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10

Dosyaları görüntülemek için 
klasörü aç öğesini tıklatın.

PTLITE10’u çift tıklatın.

Windows Vista®

P-touch Editor Lite öğesini tıklatın.

NOT
• İletişim kutusunu görmezseniz, açık bir yazılım programı penceresi arkasında gizlenmiş olabilir. İletişim 

kutusunu görüntülemek için tüm pencereleri simge durumuna küçültün.
• Yazıcıyı bilgisayarınıza ilk defa bağlıyorsanız, P-touch Editor Lite’ı başlatmak normalden uzun sürecektir. 

Yazıcıyı bağladığınızda yazılım otomatik olarak başlatılmıyorsa, [Bilgisayarım]’dan başlatabilirsiniz. 
P-touch Editor Lite’ı PTLITE10.EXE dosyasını çift tıklatarak başlatın.
Windows Vista® kullanılıyorsa
Aygıtı ilk defa bağlarken, tarama yapın ve ardından tarama tamamlandığında gösterilen iletişim kutusunda 
[Bunu yazılım ve oyunlar için her zaman yap] onay kutusunu seçin. QL-810W’yu sonraki bağlamanızda 
P-touch Editor Lite otomatik olarak başlatılır.

4 P-touch Editor Lite başlatılır.

Macintosh kullanılıyorsa
P-touch Editor Lite, Macintosh’ta kullanılamaz. Yazıcı Editor Lite modundayken bir Macintosh’a 
bağlandığında [QL-810W] simgesi görüntülenir. Masaüstünden [QL-810W]’yu açın ve [Start Here Mac]’i 
yürütün. P-touch Editor 5.1 ve sürücü yüklü değilse, yüklenmesini tavsiye eden bir mesaj görüntülenir. 
Bunları yükleyin ve P-touch Editor 5.1’i kullanın.

11. Bilgisayar Kullanarak Yazdırma (P-touch Editor Lite sadece 
QL-810W için) (devamı)

 ÖNEMLİ

P-touch Editor Lite’ı kullanırken, gücü kapatmayın veya yazıcının bağlantısını kesmeyin.



Yazıcınızı bağımsız bir yazıcı olarak kullanabilirsiniz veya bir mobil aygıta bağlayabilirsiniz. Doğrudan mobil 
aygıtınızdan etiket oluşturup yazdırmak için Brother mobil uygulamalarını yükleyin ve ardından yazıcınızı 
mobil aygıtınıza bağlayın. Aşağıdaki Brother uygulamaları ücretsiz olarak App Store veya Google Play™’den 
indirilebilir:
• Brother iPrint&Label
• Mobile Transfer Express

1 Yazıcının Wireless Direct ayarlarını doğrulayın ve ardından bir USB kablosu kullanarak yazıcı ile 
bilgisayarı bağlayın.
• Windows® için

a) Bilgisayarınızda Yazıcı Ayarları Aracı’nı başlatın.
b) [İletişim ayarları] düğmesini tıklatın.
c) [Genel] sekmesini tıklatın.
d) [Seçili Arayüz] için [Altyapı ve Wireless Direct] veya [Wireless Direct]’in seçili olduğunu 

doğrulayın.
• Mac için

a) Bilgisayarınızda Printer Setting Tool'u (Yazıcı Ayarları Aracı) başlatın.
b) [Communication Settings] (İletişim ayarları) düğmesini tıklatın.
c) [Wireless LAN] (Kablosuz LAN) sekmesini tıklatın.
d) [Wireless Direct]’in [On] (Açık) olarak ayarlandığını doğrulayın.

2 QL-810W için
Wi-Fi işlevini açmak için yazıcınızdaki Wi-Fi ( ) Düğmesi’ni bir saniye süreyle basılı tutun. 
Wi-Fi ( ) LED’i her üç saniyede bir mavi yanıp sönmeye başlar.
QL-820NWB için
[WLAN] menüsünü seçmek için Menu (Menü) ve [▼] Düğmelerine basın ve ardından 
[OK] (Tamam) Düğmesine basın.
Wi-Fi işlevini Açık duruma getirmek için [WLAN (On/Off)] (WLAN (Açık/Kapalı)) durumunu 
[On] (Açık) olarak ayarlayın.
LCD’de Wi-Fi ( ) simgesi görünür.

3 Mobil aygıtınızın Wi-Fi ayarları ekranında, yazıcının SSID’sini seçin ve şifreyi girin.

NOT
• Varsayılan SSID ve şifresi şu şekildedir:

SSID: “DIRECT-*****_QL-810W\QL-820NWB”. Burada ***** ürünün seri numarasının son beş hanesidir.
(Seri numarası etiketini yazıcının şerit bölmesinde bulabilirsiniz.)
Şifre: QL-810W için “810*****” / QL-820NWB için “820*****”. ***** ürün seri numarasının son beş hanesidir.

• Kablosuz erişim noktası/yönlendiricisi yoluyla Altyapı Modu’nda yazıcıyı bir mobil aygıta bağlayabilirsiniz.

12. Mobil Aygıt Kullanarak Yazdırma

Mobil Aygıtlarla Kullanım için Uygulamaları Yükleme

Yazıcınızı bir Mobil Aygıta Bağlama

1 Uygulamayı (Brother iPrint&Label/Mobile Transfer Express) mobil aygıtınızda başlatın.

NOT
Yazıcının mobil aygıtınıza bağlı olduğundan emin olun.
Bkz. Yazıcınızı bir Mobil Aygıta Bağlama.

2 Bir etiket şablonu veya tasarımı seçin.

NOT
Daha önceden tasarladığınız bir etiket veya resim de seçebilir ve yazdırabilirsiniz.

3 Uygulama menüsündeki [Print] (Yazdır) seçeneğine tıklayın.

12. Mobil Aygıt Kullanarak Yazdırma (devamı)

Mobil Aygıttan Yazdırma



 Ürün özellikleri

 Çalıştırma ortamı

Ana Özellikler

Öğeler Teknik Özellikler

Yazdırma yöntemi Termal kafa yoluyla doğrudan termal yazdırma

Arayüz USB / Kablosuz LAN (QL-810W/820NWB) / Kablolu LAN (sadece QL-820NWB) / Bluetooth (sadece 
QL-820NWB)

Boyut (G x Y x D) 125,3 mm x 145 mm x 234 mm

Ağırlık QL-810W: Yakl. 1,12 kg (DK Rulolar hariç)
QL-820NWB: Yakl. 1,16 kg (DK Rulolar hariç)

Öğe Teknik Özellikler

Çalışma sıcaklığı 10 ila 35 °C

Çalışma nemi %20 ila %80 (Maksimum yaş termometre sıcaklığı 27 °C)

Sorunların çoğunu kendiniz düzeltebilirsiniz. Daha fazla ipucu için, support.brother.com adresindeki Brother 
Solutions Center’da bulunan modelinize ait SSS ve Sorun Giderme sayfasını ziyaret edin.
 Potansiyel sorun tipleri

Bir yazılım geliştirme kiti (SDK) mevcuttur. Brother Developer Center’ı ziyaret edin: 
(brother.com/product/dev).
b-PAC SDK ve mobil aygıtlar (Android, iPhone ve iPad) için SDK’lar indirilebilir. (İndirilebilen SDK’lar haber 
verilmeksizin değiştirilebilir.)

Sorun giderme

Sorun Çözüm
Durum LED’i yanmıyor. • AC Güç Kablosu doğru takılmış mı? 

AC Güç Kablosu’nun takılı olup olmadığını kontrol edin. Doğru takılmışsa, başka bir 
elektrik prizine takmayı deneyin.

Yazıcı yazdırmıyor veya bir yazdırma hatası 
alınıyor.

• Kabloda gevşeme var mı?
Kablonun sıkı bir şekilde takılı olup olmadığını kontrol edin.

• DK Rulo doğru takılmış mı? 
Doğru takılmamışsa, DK Rulo’yu çıkartıp tekrar takın.

• Yeterli miktarda rulo kalmış mı? 
Yeterli miktarda rulo kalıp kalmadığını kontrol edin.

• DK Rulo Bölmesi Kapağı açık mı? 
DK Rulo Bölmesi Kapağı’nın kapalı olup olmadığını kontrol edin.

• Bir yazdırma hatası veya iletim hatası mı meydana geldi? 
Yazıcıyı kapatın ve sonra yeniden açın. Sorun devam ediyorsa Brother bayinizle 
irtibat kurun.

• Yazıcı bir USB çoklayıcısı aracılığıyla bağlıysa, doğrudan bilgisayara bağlamayı 
deneyin. USB çoklayıcısı kullanmıyorsanız, başka bir USB Bağlantı Noktası’na 
bağlamayı deneyin.

Bilgisayarda bir veri iletim hatası görünüyor. • Doğru bağlantı noktası seçilmiş mi? 
Yazıcı [Özellikleri iletişim] kutusundaki [Aşağıdaki bağlantı noktasına yazdır] 
listesinden doğru bağlantı noktasının seçilip seçilmediğini kontrol edin.

• Yazıcı soğutma modunda mı (durum LED’i turuncu renkte yanıp sönüyor mu)? 
Durum LED’inin yanıp sönmesinin durmasını bekleyin ve ardından yazdırmayı tekrar 
deneyin.

Etiketler kesicide sıkışıyor. • Brother müşteri hizmetleri ile irtibata geçin.
Etiket yazdırıldıktan sonra düzgün çıkarılmıyor. • Etiket Çıkış Yuvası’nın engellenip engellenmediğini kontrol edin.

• DK Rulo’yu çıkartıp yeniden takarak DK Rulo’nun doğru ayarlanıp ayarlanmadığını 
kontrol edin.

• DK Rulo Bölmesi Kapağı’nın doğru şekilde kapatıldığından emin olun.
Kesici hatası. • Bir kesici hatası meydana gelirse, DK Rulo Bölmesi Kapağı’nı kapalı tutun ve 

Güç ( ) Düğmesi’ne basın. Kesici otomatik olarak normal konumuna geri döner ve 
yazıcıyı kapatır. Yazıcı kapandıktan sonra, Etiket Çıkış Yuvası’nı kontrol edin ve kağıt 
sıkışmasını giderin. 

P-touch Editor Lite’tan çıktıktan sonra, 
yazıcı hâlâ açıkken programı nasıl yeniden 
başlatırım?

Yeniden başlatmak için üç yöntem vardır. Aşağıdakilerden birini uygulayın:
• Yazıcıyı kapatın ve yeniden açın.
• Yazıcı açıkken USB kablosunu bağlantısını kesip yeniden bağlayın.
• P-touch Editor Lite’ı Bilgisayarım’dan başlatın.

Yazılım Geliştirme Kiti
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