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Ръководство за бързо инсталиране (български)QL-800
Благодарим ви, че закупихте QL-800!
Първо прочетете Ръководството за безопасност, а след това 
Ръководството за бързо инсталиране за правилната процедура за 
инсталиране. След като прочетете това ръководство, го запазете на сигурно 
място.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Информацията, предоставена в този документ, може да бъде променена без 
предизвестие.

• Забранено е копирането или възпроизвеждането на част или цялото 
съдържание на този документ без разрешение.

Моделите може да се различават в зависимост от вашата страна.
За често задавани въпроси, отстраняване на неизправности и сваляне на 
софтуер и ръководства посетете support.brother.com 

За сваляне и инсталиране на драйвери за принтер, софтуер и ръководства 
посетете нашия уеб сайт.

install.brother 

За повече информация за инсталирането на драйвера и софтуера вижте 
Инсталиране на софтуера и драйвера за принтер на компютър.

Налични ръководства
 Ръководство за безопасност
Това ръководство предоставя информация за безопасността; прочетете го, преди да 
използвате принтера.
 Ръководство за бързо инсталиране (това ръководство)
Това ръководство предоставя основна информация за използването на принтера, 
както и подробни съвети за отстраняване на неизправности.
 Ръководство за потребителя
Това ръководство се съхранява в папката “Brother Manual” (Ръководство на Brother), 
която се създава на работния плот на компютъра ви след свалянето на инсталиращата 
програма от install.brother 
Това ръководство предоставя допълнителна информация за настройките и работата 
на принтера, съвети за отстраняване на неизправности и инструкции за поддръжка.
Освен това можете да свалите отделните ръководства от Brother Solutions Center.
Посетете Brother Solutions Center на адрес support.brother.com и щракнете върху 
Ръководства на страницата за вашия модел, за да свалите другите ръководства.

За повече информация вижте Ръководството за потребителя.

Налични приложения за компютри
Приложения Компоненти Компютър Връзка Справка

P-touch Editor Софтуер за създаване на етикети за компютри. 
Това приложение се предоставя с вградени 
инструменти за рисуване, които ви позволяват да 
отпечатате широк диапазон от етикети по избор 
със сложни оформления, които съдържат текст с 
различни шрифтове и стилове, рамки, 
импортирани изображения, баркодове и др.
Трябва да се инсталират приложението P-touch 
Editor и драйверът за принтер. (install.brother) За 
повече информация вижте Инсталиране на 
софтуера и драйвера за принтер на компютър. 
Вижте Ръководството за потребителя за 
указания за използването на P-touch Editor.

Windows®/
Mac

USB Вижте 7. Печат 
от компютър 
(P-touch Editor).

P-touch Editor 
Lite

Софтуер за създаване на етикети за компютри. С 
P-touch Editor Lite няма нужда да инсталирате 
никакво приложение или драйвер за принтер. 
Печатът е възможен, като просто свържете USB 
кабел.
Това приложение ви позволява да създавате и 
печатате прости етикети с текст, рамки и 
изображения.

Windows® USB Вижте 8. Печат 
от компютър 
(P-touch Editor 
Lite).

Налични приложения за мобилни устройства

Приложения Функция Мобилно 
устройство

Връзка Справка

Brother 
iPrint&Label

Създавайте и отпечатвайте етикети с помощта на 
шаблони от смартфон, таблет или друго мобилно 
устройство – директно на принтера.

Устройство с 
Android™

USB Вижте 9. Печат 
от мобилно 
устройство.

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


Преди да използвате принтера, проверете дали в пакета се съдържат 
следните неща.
Ако нещо е повредено или липсва, обърнете се към вашия дилър на Brother.
Компонентите в опаковката може да се различават в зависимост от вашата 
държава.

ЗАБЕЛЕЖКА
Принтерът QL-800 на Brother включва следните две ролки за пускане:
• Една ролка за пускане с предварително изрязани DK стандартни адресни 
етикети (100 етикета)

• Една ролка за пускане с ненарязана, черна/червена върху бял фон лента 
(6,2 см × 500 см)

За повече информация за използване на листа за почистване 
вж. Ръководство за потребителя.

 Предна част

 Задна част

1. Разопаковане на принтера

Предпазен 
лист

Захранващ кабел
(Щепселът може да се 
различава в различните 
държави.)

Принтер за етикети

USB кабел
Ръководство за бързо 
инсталиране

“DK Label & Tape Guide” 
(Наръчник за DK етикети 
и ленти)

Гаранционна карта

Ръководство за 
безопасност

DK ролка (ролка за пускане)
Лист за почистване

2. Описание на частите

Капак на DK ролката

Бутони на 
контролния панел

Отвор за излизане 
на етикетите

Рамена на шпулата
за ролката

 

Водачи за
шпулата за ролката

Бутон за Editor Lite

Светодиод за 
състояние

Светодиод за 
Editor Lite

Бутон на захранванетоБутон за приспособлението за рязане

Бутон за подаване

Бутони на контролния панел

USB порт Гнездо за захранващ кабел



1 Уверете се, че принтерът е 
изключен. Хванете предната 
част на принтера и силно 
дръпнете нагоре капака на 
отделението за DK ролката, 
за да го отворите. Издърпайте 
предпазния лист в отвора за 
излизане на етикетите.

2 След като отстраните защитния 
материал, поставете DK 
ролката във водачите за 
шпулата за ролката.
• Уверете се, че рамената на 
шпулата за ролката са влезли 
плътно във водачите за шпулата на 
ролката.

• Уверете се, че стабилизаторът 1 се 
е плъзнал в жлеба на принтера.

3 Прекарайте DK ролката през 
принтера.
• Подравнете края на DK ролката 
с вертикалния ръб на отвора за 
излизане на етикетите.

• Поставете първия етикет в отвора 
във вътрешността на отделението.

• Бутайте етикетите през отвора за 
излизане на етикетите, докато 
краят стигне обозначението, както 
е показано.

4 Затворете капака на отделението за DK 
ролката.
Когато натиснете бутона на захранването ( ), 
за да включите принтера, краят на DK ролката 
се подравнява автоматично.

3. Инсталиране на DK ролката

 ВАЖНО
• Не хвърляйте предпазния лист.
• Когато не използвате принтера, вдигнете капака на отделението за DK 
ролката и извадете всички DK ролки от принтера. След това поставете 
предпазния лист в отвора за излизане на етикетите, за да се запази доброто 
качество на печат на принтера.

Предпазен 
лист

1

3. Инсталиране на DK ролката (продължение)

 ВАЖНО
• Не оставяйте разпечатани етикети в принтера. Това ще доведе до засядане 
на етикетите.

• Затворете капака на отделението за DK ролката, когато не се използва, 
за да предотвратите събирането на прах и замърсявания в принтера.



Свържете захранващия кабел към принтера и след това го включете в 
електрически контакт.

Включване: Натиснете бутона на захранването ( ), за да включите принтера. 
Светодиодът за състоянието светва в зелено.
Изключване: Натиснете и задръжте бутона на захранването ( ) отново, за да 
изключите принтера. Светодиодът за състоянието може да свети в оранжево, 
докато захранването е изключено.

Свтодиодът на принтера за етикети показва състоянието на принтера.

* “Бързо” означава 0,3-секундни интервали.

4. Свързване на захранването

5. Включване/изключване на захранването

 ВАЖНО
Когато изключвате принтера, не разкачвайте захранващия кабел, докато 
оранжевият светодиод за състоянието не изгасне.

6. Светодиодни индикации

Светодиод за 
състояние

Състояние

Не свети Изключване.
Непрекъсната 
зелена светлина

Включване.
Режим на подаване.
Режим на печат.
Режим на отрязване.
Режим на почистване.

Мигаща зелена 
светлина

Ако зелената светлина мига през 0,5-секундни интервали, се е случило 
едно от следните неща:
• Режим на подготовка за печат
• Получаване на данни от компютъра
• Прехвърляне на данни

Непрекъсната 
оранжева светлина

Капакът на отделението за DK ролката е отворен. Затворете правилно 
капака на отделението за DK ролката.
Включен е режимът за нулиране на етикети или бутонът 
за приспособлението за рязане е натиснат по време на нулиране.
За повече информация за нулирането на принтера вижте Ръководството за 
потребителя.

Мигаща оранжева 
светлина

Ако оранжевата светлина мига през 0,5-секундни интервали:
• Принтерът за етикети е в режим на охлаждане

Непрекъсната 
червена светлина

Принтерът за етикети се рестартира.

Мигаща червена 
светлина

Ако червената светлина мига през 1-секундни интервали, е възникнала 
една от следните грешки:
• Край на DK ролката
• Грешка при подаване
• Капакът на отделението за DK ролката е отворен по време на използване 
на принтера за етикети

Ако червената светлина мига бързо *, има системна грешка.
Ако червената светлина мига по следната схема: една секунда не свети, 
бързо * светва, бързо * изгасва, бързо * светва, е възникнала една от 
следните грешки:
• Грешка в приспособлението за рязане



За да печатате от компютър с Windows® или компютър Mac, инсталирайте 
драйвера за принтер, P-touch Editor и други приложения.
За Windows®: 
Драйвер за принтер, P-touch Editor, P-touch Update Software, Printer Setting Tool 
(Инструмент за настройка на принтера)  и P-touch Library
За Mac: 
Драйвер за принтер, P-touch Editor, P-touch Update Software и Printer Setting Tool 
(Инструмент за настройка на принтера)

1 Посетете нашия уеб сайт (install.brother) и свалете 
инсталиращата програма за най-новия софтуер и 
ръководствата.

2 Щракнете двукратно върху сваления .exe файл и последвайте 
инструкциите на екрана, за да продължите с инсталирането.

3 Затворете диалоговия прозорец след приключване на 
инсталирането.

Можете да свържете принтера към компютър с Windows® или компютър Mac, 
като използвате USB кабел. За повече информация вижте 
Ръководството за потребителя.

1 Свържете края за принтера на USB кабела към USB порта на 
гърба на принтера.

2 Свържете другия край на кабела към USB порта на компютъра.

3 Включете принтера.

ЗАБЕЛЕЖКА
• За повече информация и инструкции за това как да използвате P-touch Editor, 
вижте Ръководството за потребителя.

• За повече информация и инструкции за това как да използвате ролка за 
двуцветен печат чрез P-touch Editor, вижте Ръководството за потребителя.

7. Печат от компютър (P-touch Editor)

Инсталиране на софтуера и драйвера за принтер на 
компютър

 ВАЖНО
Когато печатате с P-touch Editor, натиснете и задръжте бутона за Editor Lite, 
докато не изгасне зеленият светодиод за Editor Lite.

Свързване на принтера с компютър

7. Печат от компютър (P-touch Editor) (продължение)

http://install.brother/


1 Включете принтера, след това натиснете и задръжте бутона за 
Editor Lite, докато не светне зеленият светодиод за Editor Lite.

ЗАБЕЛЕЖКА
Editor Lite е зададен като режим по подразбиране.

2 Свържете USB кабела към компютъра.

ЗАБЕЛЕЖКА
Ако свържете принтера чрез USB концентратор, той може да не бъде 
разпознат правилно.

3 След свързване на USB кабела се показва диалогов прозорец на 
екрана на компютъра.
(Следващият екран може да се различава в зависимост от 
операционната ви система, но работните процедури са същите.)

ЗАБЕЛЕЖКА
• Ако не виждате диалоговия прозорец, е възможно той да е скрит зад 
прозорец на отворена софтуерна програма. Намалете всички прозорци, за да 
се покаже диалоговият прозорец.

• Когато свързвате принтера към вашия компютър за първи път, времето за 
стартиране на P-touch Editor Lite ще е по-дълго от обичайното. Ако софтуерът 
не се стартира автоматично, когато свържете принтера, можете да го 
стартирате от [Моят компютър]. Стартирайте P-touch Editor Lite, като 
щракнете двукратно върху PTLITE10.EXE.

 Когато използвате Windows Vista®

Когато свържете устройството за първи път, изпълнете сканирането и след 
това изберете квадратчето за отметка [Винаги прави това за софтуер и 
игри] в показания диалогов прозорец, когато сканирането завърши. P-touch 
Editor Lite ще се стартира автоматично при следващото свързване на QL-800.

4 Стартира се P-touch Editor Lite.

 При използване на Macintosh
P-touch Editor Lite не е наличен за Macintosh. Иконата на [QL-800] се показва, 
когато принтерът е свързан към Mac в режим Editor Lite. Отворете [QL-800] от 
работния плот и след това изпълнете [Start Here Mac] (Започване оттук за 
Mac). Ако P-touch Editor 5.1 и драйверът не са инсталирани, се показва 
уведомление. Инсталирайте ги и използвайте P-touch Editor 5.1.

8. Печат от компютър (P-touch Editor Lite)

Бутон за Editor Lite

Светодиод 
за Editor Lite

Windows® 7/8/8.1/10

Щракнете върху Отвори папката, 
за да се покажат файлове.

Щракнете двукратно върху PTLITE10.

Windows Vista®

Щракнете върху P-touch Editor Lite.

8. Печат от компютър (P-touch Editor Lite) (продължение)

 ВАЖНО
Не изключвайте захранването и не прекъсвайте връзката с принтера, докато 
използвате P-touch Editor Lite.



Можете да използвате вашия принтер като самостоятелен принтер или да го 
свържете с мобилно устройство. За да създавате и отпечатвате етикети 
директно от вашето мобилно устройство, инсталирайте мобилните 
приложения на Brother и след това го свържете принтера с мобилното 
устройство с USB кабела за мобилното ви устройство с Android. Следните 
приложения на Brother могат да бъдат свалени безплатно от Google Play™:
• Brother iPrint&Label

1 Стартирайте приложението (Brother iPrint&Label) на мобилното 
устройство.

ЗАБЕЛЕЖКА
Уверете се, че принтерът е свързан към вашето мобилно устройство.
Вижте Инсталиране на приложения за използване с мобилни устройства.

2 Изберете шаблон или модел на етикет.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Можете също да изберете етикет или изображение, които сте създали по-рано, 
и да ги отпечатате.

3 Докоснете [Print] (Печат) в менюто на приложението.

9. Печат от мобилно устройство

Инсталиране на приложения за използване с мобилни 
устройства

9. Печат от мобилно устройство (продължение)

Печат от мобилно устройство



 Спецификации на продукта

 Работна среда

Можете сами да коригирате повечето проблеми. За повече съвети отидете на 
страницата “ЧЗВ и отстраняване на неизправности” за вашия модел в Brother 
Solutions Center на адрес support.brother.com 
 Възможни типове проблеми

Предлага се софтуерен развоен пакет (SDK). Посетете Brother Developer Center 
(brother.com/product/dev).
Могат да се свалят b-PAC SDK и SDK за мобилни устройства (Android, iPhone и iPad). 
Софтуерните развойни пакети (SDK), които могат да се свалят, подлежат на промяна 
без предизвестие.

Основни спецификации

Елементи Спецификации

Метод на печат Директен термичен печат чрез термична глава

Интерфейс USB

Размер (Ш x В x Д) 125 мм x 142 мм x 213 мм

Тегло Прибл. 1,15 кг (без DK ролки)

Елемент Спецификации

Работна температура от 10 °C до 35 °C

Работна влажност от 20% до 80% (максимална температура на мокрия термометър 
27 °C)

Отстраняване на неизправности

Проблем Решение
Светодиодът за състояние не свети. • Правилно ли е включен захранващият кабел? 

Проверете дали е включен захранващият кабел. Ако е включен 
правилно, пробвайте да го включите в друг електрически контакт.

Принтерът не печата или се 
получава съобщение за грешка при 
печат.

• Не се ли е разхлабил кабелът?
Проверете дали кабелът е свързан правилно.

• Инсталирана ли е правилно DK ролката? 
Ако не е, извадете DK ролката и я инсталирайте отново.

• Останала ли е достатъчно ролка? 
Проверете дали е останала достатъчно ролка.

• Не е ли отворен капакът на отделението за DK ролката? 
Капакът на отделението за DK ролката е затворен.

• Не е ли възникнала грешка при печат или грешка при предаване? 
Изключете принтера и след това го включете отново. Ако все още 
има проблем, обърнете се към вашия дилър на Brother.

• Ако принтерът е свързан през USB концентратор, пробвайте да го 
свържете директно към компютъра. Ако не, опитайте да го 
свържете към друг USB порт.

На компютъра се показва грешка 
при предаване на данни.

• Избран ли е правилният порт? 
Проверете дали е избран правилният порт от [Печатай на 
следните портове] в диалоговия прозорец [Свойства на 
принтера].

• Принтерът не е ли в режим на охлаждане (светодиодът за 
състоянието мига в оранжево)? 
Изчакайте, докато светодиодът за състоянието спре да мига, 
и след това опитайте да печатате отново.

В приспособлението за рязане са 
заседнали етикети. • Свържете се с центъра за обслужване на клиенти на Brother.

След печат етикетът не се извежда, 
както трябва.

• Проверете дали отворът за излизане на етикетите не е блокиран.
• Проверете дали DK ролката е поставена правилно, като я 
извадите и поставите отново.

• Уверете се, че капакът на отделението за DK ролката е затворен 
правилно.

Грешка в приспособлението за 
рязане.

• Ако възникне грешка в приспособлението за рязане, натиснете 
бутона на захранването ( ) при затворен капак на отделението 
за DK ролката. Приспособлението за рязане се връща в 
обратно в нормална позиция и изключва автоматично 
принтера. След като принтерът е ИЗКЛЮЧЕН, проверете 
отвора за излизане на етикетите и отстранете засядането на хартия. 

След излизане от P-touch Editor Lite 
как да рестартирам програмата, 
докато принтерът е все още 
включен?

Има три начина за рестартиране. Направете някое от следните 
неща:
• Изключете принтера и след това го включете отново.
• Изключете и включете отново USB кабела, докато принтерът 
е включен.

• Стартирайте P-touch Editor Lite от [Моят компютър].

Софтуерен развоен пакет

http://support.brother.com
http://brother.com/product/dev
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