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Въведение
Благодарим ви за покупката на устройство QL-1100/QL-1110NWB (по-долу наричано 
“принтер”).

Документацията, предоставена с принтера, включително Ръководството за безопасност 
(това ръководство) и Ръководството за бързо инсталиране (отпечатано), съдържа мерки 
за безопасност при работа и основни инструкции.

За повече информация за софтуера и използването на принтера в мрежа вижте 
Ръководство за потребителя, което можете да намерите на страницата “Ръководства” за 
вашия модел в Brother Solutions Center на адрес support.brother.com 

Най-новата версия на документацията на принтера можете да намерите в Brother Solutions 
Center на адрес support.brother.com 

Запазете цялата документация за бъдещи справки.

Важна забележка

 Възможно е наличните опции и консумативи да се различават в зависимост от страната.

 Съдържанието на този документ подлежи на промяна без предизвестие.

 Съдържанието на този документ не може да се копира или възпроизвежда, частично или 
изцяло, без разрешение.

 Не поемаме никаква отговорност за щети, произтичащи от земетресения, пожар, други 
природни бедствия, действия на трети страни, преднамерени или небрежни действия на 
потребителя, неправилна употреба или работа при специални условия.

 Не поемаме никаква отговорност за щети (например загуби, пропуснати ползи за 
бизнеса, пропуснати печалби, прекъсвания на работата или загуба на възможност за 
комуникация), възникнали в резултат от използването или невъзможността за 
използване на принтера.

 В случай че принтерът се окаже дефектен поради грешка при производството, ние сме 
длъжни да го заменим или поправим по време на гаранционния срок.

 Не поемаме никаква отговорност за щети, които могат да възникнат от неправилна 
употреба на принтера поради свързване на несъвместимо оборудване или използване 
на несъвместим софтуер.

http://support.brother.com
http://support.brother.com
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За да използвате принтера безопасно
Ако принтерът не работи както трябва, незабавно прекратете използването му, а след това 
се свържете с вашия търговски представител, от когото сте закупили устройството.

Символи, използвани в този документ

В този документ са използвани следните символи:

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Показва потенциално опасна ситуация, която може да 
доведе до смърт или сериозни наранявания, ако с 
продукта се работи, без да се спазват предупрежденията 
и инструкциите.

 ВНИМАНИЕ
Показва потенциално опасна ситуация, която може да 
доведе до малки или средни наранявания, ако не бъде 
предотвратена.

ВАЖНО
Обозначава информация или указания, които трябва да 
се спазват. Пренебрегването им може да доведе до 
нараняване, повреда или неуспешни операции.

Показва риск от пожар при определени обстоятелства

Показва опасност от токов удар при определени обстоятелства

Показва опасност от изгаряне при определени обстоятелства

Показва действие, което не трябва да се извършва

Показва опасност от възпламеняване, ако наблизо има пожар или огън

Показва опасност от нараняване, ако бъде докосната посочената част от принтера

Показва опасност от нараняване, например от токов удар, ако посочената част от принтера 
бъде демонтирана или са направени непозволени промени в нея

Показва опасност от токов удар, ако действието се извършва с мокри ръце

Показва опасност от токов удар, ако принтерът влезе в контакт с вода

Показва действие, което трябва да се извърши

Показва, че захранващият кабел трябва да бъде изключен от електрическия контакт

Показва риск от нараняване, ако пръстът ви попадне във въртящото се зъбно колело
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Важни инструкции за безопасност

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Принтер

НЕ позволявайте на деца да играят с найлоновия плик, в който е бил принтерът. Изхвърлете 
найлоновия плик или го дръжте далеч от бебета и деца. Съществува опасност от 
задушаване.

Дръжте далеч от деца, особено малки деца, в противен случай може да се наранят.

НЕ поставяйте чужди тела в принтера или конекторите, в противен случай може да възникне 
пожар, токов удар или повреда.

Ако чужди тела бъдат изпуснати върху принтера, веднага го изключете, извадете 
променливотоковия адаптер/захранващия кабел от контакта и се свържете с центъра за 
обслужване на клиенти на Brother или с местния дилър на Brother. Ако продължите да 
работите с принтера, може да възникне пожар, токов удар или повреда.

НЕ използвайте и не съхранявайте принтера в следните местоположения (в противен случай 
може да възникне протичане, пожар, токов удар или повреда):

 В близост до вода, като напр. в баня, или в близост до воден нагревател, както 
и в прекалено влажно местоположение

 В местоположение, където е изложено на дъжд или влага

 В местоположение, което е изключително прашно

 В местоположение, което е изключително горещо, като напр. до открити пламъци, 
нагреватели или на пряка слънчева светлина

 В затворена кола на силно слънце

 В местоположение, където може да се образува кондензация 

НЕ опитвайте да разглобявате или изменяте принтера, тъй като това може да доведе до късо 
съединение, експлозия, дим, пожар, токов удар, нараняване (ваше или на други хора) или 
повреда на продукта или друго имущество. За сервизиране, регулиране или ремонт се 
обърнете към центъра за обслужване на клиенти на Brother или към местния дилър на 
Brother. (Гаранцията не покрива поправки на повреди, възникнали вследствие на 
разглобяване или модификации от страна на потребителя.)

Ако принтерът не работи нормално (напр. има дим, необичайна миризма или шум), спрете 
да я използвате; в противен случай може да възникне пожар, токов удар или повреда. 
Веднага изключете принтера и се свържете с центъра за обслужване на клиенти на Brother 
или с местния дилър на Brother за ремонт.

НЕ поставяйте продукта в близост до химикали или на място, където могат да бъдат разлети 
химикали. НЕ допускайте органични разтворители, като бензен, разредители, лакочистител 
или дезодоранти, да влизат в контакт с пластмасовия капак или кабелите. Това може да 
предизвика изкривяване или разтваряне на пластмасовия капак, което да доведе до токов 
удар или пожар. Те също могат да доведат до неизправност или обезцветяване на продукта.
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НЕ използвайте запалими спрейове, когато почиствате принтера. НЕ използвайте запалими 
спрейове в близост до принтера. Има опасност от пожар или токов удар. Изтрийте праха 
и петната от основния модул с мека суха кърпа. Използвайте леко навлажнена с вода кърпа 
за трудните за почистване петна.

Примери за запалими спрейове:

 Препарати за почистване на прах

 Пестициди

 Дезинфектанти и дезодоранти, съдържащи алкохол

 Органични разтворители или течности като алкохол

НЕ докосвайте никой от портовете за връзка с мокри ръце; в противен случай може да 
възникне токов удар, повреда на устройството, запалване или поява на дим.

Когато не е свързан с принтера при работа, покривайте порта с тиксо, за да предотвратите 
попадане на чужди тела, като например прах. Също така не използвайте, ако портът 
е напрашен и т.н.

Захранващ кабел

НЕ допускайте вода, напитки или метални предмети да влизат в контакт с щепсела на 
захранващия кабел или захранващия кабел. Освен това НЕ използвайте щепсела на 
захранващия кабел или самия захранващ кабел на места, където могат да се намокрят; 
в противен случай може да възникне пожар, дим, нагряване или токов удар.

Ако щепселът на захранващия кабел се замърси (например се покрие с прах), извадете го от 
контакта и го избършете със суха кърпа. Ако продължите да използвате замърсен щепсел на 
захранването, може да възникне пожар.

Когато изваждате захранващия кабел от контакта, НЕ дърпайте кабела. Хванете щепсела 
и го издърпайте от контакта.

НЕ поставяйте чужди тела в края на захранващия кабел; в противен случай може да се 
стигне до изгаряне или токов удар.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Използвайте захранващия кабел правилно и съблюдавайте следните предпазни мерки; 
в противен случай може да се стигне до пожар или токов удар:

 НЕ повреждайте захранващия кабел.

 НЕ модифицирайте захранващия кабел.

 НЕ усуквайте, не прегъвайте и не дърпайте със сила захранващия кабел.

 НЕ поставяйте предмети върху захранващия кабел.

 НЕ излагайте захранващия кабел на топлина.

 НЕ защипвайте захранващия кабел.

 НЕ притискайте захранващия кабел.

Ако захранващият кабел е повредени, обърнете се към центъра за обслужване на клиенти 
на Brother или към местния дилър на Brother.

Дръжте захранващия кабел далеч от достъпа на деца, особено малки деца, за да избегнете 
нараняване.

НЕ използвайте захранващия кабел в близост до пламък или отоплителни уреди. Ако 
покритието на захранващия кабел се разтопи, може да възникне пожар или токов удар.

Преди да извършите поддръжка на принтера, като например почистване, извадете 
захранващия кабел от контакта; в противен случай може да възникне токов удар.

Ако принтерът няма да се използва дълго време, извадете захранващия кабел от принтера 
и от контакта от съображения за безопасност. Ако захранващият кабел остане в контакта за 
дълго, в основата на щепсела може да се събере прах, което създава риск от късо 
съединение и пожар.

НЕ претоварвайте контактите и не включвайте няколко устройства в същия ел. контакт. 
Има опасност от пожар, токов удар и повреда.

НЕ използвайте повредени щепсели или изкривени ел. контакти. Има опасност от пожар, 
токов удар и повреда.

Когато свързвате кабелите, се погрижете да ги свържете правилно и в правилната 
последователност. Свързвайте само елементи, които са предназначени специално за този 
принтер. Има опасност от пожар или нараняване. Вижте инструкциите за свързване на 
захранването в Ръководството за бързо инсталиране.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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 ВНИМАНИЕ
Принтер

Спрете работата с принтера, ако се появи утечка или се обезцвети, деформира или стане по 
друг начин дефектен.

НЕ дръжте принтера за капака на отделението за DK ролката. Има опасност от нараняване, 
ако капакът се откачи и принтерът падне.

НЕ дръжте принтера само с една ръка. В противен случай може да се изплъзне от ръката ви.

НЕ докосвайте металните части в близост до печатащата глава. По време на работа 
печатащата глава се загрява много и непосредствено след употреба все още е много 
гореща. НЕ я докосвайте директно с ръце.

Внимавайте с въртящите се части. Има риск от нараняване, ако пръстът ви попадне във 
въртящото се зъбно колело. Изключете принтера, преди да докоснете зъбното колело.

Захранващ кабел

Уверете се, че захранващият кабел е достъпен, така че да може да се извади при спешност. 
НЕ поставяйте предмети върху или близо до захранващия кабел.

ВАЖНО
 НЕ сваляйте поставените на принтера етикети. Те предоставят работна информация и показват 
номера на модела на принтера.

 НЕ съхранявайте и не използвайте принтера на места с високи температури и влажност, пряка 
слънчева светлина или прах. Това може да доведе до обезцветяване или неизправност.

 Ако извадите от принтера DK ролка, която сте започнали да използвате, и смятате да 
я съхранявате дълго време, поставете тиксо или друго подобно на края на ролката, за да не се 
разхлаби.
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Общи мерки за безопасност
Принтер

 Ако са включени както Bluetooth, така и безжичната LAN функция, скоростта на комуникацията 
може да се намали поради радиосмущения. Ако това стане, изключете функцията, която не 
използвате (Bluetooth или безжична LAN) (само за QL-1110NWB).

 НЕ закривайте и не поставяйте чужди тела в слота за извеждане на етикети, конектора на 
променливотоковия адаптер или USB порта.

 Когато принтерът не се използва за продължителен период от време, извадете DK ролката от 
него.

 Винаги дръжте капака на отделението за DK ролката затворен, докато печатате.

 Когато използвате допълнителните аксесоари, трябва да следвате инструкциите в съответните 
ръководства.

 НЕ докосвайте принтера с мокри ръце.

 НЕ докосвайте хартията или етикетите с мокри ръце, в противен случай може да възникне 
неизправност.

 НЕ повдигайте принтера за капака на отделението за DK ролката. Капакът може да се откачи, 
а принтерът да падне и да се повреди.

 Използвайте само интерфейсния кабел (USB кабела), предоставен с принтера.

Захранващ кабел

 Трябва да разположите принтера близо до леснодостъпен стандартен електрически контакт.

Етикет за предупреждение

На принтера са поставени следните етикети с предупреждения. Уверете се, че разбирате 
напълно съдържанието на всеки предупредителен етикет, и извършвайте операциите, като 
спазвате описаните предпазни мерки. Освен това внимавайте много етикетите за 
предупреждение да не бъдат отлепени или надраскани.

QL-1100 QL-1110NWB

 ВНИМАНИЕ
LAN връзка (само за QL-1110NWB)

 Свързвайте този продукт в LAN мрежа, която не е подложена на свръхнапрежение.
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Бележки относно съставянето 
и публикуването
Това ръководство е съставено и публикувано под ръководството на Brother Industries, Ltd. 
и включва най-новите описания и спецификации на продукта.

Съдържанието на това ръководство и спецификациите на този продукт могат да бъдат 
променяни без предизвестие.

Ако излязат нови версии на фърмуер, драйвери или приложения, това ръководство може 
да не отразява функциите им напълно.

Brother си запазва правото да прави промени без предизвестие в спецификациите 
и съдържащите се тук материали и не носи отговорност за каквито и да е повреди 
(включително закономерни), възникнали вследствие на използването на предоставените 
материали, включително и без ограничаване до печатни и други грешки, свързани 
с публикацията.

Търговски марки и лицензи
Apple, iPad, iPhone, iPod touch и Mac са търговски марки на Apple Inc.

App Store е марка на услуга на Apple Inc.

Google Play и Android са търговски марки на Google Inc.

Wi-Fi® и логото на Wi-Fi Protected Setup са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance. 

Wi-Fi Protected Setup™ е търговска марка на Wi-Fi Alliance.

Думата и емблемите Bluetooth® са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc. 
и Brother Industries, Ltd. използва тези марки срещу лиценз.

Blue SDK.
Авторско право © 1995 – 2017 OpenSynergy GmbH.
Всички права запазени. Всички непубликувани права запазени.

QR Code е регистрирана търговска марка на DENSO WAVE INCORPORATED в ЯПОНИЯ 
и други страни. QR Code Generating Program © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, MaxiCode, PDF417, RSS, CODE93, POSTNET, 
MSI/Plessey, AztecCode, GS1 DataBar Composite) Авторско право © 2007 AINIX Corporation. 
Всички права запазени.

Epson ESC/P е регистрирана търговска марка на Seiko Epson Corporation.

Всички търговски имена и имена на продукти на компании, които се появяват върху 
устройствата на Brother, в свързаните документи и във всички останали материали, 
са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните компании.

Бележки по лицензирането на отворен код 
(QL-1110NWB)
Този продукт включва софтуер с отворен код.

За да видите бележките по лицензирането на отворен код, отидете в раздела за сваляне 
на ръководства на началната страница за вашия модел в Brother Solutions Center на адрес 
support.brother.com 

http://support.brother.com/
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Разпоредби за QL-1100/1110NWB

Декларация за съответствие (само за Европа/Турция)

декларираме, че този продукт отговаря на основните изисквания на всички съответни 
директиви и разпоредби, които важат за Европейската общност.

Декларацията за съответствие може да бъде свалена от Brother Solutions Center.

Посетете support.brother.com и:

 изберете “Europe”

 изберете вашата държава

 изберете “Ръководства”

 изберете вашия модел

 изберете “Декларация за съответствие”

 щракнете върху “Изтегляне”

Декларацията ще бъде свалена като PDF файл.

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

http://support.brother.com/
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Декларация за съответствие съгласно Директива 2014/53/ЕС 
за радиооборудването (само за Европа/Турция) 
(само за QL-1110NWB)

декларираме, че тези продукти съответстват на клаузите на Директива 2014/53/EC за 
радиооборудването. Копие на декларацията за съответствие може да бъде свалено, като 
се следват инструкциите в раздела Декларация за съответствие (само за 
Европа/Турция).

Информация за съответствие с Регламент 801/2013 на 
Комисията

* Всички мрежови портове са активирани и свързани

Bluetooth (само за QL-1110NWB)

Този принтер поддържа Bluetooth.

Честотни ленти: 2 402 – 2 480 MHz.

Как да активирате/деактивирате Bluetooth (само за 
QL-1110NWB)

За да активирате Bluetooth:

Натиснете и задръжте бутона на захранването ( ), за да включите принтера, а след това 
натиснете и задръжте бутона Bluetooth ( ) за една секунда.

За да деактивирате Bluetooth:

Натиснете и задръжте бутона Bluetooth ( ) отново, за да изключите функцията за Bluetooth.

Как да активирате/деактивирате безжичната LAN мрежа 
(само за QL-1110NWB)

За да активирате функцията за безжична връзка:

Натиснете и задръжте бутона на захранването ( ), за да включите принтера, а след това 
натиснете и задръжте бутона Wi-Fi ( ) за една секунда.

За да деактивирате функцията за безжична връзка:

Натиснете и задръжте бутона Wi-Fi ( ) отново, за да изключите функцията за безжична 
връзка.

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

QL-1100 QL-1110NWB

Консумация на електроенергия* 1,2 W 1,8 W
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Безжична LAN мрежа (само за QL-1110NWB)

Този принтер поддържа безжична LAN мрежа.

Честотни ленти: 2 400 – 2 483,5 MHz.

Максимална радиочестотна мощност, предавана в честотните ленти: по-малко от 
20 dBm (EIRP).

За информация относно електрическите параметри на принтера вижте етикета на основата 
на устройството.
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