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Декларация за съответствие
(само за Европа/Турция)

Ние, Brother Industries, Ltd. 
 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, 
 Nagoya 467-8561 Japan 
декларираме, че този продукт отговаря на основните изисквания 
на всички съответни директиви и разпоредби, които важат за 
Европейската общност.
Декларацията за съответствие (ДзС) може да бъде изтеглена от 
нашия уеб сайт.
Посетете support.brother.com → изберете “Europe” → изберете вашата 
държава → изберете “Ръководства” → изберете вашия модел → 
изберете “Декларация за съответствие” → щракнете върху “Изтегляне”. 
Декларацията ще бъде изтеглена като PDF файл. 

Обща информация
 ■ Бележки относно съставянето и публикуването

Ръководствата за този продукт са съставени и публикувани под 
ръководството на Brother Industries, Ltd. и включват най-новите 
описания и спецификации на продукта.
Съдържанието на ръководствата и спецификациите на този 
продукт могат да бъдат променяни без предизвестие.
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, но без ограничение до печатни и други грешки, свързани 
с публикацията. Изображенията на екрана в това ръководство могат да 
се различават в зависимост от ОС или принтера ви. 
© 2016 Brother Industries, Ltd.

 ■ Търговски марки
Графичният знак на Brother е запазена търговска марка на 
Brother Industries, Ltd.
Brother е запазена търговска марка на Brother Industries, Ltd.
© 2016 Brother Industries, Ltd. Всички права запазени.
Microsoft, Windows Vista, Windows Server и Windows са запазени 
търговски марки или търговски марки на Microsoft Corp. в САЩ и/или 
в други страни.
Apple, Macintosh и Mac OS са търговски марки на Apple Inc., 
регистрирани в САЩ и други страни.
Наименованията на друг софтуер или продукти, използвани в този 
документ, са търговски марки или запазени търговски марки на 
съответните фирми, които са ги разработили.
Всяка фирма, чийто софтуер е споменат в настоящото 
ръководство, притежава лицензно споразумение, специфично за 
собствените й програми.
Всички останали марки и имена на продукти, упоменати в това 
Ръководството за бързо инсталиране, са запазени търговски марки 
на съответните компании.

 ■ Символи, използвани в това ръководство
Символите, използвани в това ръководство, са следните:

Този символ показва информация или указания, които трябва 
да се спазват. Ако се пренебрегнат, резултатът може да е 
нараняване, повреда или неуспешни операции.
Този символ показва информация или указания, които могат 
да ви помогнат по-добре да разберете и по-ефективно да 
използвате устройството.

Общи мерки за безопасност
 ■ Устройството

• Това е прецизно устройство. Внимавайте да не изпуснете, ударите или повредите устройството.
• Не повдигайте устройството за капака на отделението за DK ролката. Капакът може да се откачи, 

а устройството да падне и да се повреди.
• Не пъхайте чужди тела в изходния отвор за етикети и в USB порта и не ги блокирайте.
• Използвайте само интерфейсния кабел (USB кабела), предоставен с устройството.
• Когато устройството няма да се използва за продължителен период от време, извадете DK ролката 

от него.
• Не се опитвайте да печатате етикети, когато капакът на DK ролката е отворен.

 ■ Захранващ кабел
• Трябва да разположите устройството близо до леснодостъпен стандартен електрически контакт.

 ■ DK ролка (DK етикет и DK лента)
• Използвайте само оригинални принадлежности и консумативи на Brother (с означения , ). Не 

използвайте неразрешени принадлежности или консумативи.
• Ако етикетът се залепи на мокра, мръсна или мазна повърхност, той може да се отлепи лесно. Преди да 

залепите етикета, почистете повърхността, към която ще го залепите.
• DK ролките използват термохартия или термофолио и могат да избледнеят или повърхността им да се 

разлепи, ако са изложени на ултравиолетова светлина, вятър или дъжд.
• Не излагайте DK ролките на пряка слънчева светлина, висока температура, висока влажност или прах. 

Съхранявайте ги на хладно и тъмно място. Използвайте DK ролките скоро след отварянето на опаковката.
• Издраскването на отпечатаната повърхност с нокти или метални предмети или докосването й с влажни 

или потни ръце може да доведе до промяна или избледняване на цвета.
• Не поставяйте етикети върху хора, животни или растения. Освен това никога не залепвайте етикети на 

обществена или частна собственост без разрешение.
• Тъй като краят на DK ролката е създаден така, че да не залепне за шпулата за етикети, последният 

етикет може да не се отреже, както трябва. Ако стане така, извадете останалите етикети, поставете нова 
DK ролка и отпечатайте отново последния етикет.
Забележка: За да се компенсира това, броят на DK етикетите, включен във всяка DK ролка, може да е по-
голям от посочения на опаковката.

• При отлепване на залепен етикет част от него може да остане.
• Преди да използвате етикети за компактдискове/DVD дискове, задължително следвайте инструкциите от 

ръководството на вашия CD/DVD плейър относно залепването за етикети.
• Не използвайте етикети за компактдискове/DVD дискове в CD/DVD плейъри със зареждане през отвор, 

например CD плейър в кола, където компактдискът се плъзга в отвор на CD плейъра.
• Не отлепвайте етикета на компактдиска/DVD диска, след като вече сте го залепили – може да се отдели 

тънък слой от повърхността и това да повреди диска.
• Не поставяйте етикети за компактдискове/DVD дискове на компактдискове/DVD дискове, създадени за 

употреба с мастилено-струйни принтери. Етикетите се отлепват лесно от тези дискове, а използването на 
дискове с отлепени етикети може да доведе до загуба или повреждане на данните.

• При поставянето на етикети за компактдискове/DVD дискове използвайте апликатора, който се 
предоставя с ролките с етикети за компактдискове/DVD дискове. В противен случай може да повредите 
CD/DVD плейъра.

• Потребителите носят изцяло отговорността за поставянето на етикетите за компактдискове/DVD дискове. 
Brother не поема никаква отговорност за каквито и да било загуби или повреждане на данни поради 
неправилно използване на етикетите за компактдискове/DVD дискове.

• Внимавайте да не изтървете DK ролката.
• DK ролките използват термохартия и термофолио. Както етикетът, така и разпечатката ще избледнее на 

слънчева светлина или топлина. Не използвайте DK ролки на открито, където се изисква устойчивост.
• В зависимост от местоположението, материала и условията на околната среда е възможно етикетът 

да не може да се отлепи или свали, цветът му да се промени или да оцвети други предмети. Преди 
да поставите етикета, проверете условията на околната среда и материала. Пробвайте етикета, като 
поставите малко парченце от него на незабележимо място върху повърхността, на която смятате да го 
използвате.

 ■ Компактдиск и софтуер
• Не драскайте и не излагайте компактдиска на висока или ниска температура.
• Не поставяйте тежки предмети върху компактдиска и не прилагайте натиск върху него.
• Софтуерът, включен на компактдиска, е предназначен за употреба само с това устройство. Вижте 

лиценза на компактдиска за по-подробна информация. Този софтуер може да се инсталира и на няколко 
компютъра, например за използване в офис и др. 

Започнете оттук

1 Разопаковайте QL‑700 и проверете компонентите.
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.

Описание на частите (Основен печатащ модул)
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Гаранционна карта

 ЗАБЕЛЕЖКА
Устройството QL-700 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 DK ненарязана 
устойчива лента (62 мм x 8 м).

Захранващ кабел

Щепселът може да се различава 
в различните държави

DK ролка (ролка за пускане)

Мерки за безопасност
Прочетете и разберете всички тези инструкции и ги запазете за бъдещи справки. Следвайте всички 
предупреждения и инструкции, обозначени на устройството.

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

 ВНИМАНИЕ
Показва потенциално опасна ситуация, която може да 
доведе до малки или средни наранявания и/или повреда 
на собственост, ако с устройството се работи, без да се 
спазват предупрежденията и инструкциите.

Символите, използвани в ръководствата за този продукт, са следните:

Действие, което НЕ е разрешено. НЕ разглобявайте устройството.

НЕ пръскайте устройството с вода и не го 
потапяйте във вода.

НЕ докосвайте посочената част на 
устройството.

Задължително действие. Изключване.

Предупреждения за възможен токов удар.

 ■ За безопасно използване на устройството

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Следвайте тези указания, за да предотвратите пожар, токов удар или друга повреда.

 ■ Устройството
Изхвърляйте найлоновите торбички на 
подходящите места и ги дръжте далеч от 
бебета и деца. Не носете и не си играйте 
с найлонови торбички.
Незабавно изключете захранващия кабел 
и спрете да използвате устройството, ако 
забележите необичайна миризма, топлина, 
пушек, обезцветяване, деформация или 
нещо странно по време на експлоатация.
НЕ разглобявайте устройството. При нужда 
от проверка, регулиране или поправка на 
устройството се обърнете към магазина, от 
който сте го закупили, или към вашия местен 
упълномощен сервизен център.
Внимавайте да не изпуснете, ударите или 
повредите устройството.
Внимавайте устройството да няма допир с 
никакви течности.
Непременно изключвайте захранването на 
устройството и изключвайте захранващия 
кабел от електрическия контакт, когато ще 
почиствате устройството. Неспазването на 
тази инструкция може да доведе до токов 
удар или пожар.
Не използвайте устройството, когато вътре 
има чужди тела. Внимавайте да не изпуснете 
метални предмети като кламери или телбод 
в устройството. Когато в устройството 
попадне вода или чуждо тяло, изключете 
захранващия кабел от електрически контакт 
и извадете чуждото тяло. При необходимост 
се обърнете към магазина, от който сте 
закупили устройството, или към вашия 
местен упълномощен сервизен център.

Никога не разглобявайте устройството и го 
пазете от намокряне, за да предотвратите 
възможен пожар или токов удар.
Не използвайте разредител за бои, бензен, 
спирт или други органични разтворители 
за почистване на устройството. Така 
може да повредите повърхностното 
покритие. Използвайте суха, мека кърпа за 
почистване на устройството.
Не поставяйте тежки предмети или 
съдове с вода върху устройството. Когато 
в устройството попадне вода или чуждо 
тяло, се обърнете към магазина, от който 
сте го закупили, или към вашия местен 
упълномощен сервизен център. Ако 
продължите да използвате устройството, 
когато в него има вода или чуждо тяло, 
то може да се повреди или да причини 
нараняване.
Не поставяйте устройството на места, 
където то може да се намокри, като 
например в кухня, в баня или в близост 
до овлажнител. Това може да доведе до 
пожар или токов удар.
Не позволявайте устройството и 
свързващите кабели да влизат в допир 
с органични разтворители (бензен, 
разредител за бои, лакочистител, 
дезодорант и т. н.). Това може да стане 
причина за деформиране или разтваряне и 
опасност от токов удар или пожар.

Следвайте тези указания, за да предотвратите пожар, токов удар или друга повреда.

 ■ Захранващ кабел
Използвайте само разрешения захранващ 
източник (220 – 240 V AC) за устройството.
Използвайте само захранващия кабел, 
предоставен с устройството.
Не пипайте захранващия кабел и не го 
включвайте, ако ръцете ви са мокри.
Не претоварвайте електрическите контакти 
с твърде много уреди и не включвайте 
захранващия кабел в повреден контакт.
Не режете, не повреждайте, не 
модифицирайте и не поставяйте тежки 
предмети върху захранващия кабел.
Редовно изключвайте щепсела от 
контакта и почиствайте основата на 
изводите и областта между тях. Ако за 
продължителен период от време оставите 
щепсела включен в контакта, около 
основата на изводите на щепсела ще се 
натрупа прах. Това може да стане причина 
за късо съединение и пожар.

Не използвайте захранващия кабел, ако е 
повреден.
Уверете се, че захранващият щепсел е 
включен в контакта, както трябва.
Не дърпайте захранващия кабел, когато 
изключвате щепсела от електрическия 
контакт. Това може да доведе до пожар 
или токов удар.
По никакъв начин не огъвайте, късайте 
или повреждайте кабела, тъй като това 
може да стане причина за токов удар, 
пожар или неизправност на устройството.

 ВНИМАНИЕ
Следвайте тези указания, за да предотвратите пожар, токов удар или друга повреда.

 ■ Устройството
Устройството може да не работи, както трябва, ако се постави близо до телевизор, 
радио и др. Не използвайте устройството до устройства, които могат да предизвикат 
електромагнитни смущения.
Внимавайте малките деца да не пъхнат пръстите си между движещите се части или в 
отворите на устройството.

Електрическият контакт трябва да е близо до устройството и да е лесно достъпен.

Не докосвайте приспособлението за рязане. Това може да доведе до нараняване.

Не излагайте устройството на пряка слънчева светлина, не го поставяйте в близост 
до отоплителни или други горещи уреди, на места с изключително висока или ниска 
температура, с висока влажност или в силно запрашена среда. Това може да доведе до 
неизправност на принтера.
Не хващайте и не повдигайте устройството за капака на DK ролката. Капакът може да се 
откачи, а устройството да падне и да се повреди.

Не дръжте устройството само с една ръка. Може да се изплъзне и да падне от ръката ви.
Спазвайте правилната ориентация и начин на свързване за различните кабели и 
допълнителните принадлежности. Освен това използвайте посочените кабели и 
допълнителните принадлежности. Неспазването на тази инструкция може да доведе до 
пожар или наранявания. Следвайте инструкциите в ръководството, за да свържете правилно 
оборудването.

 ■ Захранващ кабел
Ако устройството няма да се използва за продължителен период от време, изключете 
захранващия кабел от електрическия контакт.

 ■ Приспособление за рязане
Не докосвайте острието на приспособлението за рязане.

Не отваряйте горния капак при работа с приспособлението за рязане.

 ■ Инсталиране/съхранение
Поставете устройството на равна, стабилна повърхност, като например бюро.

Не поставяйте тежки предмети върху устройството.

Декларация за съответствие с международната програма ENERGY STAR®

Целта на международната програма ENERGY STAR® 
е да съдейства за разработването и популяризирането 
на енергийно ефективно офис оборудване. 
Като партньор на ENERGY STAR® Brother Industries, Ltd. 
определи, че този продукт отговаря на указанията на 
ENERGY STAR® за енергийна ефективност.

Преди да използвате това устройство за първи път, прочетете това 
Ръководството за бързо инсталиране, за да инсталирате и настроите устройството. 
За да прегледате Ръководството за бързо инсталиране на други езици, отидете на support.brother.com

Отпечатано в Китай 
D00HLF001

Slovensko / Български

2 Свържете захранването.
Свържете 
захранващия кабел 
към QL-700 и след 
това го включете 
в електрически 
контакт.

3 Поставете DK ролката.

3‑1 

Натиснете и задръжте бутона , за да 
изключите QL-700. Хванете предната част 
Brother QL-700 и силно дръпнете нагоре 
капака на отделението за DK ролката, за 
да го отворите.

3‑2
Поставете шпулата във водачите за 
шпулата в отделението за DK ролката.

 ВАЖНО
• Уверете се, че рамената на шпулата са 

влезли плътно във водачите за шпулата 
отляво и отдясно.

• Поставете шпулата с DK ролката във 
водача за шпулата от дясната част на 
Brother QL‑700.

3‑3
Прекарайте края на 
DK ролката през отвора, 
така че да се подравни 
с областта, показана 
вдясно.

 ВАЖНО
Подравнете края на ролката с 
вертикалния ръб на изходния 
отвор за етикети.

3‑4
Затворете капака на отделението 
за DK ролката.

 ВАЖНО
Когато натиснете бутона , за да 
включите устройството QL‑700 на Brother, 
краят на предварително изрязания DK 
етикет се подравнява автоматично.

4 Свържете USB кабела и стартирайте P‑touch Editor Lite.

4‑1 

Включете QL-700, след това 
натиснете и задръжте бутона за 
Editor Lite, докато не светне зеленият 
индикатор за Editor Lite.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Editor Lite е зададен като режим 
по подразбиране.

4‑2
Свържете USB кабела към компютъра.

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

4‑3
След свързване на USB кабела се показва диалогов 
прозорец на екрана на компютъра.
(Следващите екрани може да се различават в зависимост 
от операционната система на компютъра ви.)

 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 QL 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 устройството, можете да го стартирате от “Моят компютър”. 
Стартирайте P-touch Editor Lite, като щракнете двукратно върху 
PTLITE10.EXE.

Когато свържете устройството за първи път, изпълнете сканирането и след това 
отметнете квадратчето 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‑700.

4‑4
P-touch Editor Lite се стартира.

 ВАЖНО
Не изключвайте захранването и не 
прекъсвайте връзката с QL‑700, 
докато използвате P‑touch Editor Lite.

P‑touch Editor Lite не е наличен за Macintosh.
Иконата на [QL‑700] се показва, когато устройството QL‑700 е свързано към Mac в режим Editor Lite.
Отворете [QL‑700] от работния плот и след това изпълнете [Start Here Mac].
Ако P‑touch Editor 5.0 и драйверът за принтер за QL‑700 не са инсталирани, се показва съобщение да ги инсталирате.
Инсталирайте ги и използвайте P‑touch Editor 5.0.

Бутон за Editor Lite

Индикатор
за Editor Lite

Щракнете върху P‑touch Editor Lite.

Щракнете върху Отвори папката, 
за да се покажат файлове.

Щракнете двукратно 
върху PLITE10.

Информация за индикатора състояние
Индикаторът състояние на QL принтера на Brother показва текущото условие на работа.

Как се прекъсва връзката с QL‑700
При използване на Windows®:

1. Излезте от P-touch Editor Lite, като щракнете върху 
 в горния десен ъгъл на прозореца.

2. За да прекъснете връзката с QL-700, щракнете 
върху иконата на лентата на задачите на 
компютъра ( ,  или ).

3. Щракнете върху Безопасно премахване на USB 
Mass Storage Device.

4. Когато се покаже съобщението, че устройството 
може да бъде изключено безопасно, изключете 
QL-700 и извадете USB кабела.

При използване на Macintosh:

1. Изберете [QL-700] на работния плот и след това 
направете едно от следните неща:
• Изберете [Eject] (Извади) от контекстното меню.
• Плъзнете го и го пуснете в кошчето.

2. Когато се покаже съобщение, че устройството може 
да бъде изключено безопасно, изключете QL-700 и 
извадете USB кабела.

Инсталиране на P‑touch Editor 5.0 и на драйвера за принтер (за разширени функции)

 ВАЖНО
Проверете дали Editor Lite е 
изключен, преди да свържете 
QL‑700 към вашия компютър с 
USB кабела. Натиснете и задръжте 
бутона за Editor Lite, докато не 
изгасне индикаторът за Editor Lite.

1. Стартирайте компютъра и поставете компактдиска в 
CD-ROM устройството. (Появява се екранът, показан 
вдясно.)

2. Инсталирайте софтуера, като следвате указанията 
на екрана.

 ЗАБЕЛЕЖКА
Подробна информация за софтуера ще намерите в Ръководство за 
потребителя на софтуера (PDF).

 При използване на Windows®: При използване на Macintosh:

Индикатор Състояние
Не свети Захранването е ИЗКЛЮЧЕНО.

Свети зелен 
индикатор Захранването е ВКЛЮЧЕНО.

Мига зелен индикатор Получаване на данни от компютъра.
Прехвърляне на данни.

Индикатор Състояние

Свети оранжев 
индикатор

Капакът на ролката е отворен. Затворете правилно капака 
на ролката.
В момента устройството е в процес на нулиране. Подробна 
информация за нулирането на QL-700 ще намерите в 
Ръководство за потребителя (PDF).

Мига оранжев 
индикатор

Охлаждане (изчаква да се понижи температурата на 
печатащата глава, за да се охлади).
В ход е нулиране. Подробна информация за 
нулирането на QL-700 ще намерите в Ръководство за 
потребителя (PDF).

Свети червен 
индикатор Устройството се стартира.

Индикатор Състояние

Мига червен 
индикатор

Показва една от следните грешки. 
Червеният индикатор мига бавно (два пъти в секунда 
с интервал една секунда):
• Край на DK ролката.
• Инсталирана е неправилна DK ролка. 
• Грешка при подаване.
• Няма DK ролка.
• Грешка при предаване.
• Капакът на ролката е отворен (по време на работа).
• Грешка при разполагане на данни.
Червеният индикатор мига на неопределен интервал:
• Грешка в приспособлението за рязане.
Червеният индикатор мига бързо:
• Грешка в EEPROM.

За Windows® XPЗа Windows Vista®

За Windows® 7

При използване на Macintosh

При използване на Windows Vista®

Щепселът може да се различава 
в различните държави

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

