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Ръководство за потребителя

Преди да използвате устройството, непременно прочетете и 
разберете това ръководство.  
Препоръчваме ви да запазите това ръководство, така че да 
ви е под ръка за бъдещи справки.

www.brother.com

QL-700



Благодарим ви, че закупихте устройството QL-700 на Brother.

Настоятелно ви препоръчваме да прочетете внимателно това ръководство преди 
да използвате Brother QL-700, а след това да го съхранявате наблизо за бъдещи 
справки.

Осигуряваме обслужване и поддръжка за потребителите, които са 
регистрирали продуктите си на нашия уеб сайт. Препоръчваме ви да се 
възползвате от възможността да се регистрирате, като отидете на адреса ни: 

Онлайн регистриране на потребители 
http://register.eu.brother.com/ 

Страница за онлайн поддръжка 
http://solutions.brother.com/ 

ЗАБЕЛЕЖКА. Освен това е възможно да влезете в горепосочените сайтове 
от страницата за онлайн регистриране на потребители, която се 
показва в края на софтуерната регистрация. Очакваме да се 
регистрирате. 

http://register.eu.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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Поддръжката на устройството може да се извършва, когато е необходимо. 
Някои среди обаче могат да изискват по-често извършване на поддръжка 
(например запрашени среди). 

Поддръжка на печатащата глава
DK ролката (тип хартия с термично записване), използвана с 
устройството, е създадена така, че да почиства автоматично 
печатащата глава. Когато DK ролката минава през печатащата 
глава по време на печатане и подаване на етикетите, печатащата 
глава се почиства.

Поддръжка на ролката
За да почистите ролката, използвайте допълнителен лист за 
почистване. 
При извършване на поддръжка на ролката непременно използвайте само 
листове за почистване на Brother. 
Ако използвате други листове за почистване, които не са на Brother, 
повърхността на ролката може да се издраска или да възникне неизправност.

1 Натиснете и задръжте бутона , за да изключите QL-700.

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

3 Извадете DK ролката.

1 Поддръжка
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Поддръжка на изходния отвор за етикети
Ако някой етикет засяда в 
устройството поради полепнало 
лепило към изходния отвор за 
етикети, изключете захранващия 
кабел и почистете изходния отвор за 
етикет с кърпа, напоена с етанол 
или изопропилов спирт.

4 Отстранете хартията на гърба  и подайте края  на листа за 
почистване в печатащия модул, така че да стигне до частта, 
обозначена със стрелка на фигурата по-долу.

• Поставете листа, без да махате частта му .
• Проверете дали отпечатаната повърхност на листа за почистване гледа 
нагоре.

5 Затворете капака на отделението за DK ролката и натиснете 
бутона , за да включите устройството QL-700 на Brother.

6 Натиснете бутона  за повече от 
една секунда.
Ролката се завърта и придвижва листа 
с 10 см.
Лепящата предна част на листа за 
почистване премахва петна или прах 
от ролката.

• Ако не натиснете бутона  за 
повече от една секунда, ролката 
се завърта и придвижва листа само 
с 8 мм.

• Изхвърлете листа за почистване след употреба.

Бутон 

Изходен отвор 
за етикети
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Ако по време на работа с устройството възникнат описаните по-долу проблеми, 
следващата таблица може да ви помогне да ги решите. 

Възможни типове проблеми
Проблем Решение

QL 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?  
Проверете дали капакът на отделението за DK ролката 
е затворен.

• Не е ли възникнала грешка при печат или грешка при 
предаване?  
Изключете и включете принтера Brother QL. 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.

Индикаторът 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.

На отпечатания етикет има 
ивици или знаци с лошо 
качество или етикетът не се 
подава, както трябва.

• Не са ли замърсени печатащата глава или ролката? 
Макар че в повечето случаи при нормална употреба 
печатащата глава остава чиста, мъх или замърсяване от 
ролката може да полепне по печатащата глава. Ако това се 
случи, почистете ролката. 
Вижте  “Поддръжка на ролката” в стр. 2.

На компютъра се показва 
грешка при предаване.

• Избран ли е правилният порт?  
Проверете дали е избран правилният порт от “Печатай на 
следните портове” в диалоговия прозорец за свойства на 
принтера.

• QL принтерът не е ли в режим на охлаждане (индикаторът 
за състояние мига в оранжево)?  
Изчакайте, докато индикаторът за състояние спре да мига, и 
след това опитайте да печатате отново.

В приспособлението за 
рязане са заседнали 
етикети.

• Свържете с вашия дилър на Brother. 

След отпечатване етикетът 
не се извежда, както трябва.

• Проверете дали пътят, по който трябва да излезе етикетът, 
не е блокиран.

• Проверете дали DK ролката е поставена правилно, като я 
извадите и инсталирате отново.

• Уверете се, че капакът на DK ролката е затворен, както 
трябва.

Качеството на печат е лошо.
• Няма ли мъх или замърсяване по ролката, които да й пречат 
да се върти свободно? Почистете ролката чрез лист за 
почистване (продава се отделно). За подробна информация 
вижте  “Поддръжка на ролката” в стр. 2.

2 Отстраняване на неизправности
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След подмяната на ролката 
при активирана функция 
Add-In, стилът на 
оформлението не е 
актуализиран.

• Затворете P-touch Editor, за да излезете от Add-In, след 
което активирайте Add-In отново.

Иконата на P-touch Add-In не 
се показва в Microsoft® Word.

• Microsoft® Word стартиран ли е от Microsoft® Outlook®?
• Не е ли избран Microsoft® Word като редактор, който се 
използва по подразбиране за Microsoft® Outlook®?  
Поради ограничения в програмите добавката за 
Microsoft® Word не работи при горните настройки. Излезте от 
Microsoft® Outlook® и стартирайте отново Microsoft® Word.

Грешка в приспособлението 
за рязане.

• Ако възникне грешка в приспособлението за рязане, 
натиснете бутона  при затворен капак на отделението за 
DK ролката. Приспособлението за рязане се връща в 
обратно в нормална позиция и изключва автоматично 
устройството. След като устройството е изключено, 
проверете изходния отвор за етикети и отстранете 
засядането на хартия. 

Отпечатаният баркод не 
може да се прочете.

• Поставете етикета вертикално спрямо печатащата глава, 
както е показано по-долу.

• Някои типове скенери не могат да прочетат баркода. 
Опитайте да използвате друг скенер.

• Препоръчително е да отпечатате баркода с опциите за 
качество на печата, зададени на “Give priority to print quality”.

Windows® XP:
За да промените опциите за качество на печата, отворете 
свойствата на принтера от [Контролен панел] - [Принтери и 
друг хардуер] - [Принтери и факсове], щракнете с десния 
бутон върху принтера, чиито настройки трябва да се 
променят, след което изберете [Свойства]. След това от 
раздела [Общи] щракнете върху [Предпочитания за печат...].

Windows Vista®:
За да промените опциите за качество на печата, отворете 
свойствата на принтера от [Контролен панел] - [Хардуер и 
звук] - [Принтери], щракнете с десния бутон върху принтера, 
чиито настройки трябва да се променят, след което изберете 
[Свойства]. След това от раздела [Общи] щракнете върху 
[Предпочитания за печат...].

Windows® 7:
За да промените опциите за качество на печата, отворете 
свойствата на принтера от  - [Устройства и принтери], 
щракнете с десния бутон върху принтера, чиито настройки 
трябва да се променят, след което изберете [Свойства на 
принтера]. След това от раздела [Общи] щракнете върху 
[Предпочитания...].

Mac OS X 10.4.11 – 10.7:
За да промените опциите за качество на печата, отворете 
диалоговия прозорец за печат и изберете “Basic” от 
изскачащото меню за опции за печат.

Проблем Решение

Печатаща глава

Отвор за излизане 
на етикетите

Препоръчителна 
посока на печат
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След излизане от P-touch 
Editor Lite, как да 
рестартирам програмата 
докато устройството е все 
още включено?

Има три начина за рестартиране. Направете което и да е от 
следните неща.
• Изключете и включете QL принтера.
• Изключете и включете отново USB кабела докато принтерът 
е включен.

• Стартирайте P-touch Editor Lite от “Моят компютър”.

Искам да нулирам принтера.

Натиснете и задръжте бутона , докато задържате натиснат 
бутона , когато устройството е изключено. Когато 
индикаторът за Editor Lite започне да примигва и индикаторът 
за състояние светне в оранжево, натиснете шесткратно бутона 

, като продължавате да задържате натиснат бутона . 
Устройството ще се нулира и ще се възстановят фабричните 
настройки.

Проблем Решение
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Спецификации на продукта

Работна среда

Елементи Спецификации

Дисплей Индикатор на Editor Lite (зелен), индикатор за състояние 
(зелен, червен, оранжев)

Печат

Метод на печат Директен термичен печат чрез термична глава

Скорост на печат
Макс. 150 мм/сек., макс. 93 етикета/мин. (стандартни 
адресни етикети) (при свързване с компютъра и когато 
се използва P-touch Editor)

Печатаща глава 300 dpi/720 точки
Макс. ширина на печат 59 мм
Макс. дължина на печат 1 м
Мин. дължина на печат 12,7 мм

Приспособление за рязане Издръжливо приспособление за рязане
Бутон Бутон , бутон за Editor Lite, бутон , бутон 
Интерфейс USB
Захранване 220 – 240 V AC, 50/60 Hz, 1,1 A
Размер (Ш x Д x В) 128 x 221 x 153 мм
Тегло Прибл. 1,1 кг (без DK ролки)

Елементи Спецификации

ОС
Windows® Microsoft® Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7
Macintosh Mac OS X 10.4.11 – 10.7 (само с P-touch Editor 5.x)

Твърд диск
Windows® 70 MB или повече свободно място на твърдия диск
Macintosh 100 MB или повече свободно място на твърдия диск

Памет

Windows®
Windows® XP: 128 MB или повече
Windows Vista®: 512 MB или повече
Windows® 7: 1 GB (32-битова версия) или 2 GB (64-битова версия)

Macintosh
Mac OS X 10.4.11: 256 MB или повече
Mac OS X 10.5.x: 512 MB или повече
Mac OS X 10.6: 1 GB или повече
Mac OS X 10.7: 2 GB или повече

Други CD-ROM устройство
Работна температура от 10 до 35 °C
Работна влажност от 20 до 80% (без кондензация)

3 Основни спецификации
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