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Stručný návod k obsluze (čeština)QL-810W/820NWB

Dostupné příručky
■ Příručka bezpečnosti výrobku
Tato příručka obsahuje bezpečnostní informace; přečtěte si ji před použitím tiskárny.
■ Stručný návod k obsluze (tento návod)
Tento návod poskytuje základní informace ohledně používání tiskárny společně s podrobnými tipy pro 
odstraňování problémů.
■ Příručka uživatele
Tato příručka se nachází ve složce „Brother Manual“ (Příručka Brother), která je vytvořena na pracovní ploše 
vašeho počítače po stažení instalátoru z adresy install.brother 
Tato příručka nabízí další informace o nastavení a ovládání, rady pro odstraňování problémů a pokyny k 
údržbě tiskárny.
Jednotlivé příručky si dále můžete stáhnout z webu Brother Solutions Center.
Web Brother Solutions Center naleznete na adrese support.brother.com. Další příručky lze stáhnout po 
kliknutí na odkaz Příručky na stránce věnované vašemu modelu zařízení.

Další informace naleznete v Příručce uživatele.

Dostupné aplikace pro počítače
Aplikace Funkce Počítač Připojení Reference

P-touch Editor Program k tvorbě štítků určený pro počítače. Tato aplikace je 
vybavena vestavěnými kreslicími nástroji, které vám umožňují 
tisknout širokou škálu štítků se složitými rozvrženími s texty 
používajícími různé fonty a styly, s rámečky, importovanými 
obrázky, čárovými kódy a dalšími prvky.
Aplikaci P-touch Editor a ovladač tiskárny je třeba nainstalovat. 
(install.brother) Další informace viz Instalace softwaru a ovladače 
tiskárny do počítače. Pokyny k použití aplikace P-touch Editor jsou 
uvedeny v „Software User's Guide“ (Příručce uživatele programů).

Windows® / 
Mac

Wi-Fi / USB / 
drátová síť 
(pouze model 
QL-820NWB) / 
Bluetooth 
(pouze model 
QL-820NWB)

Viz 10. Tisk pomocí 
počítače (P-touch 
Editor).

P-touch 
Editor Lite 
(pouze model 
QL-810W)

Program k tvorbě štítků určený pro počítače. S programem 
P-touch Editor Lite není třeba instalovat žádnou aplikaci ani 
ovladač tiskárny. K tisku stačí připojení kabelu USB.
Tato aplikace vám umožňuje vytvářet a tisknout jednoduché štítky 
s textem, rámečky a obrázky.

Windows® USB Viz 11. Tisk pomocí 
počítače (P-touch 
Editor Lite, pouze 
pro model 
QL-810W).

Aplikace dostupné pro mobilní zařízení
Aplikace Funkce Mobilní zařízení Připojení Reference

Brother 
iPrint&Label

Vytváření a tisk štítků pomocí šablon na smartphonu, tabletu 
nebo jiném mobilním zařízení přímo na vaší tiskárně.

Zařízení Apple 
iPhone /
iPad /
Zařízení iPod 
touch nebo 
Android™

Wireless Direct / 
Wi-Fi

Viz 12. Tisk s 
použitím 
mobilního 
zařízení.

Mobile Transfer 
Express

Umožňuje používat mobilní zařízení ke stahování databází 
a dat štítků, které jste vytvořili na počítači pomocí aplikace 
P-touch Editor a uložili do cloudové služby, a odesílat je na vaši 
tiskárnu.

Děkujeme za váš nákup přístroje QL-810W/820NWB!
Nejprve si přečtěte Příručku bezpečnosti výrobku a poté proveďte nastavení za pomoci tohoto Stručného 
návodu k obsluze. Po přečtení si tento návod uschovejte na bezpečném místě.

POZNÁMKA
• Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.
• Neoprávněné duplikování nebo kopírování obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části je zakázáno.

Modely se v různých zemích mohou lišit.
Často kladené dotazy, odstraňování problémů, stažení softwaru a příruček najdete na webu 
support.brother.com 

Chcete-li si stáhnout a nainstalovat ovladače tiskárny, software a příručky, 
navštivte naše webové stránky.

install.brother 

Další informace o instalaci ovladače a softwaru naleznete v části Instalace 
softwaru a ovladače tiskárny do počítače.

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


Před použitím tiskárny se přesvědčte, zda balení obsahuje následující položky.
Pokud nějaká položka chybí nebo je poškozená, obraťte se na svého prodejce společnosti Brother.

 Pohled zepředu
 Pohled zepředu
QL-810W

1. Vybalení tiskárny

2. Popis částí

Ochranná 
fólie POZNÁMKA

Tiskárna Brother QL-810W/820NWB obsahuje 
následující dvě startovní role:
• Jedna startovní role předstřižených 

standardních adresních štítků DK (100 štítků)
• Jedna startovní role kontinuální barevné pásky 

DK černá/červená na bílé (6,2 cm × 500 cm)
Další informace o použití čisticí fólie viz 
Uživatelskou příručku.

Tiskárna štítků

Kabel USB

Napájecí kabel
(Zástrčka se může 

lišit dle země.)

Napájecí adaptér 

Stručný návod k obsluze

Záruční list

Příručka 
bezpečnosti 

výrobku
DK role (startovní role)

Čisticí fólie

„DK Label & Tape Guide“ 
(Vodítko DK štítků a pásky)

Kryt přihrádky na DK role

Tlačítka ovládacího panelu

Slot pro výstup štítků
Ramena cívky

Vodítka cívky

Tlačítko Wi-Fi

Vypínač

Tlačítka ovládacího panelu

Tlačítko 
odstřihu

Indikátor 
Editor Lite

Indikátor 
akumulátoru

Tlačítko Editor Lite

Stavový
 indikátor

Tlačítko
posuvu

Indikátor Wi-FiTlačítko WPS

 Pohled zepředu
QL-820NWB

POZNÁMKA
Posuv provedete stiskem a podržením tlačítka odstřihu (pro QL-820NWB).

 Zadní část 
QL-810W QL-820NWB

2. Popis částí (pokračování)

Kryt DK role

Tlačítka ovládacího panelu

Ramena cívky

Vodítka cívky

LCD displej
Slot pro 
výstup štítků

Tlačítko OK

Tlačítko se šipkou dolů
Tlačítko se šipkou nahoruTlačítko Menu

Tlačítko odstřihu
Tlačítko Zrušit

Vypínač

Zobrazení
data Zobrazení času

Zobrazení 
indikátorů

Stavový
 indikátor

LCD a tlačítka ovládacího panelu

Port napájecího 
adaptéru

Port USB Port LAN USB Host

Port napájecího 
adaptéru

Port USB



1 Ujistěte se, že je tiskárna vypnuta. Držte tiskárnu za přední 
část a zvedněte kryt přihrádky na DK roli. Vytáhněte 
ochrannou fólii ze slotu pro výstup štítků.

2 Po odstranění ochranného materiálu nasaďte DK roli na 
vodítka cívky.
• Ujistěte se, že ramena cívky jsou pevně zasunuta do vodítek 

cívky.
• Ujistěte se, že stabilizátor 1 zapadl do zářezu v tiskárně.

3 Provlékněte DK roli tiskárnou.
• Zarovnejte konec DK role se svislým okrajem výstupního 

slotu pro výstup štítků.
• Vložte první štítek do slotu uvnitř přihrádky.
• Zasunujte štítky do slotu pro výstup štítků, dokud konec 

nedosáhne značky znázorněné na obrázku.

4 Zavřete kryt přihrádky na DK roli.
Když zapnete tiskárnu stiskem tlačítka vypínače ( ), konec 
DK role se automaticky zarovná. 

POZNÁMKA
Stiskem tlačítka odstřihu po dobu 2 sekund pásku automaticky posunete (pro QL-820NWB).

3. Nastavení DK role

Ochranná 
fólie

 DŮLEŽITÉ

• Ochrannou fólii nevyhazujte.
• Když tiskárnu nepoužíváte, zvedněte kryt přihrádky pro DK role a vyjměte případné DK role z tiskárny. 

Poté vložte do slotu pro výstup štítků ochrannou fólii, aby si tiskárna uchovala dobrou kvalitu tisku. 

1

 DŮLEŽITÉ

• Nenechávejte vytištěné štítky v tiskárně. Způsobí to jejich uvíznutí.
• Když tiskárnu nepoužíváte, zavřete kryt přihrádky na DK roli, aby se v tiskárně nehromadil prach 

a nečistoty. 

Připojte napájecí kabel k tiskárně a poté ho zapojte 
do elektrické zásuvky.
Rovněž lze použít příslušenství PA-BU-001 
(volitelný akumulátor).

 Nabíjení akumulátoru

POZNÁMKA
• Před použitím akumulátor zcela nabijte.
• Úplné nabití akumulátoru může trvat až 2,5 hodiny.

1 Ujistěte se, že je v tiskárně vložený akumulátor.
2 Použijte napájecí adaptér a napájecí kabel pro připojení tiskárny k elektrické zásuvce.

Stiskem tlačítka vypínače ( ) tiskárnu zapněte, pokud již není zapnutá.
V případě modelu QL-810W svítí indikátor akumulátoru ( ) během nabíjení oranžově a po úplném 
nabití akumulátoru zhasne.

POZNÁMKA
I když se nabíjení během tisku, posuvu nebo provádění jiných operací na tiskárně zastaví, opět se 
automaticky zahájí, jakmile se operace dokončí, pokud ještě neskončila.
 Zastavení nabíjení akumulátoru
Chcete-li nabíjení akumulátoru zastavit, odpojte napájecí adaptér.

4. Připojení napájecího zdroje

5. Použití akumulátoru (dodávaný li-ionový akumulátor)

Poznámky k používání akumulátoru
• Před použitím akumulátor zcela nabijte. Do té doby jej nepoužívejte.
• Nabíjení akumulátoru je třeba provádět v prostředí s teplotou mezi 10 °C a 35 °C, jinak se akumulátor nebude nabíjet a indikátor 

akumulátoru ( ) zůstane rozsvícený. Pokud se nabíjení zastaví, protože je teplota prostředí příliš nízká nebo vysoká, 
umístěte tiskárnu do prostředí s teplotou mezi 10 °C a 35 °C a zkuste nabíjení opakovat.

• Pokud tiskárna tiskne nebo provádí jinou operaci, když je vložen akumulátor a připojen napájecí adaptér, indikátor 
akumulátoru ( ) může zhasnout a nabíjení se zastaví, i když akumulátor ještě není zcela nabitý.

Vlastnosti akumulátoru
Pro zajištění maximálního výkonu a nejdelší životnosti akumulátoru:

• Nepoužívejte a neskladujte akumulátor na místě vystaveném extrémně vysokým nebo nízkým teplotám, protože by se mohl 
rychleji vybíjet. K tomu může dojít, pokud používáte hodně nabitý akumulátor (90 % nebo více) na místě vystaveném 
vysokým teplotám.

• Pokud tiskárnu hodláte na delší dobu uskladnit, akumulátor vyjměte.
• Akumulátor skladujte při méně než 50% nabití na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla.
• Pokud je akumulátor dlouhodobě uskladněný, každých šest měsíců ho nabijte.
• Pokud se dotknete části tiskárny během nabíjení akumulátoru, tato část tiskárny může být teplá. To je normální a tiskárnu 

lze bezpečně používat. Pokud je však tiskárna velmi horká, okamžitě ji přestaňte používat.



Knoflíková baterie slouží jako záložní zdroj napájení pro uchování nastavení interních hodin. Pamatujte, 
že baterie se bude vybíjet, i když tiskárnu nepoužíváte.
1 Ujistěte se, že je tiskárna vypnuta. Držte tiskárnu za přední část a zvedněte kryt přihrádky na 

DK roli.
2 Sejměte izolační přelepku z knoflíkové baterie.

Zapnutí: Stiskem tlačítka vypínače ( ) zapněte tiskárnu. Stavový indikátor LED svítí zeleně.
Vypnutí: Opětovným stiskem tlačítka vypínače ( ) tiskárnu vypněte. Stavový indikátor může svítit 
oranžově, dokud se tiskárna nevypne.

6. Vložení knoflíkové baterie (pouze model QL-820NWB)

 DŮLEŽITÉ

• Pomocí mince nebo podobného předmětu pomalu otočte kryt knoflíkové baterie ve směru na něm 
vyznačené šipky, dokud se nezastaví. Poté jej sejměte.
Neotáčejte krytem knoflíkové baterie za polohu odjištění, aby nedošlo k jeho poškození. 

• Znovu nasaďte kryt knoflíkové baterie, pomocí mince nebo podobného předmětu pomalu otáčejte 
krytem knoflíkové baterie v opačném směru šipky na krytu, dokud kryt nezapadne na své místo.
Při vkládání baterie dbejte na její správnou polaritu, tedy polohu symbolů + a –.

 UPOZORNĚNÍ

• Pokud tiskárnu nehodláte delší dobu používat, baterii vyjměte.
• Baterie vyhazujte na odpovídajícím sběrném místě, ne společně s běžným komunálním odpadem. 

Dodržujte všechny platné státní a místní předpisy.
• Při skladování nebo likvidaci obalte baterii celofánovou páskou, aby nedošlo k jejímu zkratování

(viz obrázek).
1. Celofánová páska
2. Knoflíková baterie

• Baterii doporučujeme vyměňovat každé dva roky.

7. Zapnutí/vypnutí napájení

 DŮLEŽITÉ

Při vypínání tiskárny nevyjímejte akumulátor ani neodpojujte napájecí adaptér, dokud oranžový stavový 
indikátor nezhasne.

1

2

1 Celofánová páska
2 Knoflíková baterie

1 Stiskněte tlačítko Menu.
2 Tlačítky ▲ nebo ▼ vyberte nabídku [Správa] a poté stiskněte tlačítko OK.
3 Vyberte položku [  Language] (Jazyk), vyberte svůj jazyk a stiskněte tlačítko OK.

Indikátor tiskárny štítků indikuje stav tiskárny.
QL-810W
Stavový indikátor

* „Rychle“ znamená intervaly 0,3 sekundy.

Indikátor Wi-Fi

Indikátor akumulátoru

QL-820NWB
Stavový indikátor

* „Rychle“ znamená intervaly 0,3 sekundy.

8. Nastavení jazyka LCD (pouze model QL-820NWB)

9. Indikace LED

Stavový 
indikátor

Stav

Nesvítí Napájení je vypnuto.
Nepřerušované 
zelené světlo

Napájení je zapnuto.
Režim posuvu / režim tisku / režim odstřihu / 
režim čištění.

Blikající zelené 
světlo

Pokud zelené světlo bliká v půlsekundových 
intervalech, došlo k jedné z následujících událostí:
• Režim přípravy tisku
• Probíhá přijímání dat z počítače
• Probíhá přenos dat
• Probíhá vyhledávání tiskáren

Nepřerušované 
oranžové světlo

Kryt přihrádky na DK roli je otevřený. Zavřete správně 
kryt přihrádky na DK roli.
Režim resetování štítku je zapnutý nebo během 
resetování bylo stisknuto tlačítko odstřihu.
Další informace o resetování tiskárny viz 
Příručka uživatele.

Blikající 
oranžové světlo

Pokud oranžové světlo bliká v půlsekundových 
intervalech:
• Tiskárna štítků je v režimu chlazení

Nepřerušované 
červené světlo

Tiskárna štítků se zapíná.

Blikající červené 
světlo

Pokud červené světlo bliká v 1sekundových 
intervalech, došlo k jedné z následujících chyb:
• Konec DK role
• Chyba posuvu
• Kryt přihrádky na DK roli byl otevřen během 

používání tiskárny štítků
• Chyba při přenosu dat
• Chyba prohledávání databáze
• Chyba vyhledávání přístupových bodů
• Chyba připojení k přístupovému bodu
• Chyba zabezpečení
• Nebyla vybrána žádná šablona
Pokud červené světlo bliká rychle*, došlo k 
systémové chybě.
Pokud červené světlo bliká v sekvenci 1 sekunda 
vypnuto, rychle* zapnout, rychle* vypnout, rychle* 
zapnout, došlo k jedné z následujících chyb:
• Chyba odstřihu
• Chyba velkokapacitního paměťového zařízení

Indikátor Wi-Fi Stav
Nesvítí Bezdrátová síť vypnuta.
Blikající modré 
světlo

Pokud modré světlo jednu sekundu svítí a dvě 
sekundy nesvítí, bezdrátová síť je zapnuta, ale 
nepřipojena.

Nepřerušované 
modré světlo

Bezdrátová síť je zapnuta a připojena.

Indikátor 
akumulátoru

Stav

Blikající 
oranžové světlo

• Pokud oranžové světlo bliká jednou za sekundu, 
akumulátor je třeba nabít.

• Pokud oranžové světlo bliká dvakrát za čtyři 
sekundy, nabití akumulátoru je nízké.

• Pokud oranžové světlo bliká jednou za čtyři 
sekundy, akumulátor je z poloviny nabitý.

Nepřerušované 
oranžové světlo

Akumulátor se nabíjí.

Nesvítí Akumulátor je zcela nabit.

Stavový 
indikátor

Stav

Nesvítí Napájení je vypnuto.
Nepřerušované 
zelené světlo

Napájení je zapnuto.
Režim posuvu / režim tisku / režim odstřihu / 
režim čištění.

Blikající zelené 
světlo

Pokud zelené světlo bliká v půlsekundových 
intervalech, došlo k jedné z následujících událostí:
• Režim přípravy tisku
• Přijímání dat z počítače
• Probíhá přenos dat
• Vyhledávání tiskáren

Nepřerušované 
oranžové světlo

Kryt přihrádky na DK roli je otevřený. Zavřete správně 
kryt přihrádky na DK roli.

Blikající 
oranžové světlo

Pokud oranžové světlo bliká v půlsekundových 
intervalech:
• Tiskárna štítků je v režimu chlazení

Nepřerušované 
červené světlo

Tiskárna štítků se zapíná.

Blikající 
červené světlo

Pokud červené světlo bliká v 1sekundových 
intervalech, došlo k jedné z následujících chyb:
• Konec DK role
• Chyba posuvu
• Kryt přihrádky na DK roli byl otevřen během 

používání tiskárny štítků
• Chyba při přenosu dat
• Chyba prohledávání databáze
• Chyba vyhledávání přístupových bodů
• Chyba připojení k přístupovému bodu
• Chyba zabezpečení
• Nebyla vybrána žádná šablona
Pokud červené světlo bliká rychle*, došlo k systémové 
chybě.
Pokud červené světlo bliká v sekvenci 1 sekunda 
vypnuto, rychle* zapnout, rychle* vypnout, rychle* 
zapnout, došlo k jedné z následujících chyb:
• Chyba odstřihu
• Chyba velkokapacitního paměťového zařízení

Indikátor 
akumulátoru

Stav



Chcete-li tisknout z počítače se systémem Windows® nebo počítače Macintosh, nainstalujte ovladač 
tiskárny, aplikaci P-touch Editor a další aplikace.
Pro systém Windows®: 
Ovladač tiskárny, P-touch Editor, P-touch Address Book, P-touch Update Software, Nástroj pro nastavení 
tiskárny, BRAdmin Light a BRAdmin Professional
Pro počítače Macintosh: 
Ovladač tiskárny, P-touch Editor, P-touch Update Software, Printer Setting Tool (Nástroj pro nastavení 
tiskárny) a Průvodce nastavením bezdrátového zařízení

1 Navštivte naše webové stránky (install.brother) a stáhněte si instalátor pro nejnovější software 
a příručky.

2 Dvakrát klikněte na stažený soubor .exe a podle pokynů na obrazovce proveďte instalaci.

POZNÁMKA
Chcete-li tiskárnu připojit k počítači pomocí bezdrátového připojení, doporučujeme provést následující:
• Při instalaci softwaru nakonfigurujte nastavení bezdrátové sítě. Nastavení můžete později změnit pomocí 

Nástroje pro nastavení tiskárny. Další informace naleznete v Příručce uživatele.
• Nainstalujte software do počítače bezdrátově připojeného k vaší síti a nakonfigurujte tiskárnu pomocí 

kabelu USB.
• Předem si zjistěte kód SSID (název sítě) a heslo (síťový klíč) příslušné bezdrátové sítě.
• Pokud váš bezdrátový přístupový bod nebo router podporuje funkci WPS (Wi-Fi Protected Setup), můžete 

pomocí ní provést nastavení bezdrátové sítě jedním tlačítkem.

3 Po dokončení instalace dialogové okno zavřete.

Tiskárnu lze připojit k počítači se systémem Windows® nebo počítači Macintosh pomocí kabelu USB, 
bezdrátové sítě LAN nebo drátové sítě LAN. Další informace naleznete v Příručce uživatele.

 Připojení pomocí USB

1 Připojte konec kabelu USB pro tiskárnu k portu USB na zadní straně tiskárny.

2 Připojte druhý konec kabelu USB k portu USB na počítači.

3 Zapněte tiskárnu.

 Připojení pomocí Wi-Fi

Pro model QL-810W

1 Zapněte tiskárnu.

2 Stiskem a podržením tlačítka Wi-Fi ( ) na tiskárně po dobu jedné sekundy zapněte funkci 
Wi-Fi. Indikátor Wi-Fi ( ) začne zeleně blikat frekvencí jednou za tři sekundy.

10. Tisk pomocí počítače (P-touch Editor)

Instalace softwaru a ovladače tiskárny do počítače

 DŮLEŽITÉ

Pouze model QL-810W: Při tisku s pomocí nástroje P-touch Editor stiskněte a podržte tlačítko Editor Lite, 
dokud zelený indikátor Editor Lite nezhasne.

Připojení tiskárny k počítači

Pro model QL-820NWB

1 Stiskněte tlačítko Menu.

2 Tlačítky ▲ nebo ▼ vyberte nabídku [WLAN].

3 Stiskněte tlačítko OK.

4 Tlačítky ▲ nebo ▼ nastavte položku [WLAN (zap./vyp.)] na hodnotu [Zap.]. Komunikace Wi-Fi 
je nyní k dispozici.

Další informace naleznete v Příručce uživatele.

 Připojení Bluetooth (pouze model QL-820NWB)

1 Stiskněte tlačítko Menu.

2 Tlačítky ▲ nebo ▼ vyberte nabídku [Bluetooth].

3 Stiskněte tlačítko OK.

4 Tlačítky ▲ nebo ▼ nastavte položku [Bluetooth (zap./vyp.)] na hodnotu [Zap.]. 

5 Pomocí softwaru pro správu připojení Bluetooth vyhledejte tiskárnu. Komunikace Bluetooth 
je nyní k dispozici.

 Připojení pomocí drátové sítě LAN (pouze model QL-820NWB)

POZNÁMKA
Chcete-li k připojení tiskárny k drátové síti LAN použít statickou IP adresu, nainstalujte ovladač tiskárny 
a Nástroj pro nastavení tiskárny a poté specifikujte nastavení připojení k drátové síti LAN.
Další informace viz Instalace softwaru a ovladače tiskárny do počítače.

1 Před připojením kabelu LAN se ujistěte, že je tiskárna vypnutá.

2 Připojte kabel LAN k síťovému portu na zadní straně tiskárny a poté připojte druhý konec 
síťového kabelu k aktivnímu síťovému portu v síti.

3 Zapněte tiskárnu.

POZNÁMKA
Nastavení komunikace tiskárny lze změnit v nabídce [Nastavení komunikace] v Nástroji pro nastavení 
tiskárny.
Další informace naleznete v Příručce uživatele.

POZNÁMKA
• Další informace a pokyny o používání aplikace P-touch Editor Lite jsou uvedeny v Příručce uživatele.
• Další informace a pokyny o používání dvoutónové tiskové role prostřednictvím aplikace P-touch Editor jsou 

uvedeny v Příručce uživatele.

10. Tisk pomocí počítače (P-touch Editor) (pokračování)

 DŮLEŽITÉ

Aby vaše tiskárna komunikovala s přístupovým bodem nebo síťovým routerem, je třeba nejprve 
nainstalovat ovladač tiskárny a nástroj pro nastavení tiskárny. 

 DŮLEŽITÉ

Aby tiskárna a počítač vybavený funkcí Bluetooth nebo adaptér komunikovaly, nejprve je třeba tiskárnu 
spárovat s počítačem nebo přenosným zařízením pomocí softwaru pro správu připojení Bluetooth.

http://install.brother/


1 Zapněte tiskárnu a poté stiskněte a podržte tlačítko Editor Lite, dokud se nerozsvítí zelený 
indikátor Editor Lite.

POZNÁMKA
QL-810W: Aplikace Editor Lite je nastavena jako výchozí režim.

2 Připojte kabel USB k počítači.

POZNÁMKA
Pokud tiskárnu připojujete pomocí rozbočovače USB, nemusí být správně detekována. Odpojte kabel USB 
a ujistěte se, že je tiskárna zapnutá.

3 Po připojení kabelu USB se na obrazovce počítače objeví dialogové okno.
(Následující obrazovky se mohou lišit dle operačního systému, postup činností je však stejný.)

11. Tisk pomocí počítače (P-touch Editor Lite, pouze pro model QL-810W)

Tlačítko Editor Lite

Indikátor 
Editor Lite

Pro Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10

Klikněte na položku 
Otevřít složku a zobrazit soubory.

Dvakrát klikněte na položku PTLITE10.

Pro Windows Vista®

Klikněte na položku P-touch Editor Lite.

POZNÁMKA
• Pokud se vám dialogové okno nezobrazuje, možná jej překrylo otevřené okno nějakého programu. 

Minimalizujte všechna okna, aby se dialogové okno zobrazilo.
• Pokud tiskárnu připojujete k počítači poprvé, spuštění aplikace P-touch Editor Lite bude trvat déle než 

obvykle. Pokud se software po připojení tiskárny nespustí automaticky, můžete ho spustit z ikony 
[Počítač]. Spusťte aplikaci P-touch Editor Lite poklepáním na PTLITE10.EXE.
 Pokud používáte systém Windows Vista®

Jestliže zařízení připojujete poprvé, proveďte vyhledání a po jeho dokončení v zobrazeném dialogovém 
okně zaškrtněte políčko [Vždy provést tuto akci pro software a hry]. Aplikace P-touch Editor Lite se při 
příštím připojení tiskárny QL-810W spustí automaticky.

4 Program P-touch Editor Lite se spustí.

 Používáte-li systém Macintosh
Aplikace P-touch Editor Lite není pro počítače Macintosh k dispozici. Po připojení tiskárny k počítači 
Macintosh v režimu Editor Lite se zobrazí ikona [QL-810W]. Otevřete položku [QL-810W] z pracovní plochy 
a poté spusťte [Start Here Mac]. Pokud není nainstalována aplikace P-touch Editor 5.1 a ovladač tiskárny, 
zobrazí se zpráva s výzvou k jejich instalaci. Nainstalujte je a použijte aplikaci P-touch Editor 5.1.

11. Tisk pomocí počítače (P-touch Editor Lite, pouze pro model QL-810W) 
(pokračování)

 DŮLEŽITÉ

Během používání aplikace P-touch Editor Lite tiskárnu nevypínejte.



Tiskárnu můžete použít buď jako samostatnou tiskárnu, nebo ji připojit k mobilnímu zařízení. Chcete-li 
vytvářet štítky a tisknout přímo z mobilního zařízení, nainstalujte mobilní aplikace Brother a poté připojte 
tiskárnu k vašemu mobilnímu zařízení. Z obchodů App Store či Google Play™ lze zdarma stáhnout 
následující aplikace od společnosti Brother:
• Brother iPrint&Label
• Mobile Transfer Express

1 Zkontrolujte nastavení funkce Wireless Direct tiskárny a poté tiskárnu připojte k počítači 
pomocí kabelu USB.
• Systém Windows®

a) Spusťte Nástroj pro nastavení tiskárny na počítači.
b) Klikněte na tlačítko [Nastavení komunikace].
c) Klikněte na kartu [Obecné].
d) Zkontrolujte, zda je pod položkou [Vybrané rozhraní] zvolena možnost [Infrastruktura a Wireless 

Direct] nebo [Wireless Direct].
• Systém Mac

a) Spusťte Printer Setting Tool (Nástroj pro nastavení tiskárny) na počítači.
b) Klikněte na tlačítko [Communication Settings] (Nastavení komunikace).
c) Klikněte na kartu [Wireless LAN] (Bezdrátová síť).
d) Zkontrolujte, zda je položka [Wireless Direct] nastavena na hodnotu [On] (Zap.).

2 Stiskem a podržením tlačítka Wi-Fi ( ) na tiskárně po dobu jedné sekundy zapněte 
funkci Wi-Fi. 
Indikátor Wi-Fi ( ) začne modře blikat frekvencí jednou za tři sekundy.

3 Na obrazovce nastavení Wi-Fi na vašem mobilním zařízení vyberte název SSID tiskárny a zadejte 
heslo.

POZNÁMKA
• Výchozí název SSID a heslo jsou následující:

SSID: „DIRECT-*****_QL-810W\QL-820NWB“, kde ***** je posledních pět číslic výrobního čísla produktu.
(Štítek s výrobním číslem najdete v přihrádce na pásku tiskárny.)
Heslo (síťový klíč): „810*****/820*****“, kde ***** je posledních pět číslic výrobního čísla produktu.

• Tiskárnu lze k mobilnímu zařízení připojit v režimu infrastruktura pomocí bezdrátového přístupového 
bodu / routeru.

12. Tisk s použitím mobilního zařízení

Instalace aplikací nebo používání s mobilními zařízeními

Připojení tiskárny k mobilnímu zařízení

1 Na mobilním zařízení spusťte aplikaci (Brother iPrint&Label/Mobile Transfer Express).

POZNÁMKA
Ujistěte se, že je tiskárna připojena k mobilnímu zařízení.
Viz Připojení tiskárny k mobilnímu zařízení.

2 Vyberte šablonu nebo návrh štítku.

POZNÁMKA
Můžete také vybrat štítek nebo obrázek, který jste navrhli dříve, a vytisknout jej.

3 V nabídce aplikace klepněte na možnost [Print] (Tisk).

12. Tisk s použitím mobilního zařízení (pokračování)

Tisk z mobilního zařízení



 Technické údaje produktu

 Provozní prostředí

Hlavní technické údaje

Položky Technické údaje

Metoda tisku Přímý tepelný tisk pomocí tepelné hlavy

Rozhraní USB / bezdrátová síť LAN (QL-810W/820NWB) / drátová síť LAN (pouze model QL-820NWB) / 
Bluetooth (pouze model QL-820NWB)

Velikost (Š × V × H) Cca. 125,3 mm × 145 mm × 234 mm

Hmotnost QL-810W: cca 1,12 kg (bez DK rolí)
QL-820NWB: cca 1,16 kg (bez DK rolí)

Položka Technické údaje

Provozní teplota 10 až 35 °C

Provozní vlhkost 20 až 80 % (maximální teplota rosného bodu 27 °C)

Většinu problémů můžete napravit sami. Další rady najdete na stránce Nejčastější dotazy a pokyny pro 
odstraňování potíží k vašemu modelu v centru Brother Solutions Center na adrese support.brother.com 
Možné druhy problémů

K dispozici je sada pro vývoj programů (SDK). Navštivte centrum Brother Developer Center 
(brother.com/product/dev).
Lze stáhnout sady b-PAC SDK a SDK pro mobilní zařízení (Android, iPhone, a iPad). (Sady SDK, které lze 
stáhnout, se mohou změnit bez předchozího upozornění.)

Odstraňování problémů

Problém Řešení
Stavový indikátor nesvítí. • Je správně připojený napájecí kabel? 

Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojený. Pokud je připojený správně, zkuste ho 
připojit k jiné elektrické zásuvce.

Tiskárna netiskne nebo je hlášena chyba tisku. • Není uvolněný kabel?
Zkontrolujte, zda je pevně připojený kabel.

• Je DK role správně nainstalována? 
Pokud ne, vyjměte DK roli a vložte ji znovu.

• Zbývá dostatek role? 
Zkontrolujte, že zbývá dostatek role.

• Není otevřený kryt přihrádky na DK roli? 
Zkontrolujte, zda je zavřený kryt přihrádky na DK roli.

• Nedošlo k chybě tisku nebo přenosu dat? 
Vypněte tiskárnu a poté ji znovu zapněte. Pokud problém i nadále přetrvává, obraťte 
se na svého prodejce společnosti Brother.

• Pokud je tiskárna připojena k rozbočovači USB, zkuste ji připojit přímo k počítači. 
Pokud ne, zkuste ji připojit k jinému portu USB.

Na počítači se zobrazí hlášení o chybě při 
přenosu dat.

• Zvolili jste správný port? 
Ověřte, že v seznamu [Tiskne do následujících portů] v dialogovém okně 
[Vlastnosti tiskárny] je zvolen správný port.

• Není tiskárna v režimu chlazení (stavový indikátor oranžově bliká)? 
Počkejte, dokud stavový indikátor nepřestane blikat, a poté zkuste tisknout znovu.

Štítky uvízly v jednotce odstřihu. • Kontaktujte zákaznický servis Brother.
Štítek není po tisku správně vysunut. • Zkontrolujte, zda není zablokovaný slot pro výstup štítků.

• Zkontrolujte, zda je DK role správně vložena, jejím vyjmutím a opětovným vložením.
• Ujistěte se, zda je správně zavřený kryt přihrádky na DK roli.

Chyba odstřihu. • Pokud dochází k chybě odstřihu, nechte kryt přihrádky na DK roli zavřený a stiskněte 
tlačítko vypínače ( ). Odstřih se posune zpět do normální polohy a automaticky 
vypne tiskárnu. Jakmile je tiskárna vypnuta, zkontrolujte slot pro výstup štítků a 
odstraňte uvízlý papír. 

Jak po ukončení aplikace P-touch Editor Lite 
znovu spustím program, když je tiskárna stále 
zapnutá?

Existují tři způsoby, jak program spustit znovu. Proveďte jeden z následujících úkonů:
• Vypněte tiskárnu a poté ji znovu zapněte.
• Odpojte a připojte kabel USB, když je tiskárna zapnutá.
• Spusťte aplikaci P-touch Editor Lite z nabídky Počítač.

Sada pro vývoj programů

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