
Stručný návod k obsluze
QL‑700

Prohlášení o shodě 
(pouze Evropa)

My, společnost BROTHER INDUSTRIES, LTD.
 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
 Nagoya, 467-8561, Japonsko

prohlašujeme, že tento výrobek splňuje základní ustanovení a další 
příslušná nařízení Směrnic 2006/95/EC, 2004/108/EC a 2009/125/EC. 
Prohlášení o shodě je na naší webové stránce. Otevřete adresu  
http://solutions.brother.com → zvolte region (například Europe) 
→ zvolte zemi → zvolte svůj model → zvolte „Návody“ → zvolte 
Prohlášení o shodě (* je-li to zapotřebí, zvolte jazyk). 

Obecné informace
 ■ Oznámení o sestavení a publikování

Příručky k tomuto výrobku byly sestaveny a publikovány pod dohledem 
společnosti Brother Industries, Ltd. a zahrnují nejnovější popisy a 
technické údaje výrobku.
Obsah příruček k výrobku a jeho technické parametry se mohou bez 
upozornění změnit.
Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny ve zde obsažených 
technických údajích a materiálech bez upozornění a není zodpovědná 
za žádné škody (včetně následných) způsobených spoléháním se na 
prezentované materiály, včetně, ale ne omezené na typografické a 
další chyby vztahující se k publikaci. Obrázky obrazovky v této příručce 
se mohou lišit podle vašeho operačního systému nebo tiskárny. 
© 2011 Brother Industries, Ltd.

 ■ Ochranné známky
Logo Brother je registrovaná ochranná známka společnosti 
Brother Industries, Ltd.
Brother je registrovaná ochranná známka společnosti 
Brother Industries, Ltd.
© 2011 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.
Microsoft, Windows Vista, Windows Server a Windows jsou buď 
registrované ochranné známky, nebo ochranné známky společnosti 
Microsoft Corp. v USA a/nebo jiných zemích.
Apple, Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky společnosti 
Apple Inc. registrované v USA a jiných zemích.
Názvy jiných programů nebo produktů používané v tomto dokumentu 
jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných 
vlastníků, kteří je vytvořili.
Každá společnost, jejíž název programu je uveden v tomto návodu, má 
ve vztahu ke svým vlastním programům uzavřenu licenční smlouvu na 
program.
Všechny ostatní názvy značek a výrobků uvedené v tomto Stručném 
návodu k obsluze jsou registrované ochranné známky příslušných 
společností.

 ■ Symboly používané v tomto návodu
V tomto návodu jsou používány následující symboly:

Tento symbol označuje informace nebo pokyny, kterými byste 
se měli řídit. Při zanedbání těchto pokynů může dojít ke zranění, 
poškození nebo selhání funkcí.
Tento symbol ukazuje informace nebo pokyny, které vám 
pomohou zařízení lépe porozumět a účinněji jej používat.

Obecná preventivní opatření
 ■ Přístroj

• Tato tiskárna je velmi přesný přístroj. Přístroj nesmíte upustit, narazit do něj ani jej poškodit.
• Tiskárnu nezvedejte za kryt přihrádky na DK roli. Kryt by se mohl uvolnit, přístroj spadnout na zem a poškodit se.
• Do výstupního slotu štítků nebo USB portu nezasouvejte žádné předměty a dbejte, aby nebyly ničím blokovány.
• Používejte pouze propojovací kabel (USB kabel) dodaný s tiskárnou.
• Jestliže se tiskárnu chystáte delší dobu nepoužívat, vyjměte z ní DK roli.
• Nepokoušejte se tisknout štítky, je-li kryt DK role otevřený.

 ■ Napájecí kabel
• Tiskárnu byste měli umístit do blízkosti snadno dostupné standardní elektrické zásuvky.

 ■ DK role (DK štítek, DK páska)
• Používejte pouze originální příslušenství a spotřební materiály společnosti Brother (se značkami , ). 

Nepoužívejte žádná neautorizovaná příslušenství a spotřební materiály.
• Jestliže štítek připevníte na vlhký, zašpiněný nebo mastný povrch, může se snadno odlepit. Před připevněním 

štítku očistěte povrch, na který jej chcete připevnit.
• DK role využívají termopapír nebo termální film, který, pokud je vystaven ultrafialovému záření, větru či dešti, 

může vyblednout nebo se odloupnout.
• DK role nevystavujte přímému působení slunečního světla, vysokých teplot, vysoké vlhkosti nebo prachu. 

Uchovávejte DK role na chladném místě ve stínu. Používejte je ihned po otevření obalu.
• Poškrábete-li potištěný povrch štítku nehty nebo nějakým kovovým předmětem nebo dotknete-li se potištěného 

povrchu rukama zvlhlýma vodou či potem, může to změnit barvu nebo způsobit její vyblednutí.
• Štítky nenalepujte na osoby, zvířata ani rostliny. Nikdy také nenalepujte štítky bez povolení na veřejný nebo 

soukromý majetek.
• Protože konec DK role není navržen tak, aby přiléhal k cívce se štítky, poslední štítek se nemusí podařit správně 

oříznout. Pokud k tomu dojde, vyjměte zbývající štítky, vložte novou DK roli a vytiskněte poslední štítek znovu.
Poznámka: Aby se tento jev vykompenzoval, počet DK štítků obsažených v každé DK roli může být o něco vyšší, 
než je udáváno.

• Jestliže štítek vyjmete po jeho připevnění k nějakému povrchu, mohou na tomto povrchu zůstat části štítku.
• Před tím, než použijete štítky na CD/DVD, se řiďte pokyny v návodu k použití vašeho CD/DVD přehrávače 

ohledně nalepování štítků na CD/DVD.
• Nepoužívejte štítky na CD/DVD v CD/DVD přehrávači se slotem pro zavádění CD/DVD disků, jako je například 

CD přehrávač v autě, do kterého se CD disk zasouvá prostřednictvím slotu v přehrávači.
• Jakmile štítek nalepíte na CD/DVD disk, neodlupujte ho, protože byste mohli strhnout tenkou povrchovou vrstvu 

disku, což by disk poškodilo.
• Nenalepujte štítky na CD/DVD na CD/DVD disky navržené pro použití s inkoustovými tiskárnami. Štítky se z těchto 

disků snadno odlupují a používání disku s odloupnutým štítkem by mohlo vést k poškození nebo ztrátě dat.
• Při nalepování štítků na disky CD/DVD používejte aplikátor dodaný s rolemi štítků na CD/DVD. Zanedbání této 

zásady by mohlo vést k poškození CD/DVD přehrávače.
• Uživatel přijímá plnou zodpovědnost za nalepování CD/DVD štítků. Společnost Brother se zříká jakékoliv 

zodpovědnosti za ztrátu nebo poškození dat způsobené nevhodným použitím štítků na CD/DVD.
• Buďte opatrní, abyste DK roli neupustili.
• DK role používají termopapír a termální film. Na slunci a při působení tepla jak štítek, tak výtisk vyblednou. 

Nepoužívejte DK role na venkovní použití, které vyžaduje odolnost.
• V závislosti na umístění, materiálu a podmínkách okolního prostředí se může štítek odloupnout nebo stát 

neodstranitelným. Barva štítku se může změnit nebo přilnout k jiným objektům. Než štítek někam umístíte, ověřte 
si podmínky okolního prostředí a zkontrolujte příslušný materiál. Vyzkoušejte štítek tak, že umístíte jeho malý 
kousek na nějaké nenápadné místo zamýšleného povrchu.

 ■ CD-ROM a program
• Dejte pozor, aby se disk CD-ROM nepoškrábal, a rovněž jej nevystavujte vysokým či nízkým teplotám.
• Nepokládejte na disk CD-ROM žádné těžké předměty a netlačte na něj.
• Program na disku CD-ROM je určen pouze k použití s touto tiskárnou. Další podrobnosti viz licenční ujednání na 

disku CD. Tento program může být nainstalován na více osobních počítačů, například pro kancelářské použití atd.

Začněte zde

1 Rozbalte přístroj QL-700 a zkontrolujte komponenty.
Před tím, než začnete tiskárnu používat, se ujistěte, že balení obsahuje následující položky. 
Pokud nějaká položka chybí nebo je poškozená, obraťte se na svého prodejce společnosti Brother.

Popis částí (hlavní tisková jednotka)
 ■ Přední část  ■ Zadní část

Elektrická zásuvka

USB port

Napájecí kabel

Přihrádka na DK roli kryt

Tlačítko

Tlačítko

Tlačítko
Editor Lite

Tlačítko

Kontrolka
stavu

Kontrolka
Editor Lite

QL‑700 Kabel USB Stručný návod k obsluze
Vodítko DK štítků a 

pásky

Dokumentové/instalační 
CD-ROM

Záruční list

 POZNÁMKA
Přístroj Brother QL-700 obsahuje tyto dvě 
startovní role:
• Jedna startovní role prostřihovaných 

standardních adresových štítků DK 
(100 štítků).

• Jedna startovní role kontinuálních 
trvanlivých pásek DK (62 mm x 8 m).

Napájecí kabel pro 
střídavý proud

Zástrčky se mohou v 
různých zemích lišit

DK role (startovní role)

Bezpečnostní opatření
Přečtěte si a obeznamte se se všemi těmito informacemi pro budoucí použití. Dodržujte všechna varování 
a pokyny uvedené na zařízení.

 VAROVÁNÍ
Označuje potenciálně rizikovou situaci, která by v případě, že s 
výrobkem bude zacházeno v rozporu s uvedenými varováními a 
pokyny, mohla vést k úmrtí nebo vážnému poranění.

 UPOZORNĚNÍ
Označuje potenciálně rizikovou situaci, která by v případě, že s výrobkem 
bude zacházeno v rozporu s uvedenými varováními a pokyny, mohla 
vést k lehkému nebo středně těžkému úrazu a/nebo škodě na majetku.

V příručkách pro tento výrobek jsou používány následující symboly:

Tato činnost je ZAKÁZÁNA. NEROZEBÍREJTE tento produkt.

Produkt NESMÍTE postříkat vodou ani ho 
ponořit do vody. NEDOTÝKEJTE se uvedené části produktu.

Povinná činnost. Odpojování.

Pozor na možnost zásahu elektrickým 
proudem.

 ■ Bezpečné používání zařízení

 VAROVÁNÍ
Řiďte se těmito pokyny, abyste zabránili vzniku požáru, zásahu elektrickým proudem a jinému 
poškození.

 ■ Přístroj
Plastových sáčků se zbavujte řádným 
způsobem a uchovejte je mimo dosah batolat 
a dětí. Plastové sáčky na sebe nenavlékejte 
ani si s nimi nehrajte.
Zaznamenáte-li při používání přístroje 
jakýkoliv neobvyklý zápach, teplo, změnu 
barev, deformaci či cokoliv neobvyklého, 
ihned odpojte napájecí kabel a přestaňte 
přístroj používat.
Nerozebírejte přístroj. Máte-li zájem o 
prohlídku, úpravu nebo opravu přístroje, 
obraťte se na prodejce, kde byla tiskárna 
zakoupena, nebo místní autorizované servisní 
středisko.
Přístroj nesmíte upustit, narazit do něj ani jej 
poškodit.
Zabraňte kontaktu přístroje s jakoukoliv 
kapalinou.
Pokud se chystáte přístroj čistit, nezapomeňte 
jej vypnout a vyjmout napájecí kabel z 
elektrické zásuvky. Zanedbání této zásady 
by mohlo vést k zásahu elektrickým proudem 
nebo požáru.
Nepoužívejte přístroj, pokud se v něm nachází 
cizí tělesa. Na přístroj nesmíte upustit žádné 
kovové předměty, jako jsou například svorky 
a sešívačky papíru. Pokud se do přístroje 
dostane voda nebo nějaké cizí těleso, vysuňte 
ze zásuvky napájecí kabel a cizí těleso odpojte. 
Je-li to zapotřebí, obraťte se na prodejce, kde 
byla tiskárna zakoupena, nebo na autorizované 
servisní středisko.

Tiskárnu nikdy nerozebírejte a nenechte ji 
zvlhnout, abyste se vyhnuli riziku požáru nebo 
zásahu elektrickým proudem.
Tiskárnu nečistěte pomocí ředidla, benzenu, 
alkoholu ani žádných jiných organických 
rozpouštědel. To by mohlo poškodit její 
povrch. K čištění tiskárny používejte suchý 
měkký kus látky.
Na horní část tiskárny neumísťujte žádné 
těžké předměty ani předměty obsahující 
vodu. Pokud se do tiskárny dostane voda 
nebo nějaké cizí těleso, obraťte se na 
prodejce, kde byla tiskárna zakoupena, nebo 
na místní autorizované servisní středisko. 
Budete-li tiskárnu používat i v případě, že se 
do ní dostane voda nebo cizí těleso, můžete ji 
poškodit nebo způsobit osobní úraz.
Neumísťujte tiskárnu na takové místo, kde by 
mohla zvlhnout, jako je například kuchyně, 
koupelna nebo poblíž zdroje vlhkosti. To by 
mohlo vyvolat zásah elektrickým proudem 
nebo požár.
Zabraňte kontaktu přístroje a propojovacích 
kabelů s organickými ředidly (benzen, ředidla 
barev, deodorizační prostředky, atd.). To by 
mohlo způsobit deformaci nebo rozleptání 
přístroje a navíc zde hrozí riziko zásahu 
elektrickým proudem nebo požáru.

Řiďte se těmito pokyny, abyste zabránili vzniku požáru, zásahu elektrickým proudem a jinému 
poškození.

 ■ Napájecí kabel
S tímto přístrojem používejte pouze ověřený 
zdroj napájení (220-240 V střídavého 
proudu).
Používejte pouze napájecí kabel dodaný s 
tiskárnou.
Nedotýkejte se napájecího kabelu ani 
elektrické zásuvky, pokud máte mokré ruce.
Elektrickou zásuvku nesmíte přetížit 
zapojením příliš mnoha zařízení a napájecí 
kabel nikdy nezasouvejte do elektrické 
zásuvky, která je poškozená.
Napájecí kabel nesmíte naříznout, poškodit, 
ani na něj umísťovat těžké předměty.
Pravidelně vyjímejte napájecí kabel z 
elektrické zásuvky, abyste očistili jeho kolíčky 
a prostor mezi kolíčky. Ponecháte-li napájecí 
kabel v elektrické zásuvce příliš dlouho, 
u paty kolíčků se nahromadí prach. To by 
mohlo vést ke zkratu s následným požárem.

Je-li napájecí kabel poškozený, nepoužívejte ho.
Ujistěte se, že napájecí kabel je správně 
zasunut do elektrické zásuvky.
Při vytahování napájecího kabelu z elektrické 
zásuvky netahejte za kabel. To by mohlo 
vyvolat zásah elektrickým proudem nebo 
požár.
Kabel nesmíte nijak ohnout, zlomit ani 
poškodit, protože to by mohlo vést k zásahu 
elektrickým proudem, požáru nebo selhání 
přístroje.

 UPOZORNĚNÍ
Řiďte se těmito pokyny, abyste zabránili vzniku požáru, zásahu elektrickým proudem a jinému 
poškození.

 ■ Přístroj
Ponecháte-li přístroj v blízkosti televize, rádia atd, může dojít k selhání jeho funkcí. Nepoužívejte 
přístroj v blízkosti žádných strojů, které by mohly vyvolat elektromagnetické rušení.

Zabraňte, aby do pohyblivých částí nebo otvorů přístroje vkládaly prsty malé děti.

Elektrická zásuvka by se měla nacházet v blízkosti přístroje a být snadno dostupná.

Nedotýkejte se jednotky ořezu. Mohli byste se poranit.

Tiskárnu nesmíte vystavovat působení přímého slunečního světla, ohřevných těles ani žádných 
jiných zahřátých zařízení. Dále ji neumísťujte na místa, kde bude vystavena extrémně vysokým či 
nízkým teplotám, vysoké vlhkosti a přemíře prachu. To by mohlo způsobit selhání její funkce.
Přístroj nedržte a nezvedejte za kryt DK role. Kryt by se mohl uvolnit, přístroj spadnout na zem a 
poškodit se.

Přístroj nikdy nedržte jenom jednou rukou. Mohl by vám vyklouznout.

Připojujete-li různé kabely a doplňková zařízení, ujistěte se o jejich správném nasměrování a 
postupu připojení. Kromě toho používejte pouze specifikované kabely a doplňková zařízení. 
Zanedbání této zásady by mohlo vést k osobnímu úrazu nebo požáru. Řiďte se pokyny v návodu 
pro správné připojení zařízení.

 ■ Napájecí kabel
Jestliže nebudete tiskárnu delší dobu používat, vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky.

 ■ Jednotka ořezu
Nedotýkejte se čepele jednotky ořezu.

Neotevírejte horní kryt, dokud je jednotka ořezu v provozu.

 ■ Instalace/uložení
Umístěte tiskárnu na rovný a stabilní povrch, jako je například deska stolu.

Na tiskárnu nepokládejte žádné těžké objekty.

Mezinárodní prohlášení o shodě ENERGY STAR®

Smyslem mezinárodního programu ENERGY STAR® 
je propagace rozvoje a popularizace kancelářských 
vybavení, která účelně využívají elektrickou energii. 
Společnost Brother Industries, Ltd. jako partner 
ENERGY STAR® prohlašuje, že tento výrobek splňuje 
požadavky ENERGY STAR® pro účelné využití energie.

Než začnete tento přístroj poprvé používat, přečtěte si Stručný 
návod k obsluze, kde se dozvíte, jak tento přístroj nastavit a nainstalovat.
Chcete-li si prohlédnout Stručný návod k obsluze v jiných jazycích, navštivte adresu http://solutions.brother.com/

Vytištěno v Číně 
LB9520001

Čeština / Magyar

2 Připojte zdroj napájení.
Připojte napájecí 
kabel k přístroji 
QL-700 a poté 
zapojte kabel do 
elektrické zásuvky.

Zástrčky se mohou 
v různých zemích lišit 

3 Nainstalujte DK roli.

3-1 

Stiskněte a podržte tlačítko ( ), abyste 
přístroj QL-700 vypnuli. Podržte přístroj 
Brother QL-700 za přední část a pevně 
zdvihněte kryt přihrádky na DK roli, 
abyste jej otevřeli.

3-2
Vložte cívku do vodítek cívky v 
přihrádce na DK roli.

 DŮLEŽITÉ
• Ujistěte se, že úchytky cívky jsou 

pevně vsunuty do vodítek cívky 
na pravé a levé straně.

• Vložte cívku s DK páskou do 
vodítka cívky na pravé straně 
přístroje Brother QL-700.

3-3
Nasuňte konec DK role do 
slotu, dokud se nezarovná 
s oblastí zobrazenou na 
pravé straně.

 DŮLEŽITÉ
Zarovnejte konec role se 
svislým okrajem výstupního 
slotu pro štítky.

3-4
Zavřete kryt přihrádky na DK roli.

 DŮLEŽITÉ
Pokud stisknete tlačítko , abyste zapnuli 
přístroj Brother QL-700, konec štítku na 
roli štítků DK bude automaticky zarovnán.

4 Připojte USB kabel a spusťte aplikaci P-touch Editor Lite.

4-1 

Zapněte přístroj QL-700 a stiskněte 
a podržte tlačítko Editor Lite, dokud 
se nerozsvítí zelená kontrolka Editor 
Lite.

 POZNÁMKA
Aplikace Editor Lite je nastavena jako výchozí 
režim.

4-2
Připojte USB kabel k počítači.

 POZNÁMKA
Pokud připojujete tiskárnu k vašemu počítači 
pomocí USB hubu, nemusí být detekována 
správně.

4-3
Po připojení USB kabelu se na displeji počítače zobrazí 
dialogové okno.
(Následující obrázky se mohou lišit podle toho, jaký máte 
na svém počítači operační systém.)

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

okno nějakého programu. Minimalizujte všechna okna a dialogové okno se 
zobrazí.

• Připojujete-li tiskárnu QL k vašemu počítači poprvé, spouštění aplikace 
P-touch Editor Lite potrvá o něco déle. Pokud se program nespustí 
automaticky při připojení k přístroji, můžete jej spustit pomocí ikony Tento 
počítač. Spusťte aplikaci P-touch Editor Lite poklepáním na PTLITE10.EXE.

Připojujete-li zařízení poprvé, proveďte prohledání a poté zaškrtněte v diaogovém okně, 
které se zobrazí po skončení prohledání, zaškrtávací políčko Vždy provést tuto akci 
pro software a hry. Při příštím připojení přístroje QL-700 se aplikace P-touch Editor 
Lite spustí automaticky.

4-4
Aplikace P-touch Editor Lite se 
spustí.

 DŮLEŽITÉ
Při používání aplikace P-touch Editor 
Lite nevypínejte napájení ani přístroj 
QL-700 neodpojujte.Aplikace P-touch Editor Lite není dostupná pro Macintosh.

Při připojení přístroje QL-700 k operačnímu systému Mac v režimu Editor Lite se zobrazí ikona [QL-700].
Kliknutím na ploše otevřete [QL-700] a poté spusťte [Start Here Mac].
Není-li nainstalována aplikace P-touch Editor 5.0 ani ovladač tiskárny QL-700, zobrazí se hlášení s výzvou k instalaci.
Nainstalujte je a začněte aplikaci P-touch Editor 5.0 používat.

Tlačítko Editor Lite

Kontrolka
Editor Lite Klepněte na P-touch Editor Lite.

Klepněte na Otevřít složku, abyste zobrazili soubory. Poklepejte na PLITE10.

Definice kontrolky STAV
Kontrolka STAV na tiskárně Brother QL signalizuje současný provozní stav.

Jak odpojit přístroj QL-700
Používáte-li systém Windows®:
1. Ukončete aplikaci P-touch Editor Lite kliknutím na 

 v pravém horním rohu obrazovky.
2. Chcete-li odpojit přístroj QL-700, klikněte na ikonu 

na hlavním panelu počítače ( ,  nebo ).
3. Klikněte na Bezpečně odebrat Velkokapacitní 

pamět'ové zařízení USB.

4. Když se zobrazí hlášení, že zařízení lze bezpečně 
odpojit, vypněte přístroj QL-700 a odpojte USB 
kabel.

Používáte-li systém Macintosh:
1. Vyberte [QL-700] na ploše a poté proveďte jednu z 

následujících akcí:
• Zvolte [Eject] (Vysunout) z kontextové nabídky.
• Přetáhněte ikonu myší do koše.

2. Když se zobrazí hlášení, že zařízení lze bezpečně 
odpojit, vypněte přístroj QL-700 a odpojte USB 
kabel.

Instalace aplikace P-touch Editor 5.0 a ovladače tiskárny (pro vyspělé funkce)

 DŮLEŽITÉ
Než připojíte přístroj QL-700 k 
vašemu počítači pomocí USB kabelu, 
zkontrolujte, že je aplikace Editor Lite 
vypnuta. Stiskněte a podržte tlačítko 
Editor Lite, dokud nezhasne kontrolka 
Editor Lite.

1. Spusťte počítač a vložte disk CD-ROM do mechaniky 
CD-ROM. (Zobrazí se okno napravo.)

2. Řiďte se pokyny na obrazovce a nainstalujte 
program.

 POZNÁMKA
Pro podrobnosti ohledně programu viz Příručka uživatele programů (PDF).

 Používáte-li systém Windows®: Používáte-li systém Macintosh:

Kontrolka Stav
Zhasnutá Napájení je VYPNUTO.

Zelená kontrolka svítí Napájení je ZAPNUTO.

Zelená kontrolka bliká Příjem dat z počítače.
Přenos dat.

Oranžová kontrolka svítí
Je otevřen kryt role. Zavřete správně kryt role.
Přístroj je v přechodném stavu resetu. Pro podrobnosti 
ohledně resetování přístroje QL-700 viz Příručka 
uživatele (PDF).

Kontrolka Stav

Oranžová kontrolka 
bliká

Chlazení (počkejte, dokud nepoklesne teplota tiskové 
hlavy).
Probíhá reset. Pro podrobnosti ohledně resetování 
přístroje QL-700 viz Příručka uživatele (PDF).

Červená kontrolka svítí Probíhá zavádění funkcí přístroje.

Kontrolka Stav

Červená kontrolka bliká

Došlo k jedné z následujících chyb. 
Červená kontrolka pomalu bliká (dvakrát za sekundu 
vždy po jedné vteřině):
• Konec DK role.
• Byla nainstalována nesprávná DK role.
• Chyba posuvu.
• Chybí DK role.
• Chyba při přenosu dat.
• Je otevřen kryt role (během provozu přístroje).
• Chyba zavedení dat.
Červená kontrolka bliká v nepravidelném intervalu:
• Chyba jednotky ořezu.
Červená kontrolka bliká rychle:
• Chyba EEPROM.

Pro Windows® XPPro Windows Vista®

Pro Windows® 7

Používáte-li systém Macintosh

Používáte-li systém Windows Vista®

Zástrčky se mohou v 
různých zemích lišit


