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Dostępne podręczniki
■ Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu
Podręcznik zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa; zapoznaj się z jego treścią przed rozpoczęciem 
korzystania z drukarki.
■ Podręcznik szybkiej obsługi (niniejszy podręcznik)
Ten podręcznik zawiera podstawowe informacje na temat korzystania z drukarki wraz ze szczegółowymi 
wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania problemów.
■ Podręcznik Użytkownika
Ten podręcznik jest przechowywany w folderze „Brother Manual” (Poldręcznik Brother) utworzonym na 
pulpicie komputera po pobraniu instalatora za pomocą hiperłącza install.brother 
Podręcznik zawiera dodatkowe informacje o ustawieniach i obsłudze drukarki, porady w zakresie 
rozwiązywania problemów oraz instrukcje dotyczące konserwacji.
Użytkownik może także pobrać poszczególne podręczniki ze strony Brother Solutions Center.
Odwiedź witrynę Brother Solutions Center pod adresem support.brother.com i kliknij Podręczniki na stronie 
posiadanego modelu w celu pobrania innych podręczników.

Dodatkowe informacje można znaleźć w Podręczniku Użytkownika.

Dostępne aplikacje na komputer
Program Funkcje Komputer Połączenie Informacje

P-touch Editor Oprogramowanie do tworzenia etykiet do komputerów. Ta 
aplikacja jest wyposażona we wbudowane narzędzia do 
rysowania, które umożliwiają drukowanie szerokiego wachlarza 
niestandardowych etykiet w złożonych układach z tekstem o 
różnych czcionkach i stylach, ramkami, importowanymi obrazami, 
kodami kreskowymi, itp.
Wymagana jest instalacja programu P-touch Editor i sterownika 
drukarki. (install.brother) Aby uzyskać więcej informacji, patrz 
Instalacja oprogramowania i sterownika drukarki na komputerze. 
Patrz Podręcznik użytkownika w celu uzyskania informacji na 
temat korzystania z programu P-touch Editor.

Windows® / 
Mac

Wi-Fi/USB/Sieć 
przewodowa 
(tylko 
QL-820NWB)/
Bluetooth (tylko 
QL-820NWB)

Patrz 
10. Drukowanie 
z komputera 
(P-touch Editor).

P-touch Editor 
Lite (tylko 
QL-810W)

Oprogramowanie do tworzenia etykiet do komputerów. 
W przypadku oprogramowania P-touch Editor Lite nie ma 
konieczności instalowania żadnych aplikacji lub sterownika 
drukarki. Drukowanie jest możliwe po podłączeniu przewodu USB.
Ta aplikacja umożliwia tworzenie i drukowanie prostych etykiet 
zawierających tekst, ramki i obrazy.

Windows® USB Patrz 
11. Drukowanie 
z komputera 
(P-touch Editor Lite 
tylko dla modelu 
QL-810W).

Dostępne aplikacje do urządzeń mobilnych
Program Funkcja Urządzenie 

mobilne
Połączenie Informacje

Brother 
iPrint&Label

Umożliwia tworzenie i drukowanie etykiet przy użyciu 
szablonów na smartfonie, tablecie lub innym urządzeniu 
mobilnym bezpośrednio na drukarce.

Urządzenie 
Apple iPhone/
iPad/iPod touch 
lub Android™

Wireless Direct / 
Wi-Fi

Patrz 
12. Drukowanie 
za pomocą 
urządzenia 
mobilnego.

Mobile Transfer 
Express

Umożliwia przy użyciu urządzenia mobilnego pobranie baz 
danych i danych etykiety utworzonej na komputerze przy 
pomocy aplikacji P-touch Editor i zapisanej w usłudze chmury, 
a następnie wysłanie ich do drukarki.

Dziękujemy za zakup drukarki QL-810W/820NWB!

W pierwszej kolejności należy przeczytać Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu, a następnie zapoznać się 
z Podręcznikiem szybkiej obsługi, aby uzyskać informacje na temat prawidłowej procedury konfiguracji. Po 
przeczytaniu tego przewodnika należy go przechowywać w bezpiecznym miejscu.

INFORMACJA
• Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
• Nieupoważnione kopiowanie lub powielanie jakiejkolwiek treści tego dokumentu jest zabronione.

Modele mogą się różnić w zależności od kraju.
Odpowiedzi na często zadawane pytania, rozwiązywanie problemów oraz oprogramowanie i podręczniki do 
pobrania można znaleźć na stronie support.brother.com 

Aby pobrać i zainstalować sterowniki drukarki, oprogramowanie i podręczniki, 
odwiedź witrynę firmy.

install.brother 

Więcej informacji na temat instalacji sterownika i oprogramowania można znaleźć 
w sekcji Instalacja oprogramowania i sterownika drukarki na komputerze.

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


Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki sprawdź, czy opakowanie zawiera następujące elementy.
Jeśli brakuje jakiegokolwiek elementu lub jest on uszkodzony, skontaktuj się ze swoim dealerem firmy Brother.
Zawartość opakowania może się różnić w zależności od kraju.

 Przód
 Przód
QL-810W

1. Rozpakowanie drukarki

2. Opis części

Arkusz 
ochronny

INFORMACJA
Drukarka Brother QL-810W/820NWB zawiera 
następujące dwie rolki startowe:
• Jedna rolka startowa DK standardowych, wycinanych 

etykiet adresowych (100 etykiet)
• Jedna rolka startowa DK, czarny/czerwony na 

białej taśmie ciągłej (6,2 cm x 500 cm)
Aby uzyskać więcej informacji na temat arkusza 
czyszczącego, patrz Podręcznik użytkownika

Drukarka do etykiet

Kabel USB

Przewód zasilający
(Wtyczka może się 
różnić w zależności 
od kraju).

Zasilacz sieciowy 

Podręcznik 
szybkiej obsługi

Karta gwarancyjna

Przewodnik Bezpie-
czeństwa Produktu

Rolka DK (rolka startowa)

„DK Label & Tape Guide” 
(Przewodnik po 
etykietach i taśmach DK)

Arkusz czyszczący

Pokrywa komory rolki DK

Przyciski panelu sterowania

Gniazdo wyjściowe etykiet
Ramiona szpuli rolki

Prowadnica szpuli rolki

Przycisk Wi-Fi

Przycisk 
zasilania

Przyciski panelu sterowania

Przycisk 
odcinarki
Dioda LED 
Editor Lite

Dioda LED 
akumulatora

Przycisk Editor Lite

Dioda LED 
stanu

Przycisk 
podawania

Dioda LED Wi-FiPrzycisk WPS

 Przód
QL-820NWB

INFORMACJA
Naciśnij i przytrzymaj przycisk odcinarki, aby rozpocząć podawanie (dla QL-820NWB).

 Tył 
QL-810W QL-820NWB

2. Opis części (cd.)

Pokrywa komory 
rolki DK 

Przyciski panelu sterowania

Ramiona szpuli rolki

Prowadnica szpuli rolki

Wyświetlacz LCD
Gniazdo wyjściowe 
etykiet

Przycisk OK

Przycisk strzałki w dół
Przycisk strzałki w góręPrzyciski Menu

Przycisk odcinarki
Przycisk Anuluj

Przycisk 
zasilania

Wyświetlacz LCD

Dioda LED 
stanu

Przyciski wyświetlacza LCD i panelu sterowania

Gniazdo zasilacza 
sieciowego

Gniazdo USB Gniazdo LAN Host USB

Gniazdo 
zasilacza 
sieciowego

Gniazdo USB



1 Upewnij się, że drukarka jest wyłączona. Chwyć drukarkę 
z przodu i mocno unieś pokrywę komory rolki DK, aby ją 
otworzyć. Wyciągnij na zewnątrz arkusz ochronny 
z gniazda wyjściowego etykiet.

2 Po zdjęciu materiału ochronnego, umieść rolkę DK 
w prowadnicach szpuli rolki.
• Upewnij się, że ramiona szpuli rolki są pewnie włożone 

do prowadnic szpuli rolki.
• Upewnij się, że stabilizator 1 jest wsunięty do karbu 

w drukarce.

3 Przełóż rolkę DK przez drukarkę.
• Wyrównaj krawędź rolki DK z pionową krawędzią gniazda 

wyjściowego etykiet.
• Włóż pierwszą etykietę do gniazda wewnątrz komory.
• Przeciskaj etykiety przez gniazdo wyjściowe etykiet, dopóki 

końcówka nie dosięgnie oznaczenia, jak ukazuje ilustracja.

4 Zamknij pokrywę komory rolki DK.
Po naciśnięciu przycisku zasilania ( ) w celu włączenia 
drukarki, końcówka rolki DK automatycznie będzie się 
wyrównywać. 

INFORMACJA
Naciśnij przycisk odcinarki i przytrzymaj przez jedną sekundę, aby automatycznie podać taśmę (dla QL-820NWB).

3. Wkładanie rolki DK

 WAŻNE
• Nie wyrzucaj arkusza ochronnego.
• Gdy drukarka nie jest używana, podnieś pokrywę komory rolki DK i wyjmij rolki DK z drukarki. Następnie 

włóż arkusz ochronny do gniazda wyjściowego etykiet, aby umożliwić zachowanie wysokiej jakości 
wydruków.

Arkusz 
ochronny

1

 WAŻNE
• Nie pozostawiaj zadrukowanych etykiet w drukarce. Może to spowodować zacięcie etykiet.
• Gdy urządzenie nie jest używane, należy zamknąć pokrywę komory rolki DK, aby w środku drukarki nie 

osadzał się kurz i brud. 

Podłącz przewód zasilający do drukarki, a 
następnie podłącz przewód zasilający do gniazda 
elektrycznego.
Można także korzystać z PA-BU-001 (opcjonalnego 
akumulatora).

Akumulator zawiera baterie litowo-jonowe do wielokrotnego ładowania.
 Ładowanie akumulatora

INFORMACJA
• Przed użyciem należy maksymalnie naładować akumulator.
• Całkowite naładowanie akumulatora może zająć maksymalnie 2,5 godziny.

1 Upewnij się, że akumulator jest zamontowany w drukarce.
2 Za pomocą zasilacza sieciowego oraz przewodu zasilającego podłącz drukarkę do gniazda 

elektrycznego.
Naciśnij przycisk zasilania ( ), aby włączyć drukarkę, jeśli jeszcze nie jest włączona.
W modelu QL-810W wskaźnik LED akumulatora  świeci się na pomarańczowo podczas ładowania 
i gaśnie po maksymalnym naładowaniu akumulatora.
W przypadku modelu QL-820NWB na wyświetlaczu LCD pokazuje się energia baterii.

INFORMACJA
Ładowanie zostanie przerwane w przypadku użycia drukarki w celu drukowania, podawania papieru lub 
innej czynności, jednak po zakończeniu takiej czynności niezakończone ładowanie zostanie automatycznie 
wznowione.
 Zatrzymywanie ładowania akumulatora
Aby zatrzymać ładowanie akumulatora, odłącz zasilacz sieciowy.

4. Podłącz zasilanie

5. Korzystanie z akumulatora (do zakupu oddzielnie)

Uwagi dotyczące korzystania z akumulatora
• Przed użyciem należy maksymalnie naładować akumulator. Nie używaj akumulatora, dopóki nie zostanie całkowicie 

naładowany.
• Ładowanie akumulatora należy przeprowadzać środowisku o temperaturze z zakresu od 10 °C do 35 °C. W przeciwnym 

razie akumulator nie będzie ładowany. Jeśli ładowanie zostanie przerwane ze względu na zbyt niską lub zbyt wysoką 
temperaturę, drukarkę należy umieścić w miejscu o temperaturze od 10 do 35 °C i spróbować ponownie naładować.

• Jeżeli drukarka jest używana w celu drukowania, podawania papieru lub wykonania innej czynności, gdy włożony jest 
akumulator i jednocześnie podłączony jest zasilacz sieciowy, ładowanie może zostać przerwane nawet wtedy, gdy 
akumulator nie jest całkowicie naładowany. Gdy czynność drukarki zostanie zakończona, ładowanie akumulatora jest 
kontynuowane.

Charakterystyka akumulatora
Aby zapewnić największą wydajność i najdłuższe użytkowanie akumulatora:

• Nie używaj ani nie przechowuj akumulatora w miejscu narażonym na działanie niezwykle wysokich lub niskich temperatur, 
ponieważ mogłoby to przyspieszyć rozładowanie akumulatora. Może to mieć miejsce w przypadku korzystania z akumulatora 
o wysokim poziomie naładowania (90% lub więcej) w miejscu narażonym na wysokie temperatury.

• Podczas przechowywania drukarki przez dłuższy okres, akumulator powinien być wyjęty.
• Akumulatory o poziomie naładowania mniejszym niż 50% należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu nienarażonym 

na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
• Akumulatory przechowywane przez dłuższy czas należy ładować co sześć miesięcy.
• Podczas ładowania akumulatora drukarki, część drukarki może być ciepła w dotyku. Jest to normalne zjawisko i drukarki 

można bezpiecznie używać; jednak w przypadku, gdyby drukarka stała się bardzo gorąca, należy niezwłocznie przestać jej 
używać.



Monetowa bateria jednoogniwowa jest używana jako zasilanie zapasowe, umożliwiające zachowanie ustawień 
wewnętrznego zegara. Należy pamiętać, że ta bateria będzie się rozładowywać nawet jeżeli drukarka nie będzie 
używana.

1 Upewnij się, że drukarka jest wyłączona. Chwyć drukarkę z przodu i mocno unieś pokrywę komory 
rolki DK.2 Zdejmij uszczelkę izolacyjną z baterii monetowej.

Włączanie: Naciśnij przycisk zasilania ( ), aby włączyć drukarkę. Dioda LED stanu zaświeci na zielono.
Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania ( ) ponownie, aby wyłączyć drukarkę. Dioda LED stanu 
może świecić pomarańczowym światłem, dopóki zasilanie nie zostanie wyłączone.

6. Instalowanie monetowej baterii jednoogniwowej 
(tylko QL-820NWB)

 WAŻNE
• Przy użyciu monety lub podobnego przedmiotu powoli obracaj pokrywę monetowej baterii jednoogniwowej w 

kierunku strzałki na pokrywie, aż do napotkania oporu, a następnie zdejmij pokrywę monetowej baterii 
jednoogniwowej.
Nie obracać pokrywy monetowej baterii jednoogniwowej dalej niż w położenie odblokowania — w przeciwnym 
razie może dojść do jej uszkodzenia. 

• Załóż ponownie pokrywę monetowej baterii jednoogniwowej przy użyciu monety lub podobnego przedmiotu 
obracając powoli pokrywę w kierunku przeciwnym do strzałki umieszczonej na pokrywie, dopóki nie zablokuje 
się we właściwym miejscu.
Upewnij się, że końce + i – nowej baterii znajdują się z odpowiedniej strony.

 UWAGA
• Jeżeli jest planowana dłuższa przerwa w użytkowaniu drukarki, należy wyjąć z niej baterię.
• Zużyte baterie należy oddawać do odpowiedniego punktu zbiórki. Nie należy ich wyrzucać z odpadami 

ogólnymi. Należy przestrzegać wszelkich obowiązujących lokalnych i krajowych przepisów.
• W przypadku przechowywania lub wyrzucania baterii należy ją odpowiednio zabezpieczyć celofanową taśmą, 

aby zapobiec zwarciu (patrz ilustracja).
• Zaleca się wymianę baterii raz na dwa lata.
• Jeśli zegar zostanie zresetowany przy włączonym 

zasilaniu urządzenia, należy wymienić baterię. 
Baterię należy wymienić na CR2032 (zalecani 
producenci: Hitachi Maxell, Ltd., FDK Corporation).

7. Włączanie i wyłączanie zasilania

 WAŻNE
W przypadku wyłączania drukarki nie wyjmuj akumulatora ani nie odłączaj zasilacza sieciowego, dopóki dioda 
LED stanu świeci pomarańczowym światłem.

1

2

1 Celofanowa taśma
2 Bateria monetowa 

jednoogniwowa

1 Naciśnij przycisk Menu.
2 Za pomocą przycisków ▲ lub ▼ wybierz menu [Administracja], a następnie naciśnij przycisk OK.
3 Wybierz opcję [  Language] (Język), przewiń, aby wybrać swój język, a następnie naciśnij 

przycisk OK.

Dioda LED drukarki do etykiet wskazuje stan drukarki.
QL-810W
Dioda LED stanu

* „Szybko” oznacza w odstępach co 0,3 s.

Dioda LED Wi-Fi 

Dioda LED akumulatora

QL-820NWB
Dioda LED stanu

* „Szybko” oznacza w odstępach co 0,3 s.

8. Ustawianie języka wyświetlacza LCD (tylko QL-820NWB)

9. Wskaźniki diodowe LED

Dioda LED 
stanu

Znaczenie

Wyłączona Zasilanie wyłączone.
Świeci na 
zielono

Zasilanie jest włączone.
Tryb podawania/Tryb drukowania/Tryb odcinania/Tryb 
czyszczenia.

Miga na zielono Jeżeli zielone światło miga w odstępach co 0,5 s, 
wystąpił jeden z poniższych stanów:
• Tryb przygotowania wydruku
• Odbieranie danych z komputera
• Przesyłanie danych

Świeci na 
pomarańczowo

Pokrywa komory rolki DK jest otwarta. Poprawnie 
zamknij pokrywę komory rolki DK.
Włączony jest tryb resetowania etykiet lub podczas 
resetowania został naciśnięty przycisk odcinarki.
Aby uzyskać więcej informacji na temat resetowania 
drukarki, patrz Podręcznik użytkownika.

Miga na 
pomarańczowo

Jeżeli pomarańczowe światło miga w odstępach co 0,5 s:
• Ciągle: Drukarka jest w trybie chłodzenia
• Trzykrotnie: Drukarka jest wykrywana przez inne 

urządzenie
Świeci na 
czerwono

Drukarka do etykiet jest uruchamiana.

Miga na 
czerwono

Jeżeli czerwone światło miga w odstępach co 1 s, 
wystąpił jeden z poniższych błędów:
• Koniec rolki DK
• Błąd podawania
• Pokrywa komory rolki DK została otwarta, gdy 

Drukarka do etykiet była używana
• Błąd transmisji
• Błąd przeszukiwania bazy danych
• Błąd wyszukiwania punktu dostępu
• Błąd połączenia z punktem dostępu
• Błąd zabezpieczeń
• Nie wybrano szablonu
Jeżeli czerwone światło miga szybko*, wystąpił błąd 
systemu.
Jeżeli czerwone światło miga kolejno na sekundę 
gasnąć, następnie szybko* się zapala, szybko* gaśnie, 
szybko* zapala, wystąpił jeden z poniższych błędów:
• Błąd odcinarki

Dioda LED 
Wi-Fi

Znaczenie

Wyłączona Sieć WLAN wyłączona.
Miga na 
niebiesko

Jeżeli niebieskie światło świeci przez sekundę, po czym 
gaśnie na dwie sekundy, sieć WLAN jest włączona, ale 
nie podłączona.

Świeci na 
niebiesko

Sieć WLAN jest włączona i podłączona.

Dioda LED 
akumulatora

Znaczenie

Miga na 
pomarańczowo

• Jeżeli pomarańczowe światło miga raz na sekundę, 
akumulator wymaga ładowania.

• Jeżeli pomarańczowe światło miga dwa razy na cztery 
sekundy, poziom naładowania akumulatora jest niski.

• Jeżeli pomarańczowe światło miga raz na cztery 
sekundy, poziom akumulator jest naładowany w 
połowie.

Świeci na 
pomarańczowo

Akumulator ładuje się.

Wyłączona Akumulator jest w pełni naładowany.

Dioda LED 
stanu

Znaczenie

Wyłączona Zasilanie wyłączone.
Świeci na 
zielono

Zasilanie jest włączone.
Tryb podawania/Tryb drukowania/Tryb odcinania/Tryb 
czyszczenia.

Miga na zielono Jeżeli zielone światło miga w odstępach co 0,5 s, 
wystąpił jeden z poniższych stanów:
• Tryb przygotowania wydruku
• Odbieranie danych z komputera
• Przesyłanie danych

Świeci na 
pomarańczowo

Pokrywa komory rolki DK jest otwarta. Poprawnie 
zamknij pokrywę komory rolki DK.

Miga na 
pomarańczowo

Jeżeli pomarańczowe światło miga w odstępach co 0,5 s:
• Drukarka do etykiet jest w trybie chłodzenia

Świeci na 
czerwono

Drukarka do etykiet jest uruchamiana.

Miga na 
czerwono

Jeżeli czerwone światło miga w odstępach co 1 s, 
wystąpił jeden z poniższych błędów:
• Koniec rolki DK
• Błąd podawania
• Pokrywa komory rolki DK została otwarta, gdy 

Drukarka do etykiet była używana
• Błąd transmisji
• Błąd przeszukiwania bazy danych
• Błąd wyszukiwania punktu dostępu
• Błąd połączenia z punktem dostępu
• Błąd zabezpieczeń
• Nie wybrano szablonu
Jeżeli czerwone światło miga szybko*, wystąpił błąd 
systemu.
Jeżeli czerwone światło miga kolejno na sekundę 
gasnąć, następnie szybko* się zapala, szybko* gaśnie, 
szybko* zapala, wystąpił jeden z poniższych błędów:
• Błąd odcinarki
• Błąd pamięci masowej



Aby drukować z komputera z systemem Windows® lub komputera Mac, zainstaluj sterownik drukarki, 
aplikację P-touch Editor oraz inne aplikacje.
W przypadku systemu Windows®: 
Sterownik drukarki, P-touch Editor, P-touch Update Software, Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki, 
BRAdmin Light oraz BRAdmin Professional
W przypadku komputerów Mac: 
Sterownik drukarki, P-touch Editor, P-touch Update Software, Printer Setting Tool (Narzędzie do konfiguracji 
ustawień drukarki) oraz Kreator Konfiguracji urządzenia bezprzewodowego

1 Odwiedź naszą witrynę (install.brother) i pobierz instalatora najnowszych wersji 
oprogramowania i podręczników.

2 Kliknij dwukrotnie pobrany plik .exe i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na 
ekranie, aby wykonać proces instalacji.

INFORMACJA
Aby podłączyć drukarkę do komputera, korzystając z połączenia bezprzewodowego, zalecamy następujące 
czynności:
• Podczas instalacji oprogramowania skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej. Ustawienia te można 

później zmienić przy użyciu Narzędzia do konfiguracji ustawień drukarki. Dodatkowe informacje można 
znaleźć w Podręczniku Użytkownika.

• Zainstaluj oprogramowanie na komputerze bezprzewodowo połączonym z siecią i skonfiguruj drukarkę 
przy użyciu przewodu USB.

• Przygotuj wcześniej identyfikator SSID (nazwę sieci) oraz hasło (klucz sieciowy) sieci bezprzewodowej.
• Jeśli bezprzewodowy punkt dostępu/router obsługuje funkcję WPS, można przy użyciu funkcji WPS za 

jednym naciśnięciem (Wi-Fi Protected Setup) szybko skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej.

3 Po zakończeniu instalacji zamknij okno dialogowe.

Drukarkę można podłączyć do komputera z systemem Windows® lub Mac przy użyciu przewodu USB, 
bezprzewodowej lub przewodowej sieci LAN. Dodatkowe informacje można znaleźć w Podręczniku 
Użytkownika.

 Podłączanie za pomocą przewodu USB
1 Podłącz końcówkę kabla USB od strony drukarki do gniazda USB umieszczonego z tyłu drukarki.
2 Podłącz drugą końcówkę przewodu USB do gniazda USB komputera.
3 Włącz drukarkę.

 Podłączanie za pomocą funkcji Wi-Fi
W przypadku modelu QL-810W
1 Włącz drukarkę.
2 Aby włączyć funkcję Wi-Fi, naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi ( ) drukarki przez sekundę. 

Dioda LED połączenia Wi-Fi ( ) zacznie migać na niebiesko co trzy sekundy.

10. Drukowanie z komputera (P-touch Editor)

Instalacja oprogramowania i sterownika drukarki na komputerze

 WAŻNE

Tylko model QL-810W: Drukując za pomocą aplikacji P-touch Editor, naciśnij i przytrzymaj wciśnięty 
przycisk Editor Lite, aż zgaśnie zielona dioda LED Editor Lite.

Podłączanie drukarki do komputera

W przypadku modelu QL-820NWB

1 Naciśnij przycisk Menu.
2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać menu [WLAN].
3 Naciśnij przycisk OK.
4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby w opcji ustawić [WLAN (wł./wył.)] wartość [Wł.]. Łączność Wi-Fi 

jest teraz dostępna.
Dodatkowe informacje można znaleźć w Podręczniku Użytkownika.

 Połączenie Bluetooth (tylko QL-820NWB)

1 Naciśnij przycisk Menu.
2 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby wybrać menu [Bluetooth].
3 Naciśnij przycisk OK.
4 Naciśnij przycisk ▲ lub ▼, aby w opcji ustawić [Bluetooth (wł./wył.)] wartość [Wł.]. 
5 Użyj oprogramowania do zarządzania funkcją Bluetooth w celu wykrycia drukarki. Łączność 

Bluetooth jest teraz dostępna.

 Podłączanie przy użyciu przewodowej sieci LAN (tylko QL-820NWB)

INFORMACJA
Aby użyć statycznego adresu IP do podłączenia drukarki do przewodowej sieci LAN, zainstaluj sterownik 
drukarki oraz Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki, a następnie określ ustawienia połączenia z 
przewodową siecią LAN.
Aby uzyskać więcej informacji, patrz Instalacja oprogramowania i sterownika drukarki na komputerze.

1 Zanim podłączysz przewód LAN, upewnij się, że drukarka jest wyłączona.
2 Podłącz przewód LAN do portu LAN z tyłu drukarki, a następnie podłącz drugi koniec przewodu 

LAN do aktywnego portu LAN w sieci.
3 Włącz drukarkę.

INFORMACJA
Ustawienia komunikacji drukarki można zmienić przy użyciu opcji [Ustawienia komunikacji] w Narzędziu 
do konfiguracji ustawień drukarki.
Dodatkowe informacje można znaleźć w Podręczniku Użytkownika.

INFORMACJA
• Więcej informacji oraz instrukcji użycia programu P-touch Editor Lite można znaleźć w Podręczniku 

Użytkownika.
• Więcej informacji oraz instrukcji użycia dwutonowej rolki druku w programie P-touch Editor Lite można 

znaleźć w Podręczniku Użytkownika.

10. Drukowanie z komputera (P-touch Editor) (cd.)

 WAŻNE

Aby drukarka nawiązała łączność z punktem dostępu sieci lub routerem, należy najpierw zainstalować 
sterownik drukarki oraz Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki. 

 WAŻNE

Aby drukarka nawiązała łączność z komputerem lub kartą obsługującą funkcję Bluetooth, należy najpierw 
sparować drukarkę z komputerem lub urządzeniem przenośnym za pomocą oprogramowania do 
zarządzania połączeniami Bluetooth.

http://install.brother/


1 Włącz drukarkę, a następnie naciśnij i przytrzymaj wciśnięty przycisk Editor Lite, aż zapali się 
zielona dioda LED Editor Lite.

INFORMACJA
QL-810W: Tryb Editor Lite jest trybem domyślnym.
2 Podłącz kabel USB do komputera.

INFORMACJA
W przypadku podłączenia drukarki za pośrednictwem koncentratora USB drukarka może nie zostać 
prawidłowo rozpoznana. Odłącz kabel USB i upewnij się, że drukarka jest włączona.
3 Po podłączeniu przewodu USB na ekranie komputera zostanie wyświetlone okno dialogowe.

(Przedstawione ekrany mogą różnić się wyglądem, w zależności od posiadanego systemu 
operacyjnego, jednak procedury obsługi są takie same).

11. Drukowanie z komputera (P-touch Editor Lite tylko dla 
modelu QL-810W)

Przycisk Editor Lite

Dioda LED 
Editor Lite

Windows® 7 / 8 / 8.1 / 10

Kliknij polecenie Otwórz folder, 
aby wyświetlić pliki.

Kliknij dwukrotnie plik PTLITE10.

Windows Vista®

Kliknij opcję P-touch Editor Lite.

INFORMACJA
• Jeśli okno dialogowe nie zostało wyświetlone, może być schowane za oknem otwartej aplikacji. 

Zminimalizuj wszystkie okna, aby wyświetlić okno dialogowe.
• Przy pierwszym podłączeniu drukarki do komputera, uruchomienie programu P-touch Editor Lite może 

potrwać dłużej. Jeśli oprogramowanie nie zostanie uruchomione automatycznie po podłączeniu drukarki, 
można je uruchomić za pomocą ikony [Mój komputer]. Uruchom program P-touch Editor Lite, klikając 
dwukrotnie plik PTLITE10.EXE.
W przypadku systemu operacyjnego Windows Vista®

Przy pierwszym podłączeniu urządzenia należy wykonać skanowanie, a następnie po zakończeniu 
skanowania zaznaczyć pole wyboru [Zawsze wykonuj tę czynność dla zawartości typu 
oprogramowanie i gry] w wyświetlonym oknie dialogowym. Program P-touch Editor Lite zostanie 
automatycznie uruchomiony przy kolejnym podłączeniu drukarki QL-810W.

4 Zostaje uruchomiona aplikacja P-touch Editor Lite.

 Dla użytkowników komputerów Macintosh
Aplikacja P-touch Editor Lite nie jest dostępna dla komputerów Macintosh. Ikona [QL-810W] jest 
wyświetlana po podłączeniu drukarki do komputerów Mac w trybie Editor Lite. Otwórz [QL-810W] na 
pulpicie, a następnie uruchom polecenie [Start Here Mac]. Jeśli program P-touch Editor 5.1 i sterownik 
drukarki nie są zainstalowane, zostanie wyświetlony komunikat informujący o konieczności ich 
zainstalowania. Zainstaluj je, a następnie użyj programu P-touch Editor 5.1.

11. Drukowanie z komputera (P-touch Editor Lite tylko dla 
modelu QL-810W) (cd.)

 WAŻNE

Nie należy wyłączać zasilania ani odłączać drukarki P-touch podczas korzystania z programu 
P-touch Editor Lite.



Używaj drukarki jako drukarki autonomicznej lub podłącz ją do urządzenia mobilnego. Aby tworzyć 
i drukować etykiety bezpośrednio z urządzenia mobilnego, zainstaluj aplikacje mobilne firmy Brother, 
a następnie podłącz drukarkę do posiadanego urządzenia mobilnego. Następujące aplikacje firmy Brother 
można pobrać bezpłatnie z witryn App Store lub Google Play™.
• Brother iPrint&Label
• Mobile Transfer Express

1 Potwierdź ustawienia funkcji Wireless Direct drukarki, a następnie podłącz drukarkę do 
komputera za pomocą przewodu USB.
• System Windows®

a) Uruchom Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki w komputerze.
b) Kliknij przycisk [Ustawienia komunikacji].
c) Kliknij kartę [Ogólne].
d) Upewnij się, że dla opcji [Wybrany interfejs] zaznaczone są pozycje [Infrastruktura lub 

Wireless Direct] lub [Wireless Direct].
• W przypadku komputerów Mac

a) Uruchom Printer Setting Tool (Narzędzie do konfiguracji ustawień drukarki) w komputerze.
b) Kliknij przycisk [Communication Settings] (Ustawienia komunikacji).
c) Kliknij kartę [Wireless LAN] (Bezprzewodowa sieć LAN).
d) Upewnij się, że opcja [Wireless Direct] ma ustawioną wartość [On] (Wł.).

2 W przypadku modelu QL-810W
Aby włączyć funkcję Wi-Fi, naciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi ( ) drukarki przez sekundę. 
Dioda LED połączenia Wi-Fi ( ) zacznie migać na niebiesko co trzy sekundy.
W przypadku modelu QL-820NWB
Naciśnij przycisk Menu i przycisk [▼], aby wybrać menu [WLAN], a następnie naciśnij przycisk [OK]. 
Ustaw opcję [WLAN (wł/wył.)] na wartość [Wł.], aby włączyć funkcję Wi-Fi.
Na wyświetlaczu LCD pojawi się Wi-Fi ( ).

3 Na ekranie ustawień Wi-Fi urządzenia mobilnego wybierz nazwę SSID drukarki i wprowadź 
hasło.

INFORMACJA
• Domyślna nazwa SSID i hasło są następujące:

SSID: „DIRECT-*****_QL-810W/QL-820NWB”, gdzie „*****” to pięć ostatnich cyfr numeru seryjnego 
produktu.
(Etykieta z numerem seryjnym znajduje się w komorze na taśmę drukarki).
Hasło: „810*****” dla QL-810W /„820*****” dla  QL-820NWB. „*****” to pięć ostatnich cyfr numeru seryjnego 
produktu.

• Drukarkę można również podłączyć do urządzenia mobilnego w trybie infrastruktury za pośrednictwem 
bezprzewodowego punktu dostępowego / routera.

12. Drukowanie za pomocą urządzenia mobilnego

Instalacja aplikacji do użytku z urządzeniami mobilnymi

Podłączanie drukarki do urządzenia mobilnego

1 Uruchom aplikację (Brother iPrint&Label/Mobile Transfer Express) na urządzeniu mobilnym.

INFORMACJA
Upewnij się, że drukarka jest podłączona do urządzenia mobilnego.
Patrz Podłączanie drukarki do urządzenia mobilnego.

2 Wybierz szablon lub projekt etykiety.

INFORMACJA
Możesz również wybrać etykietę lub obraz, jeśli zostały zaprojektowane wcześniej i je wydrukować.

3 Dotknij przycisk [Print] (Drukuj) w menu aplikacji.

12. Drukowanie za pomocą urządzenia mobilnego (cd.)

Drukowanie z urządzenia mobilnego



 Specyfikacje produktu

 Środowisko pracy

Podstawowe specyfikacje

Pozycje Specyfikacje

Metoda drukowania Bezpośredni druk termiczny za pośrednictwem głowicy termicznej

Interfejs USB/Bezprzewodowa sieć LAN (QL-810W/820NWB)/Przewodowa sieć LAN (tylko QL-820NWB)/
Bluetooth (tylko QL-820NWB)

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 125,3 mm x 145 mm x 234 mm

Ciężar QL-810W: ok. 1,12 kg (bez rolek DK)
QL-820NWB: ok. 1,16 kg (bez rolek DK)

Pozycja Specyfikacje

Temperatura robocza 10 do 35 °C

Wilgotność robocza 20 do 80% (maksymalna temperatura mokrego termometru 27 °C)

Większość problemów można usunąć samodzielnie. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony 
Odpowiedzi na często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów danego urządzenia w witrynie 
Brother Solutions Center pod adresem support.brother.com 
 Potencjalne rodzaje problemów

Dostępny jest zestaw do rozbudowy oprogramowania (SDK). Odwiedź Brother Developer Center 
(brother.com/product/dev).
Można stamtąd pobrać b-PAC SDK oraz SDK na urządzenia mobilne (Android, iPhone oraz iPad). 
(SDK, które można pobrać, mogą ulec zmianom bez uprzedzenia.)

Rozwiązywanie problemów

Problem Rozwiązanie
Dioda LED stanu się nie świeci. • Czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony? 

Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony. Jeśli jest prawidłowo podłączony, 
spróbuj podłączyć go do innego gniazda elektrycznego.

Drukarka nie drukuje lub sygnalizuje błąd 
drukowania.

• Czy przewód nie jest poluzowany?
Sprawdź, czy przewód jest dobrze podłączony.

• Czy rolka DK jest prawidłowo zainstalowana? 
Jeśli nie, wyjmij rolkę DK i zainstaluj ją ponownie.

• Czy dostępna jest wystarczająca długość rolki? 
Sprawdź, czy dostępna jest wystarczająca długość rolki.

• Czy pokrywa komory rolki DK nie jest otwarta? 
Sprawdź, czy pokrywa komory rolki DK jest zamknięta.

• Czy wystąpił błąd druku lub błąd transmisji? 
Wyłącz drukarkę i włącz ją ponownie. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się ze 
dealerem firmy Brother.

• Jeśli drukarka jest podłączona przez koncentrator USB, spróbuj ją podłączyć do 
bezpośrednio do komputera. W przeciwnym razie spróbuj ją podłączyć do innego 
gniazda USB.

Na komputerze wyświetlany jest błąd transmisji 
danych.

• Czy wybrano właściwy port? 
Sprawdź, czy wybrany jest właściwy port z listy [Drukuj do następującego portu] 
w oknie dialogowym [Właściwości drukarki].

• Czy drukarka znajduje się w trybie chłodzenia (dioda LED stanu miga na 
pomarańczowo)? 
Odczekaj, aż dioda LED stanu przestanie migać, a następnie ponownie spróbuj 
wydrukować.

Etykiety zacięły się w obcinarce. • Skontaktuj się z działem obsługi klienta firmy Brother.
Etykieta nie została prawidłowo wysunięta po 
wydrukowaniu.

• Sprawdź, czy gniazdo wyjściowe etykiet nie jest zablokowane.
• Upewnij się, że rolka DK jest prawidłowo zainstalowana poprzez jej wyjęcie 

i ponowne zainstalowanie.
• Upewnij się, że pokrywa komory rolki DK jest prawidłowo zamknięta.

Błąd odcinarki. • Jeśli wystąpi błąd odcinarki, nie otwieraj pokrywy komory rolki DK i naciśnij przycisk 
zasilania ( ). Obcinarka cofnie się do normalnej pozycji i automatycznie wyłączy 
drukarkę. Po wyłączeniu drukarki skontroluj gniazdo wyjściowe etykiet i usuń 
zacięcie papieru. 

Jak mogę ponownie uruchomić ponownie P-
touch Editor Lite po zamknięciu programu, gdy 
drukarka jest nadal włączona?

Są trzy sposoby ponownego uruchomienia. Wykonaj jedną z następujących 
czynności:
• Wyłącz drukarkę P-touch, a następnie włącz ją ponownie.
• Odłącz, a następnie ponowie podłącz kabel USB nie wyłączając drukarki.
• Uruchom program P-touch Editor Lite w menu Mój komputer.

Zestaw do rozbudowy oprogramowania

D00RPS001A

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