
 

 

Przewodnik instalacji i użytkowania 

 

Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki musisz skonfigurować sprzęt oraz zainstalować sterownik. Przed 
rozpoczęciem użytkowania drukarki przeczytaj ten podręcznik. Przechowuj płytę CD-ROM w dogodnym miejscu, 
abyś mógł z niej skorzystać, w razie potrzeby, w przyszłości.  



 

Gratulujemy zakupu urządzenia QL-650TD. 

Twoje nowe urządzenie QL-650TD jest drukarką etykiet, którą można łatwo podłączyć do komputera osobistego, 
co pozwala na szybkie i łatwe drukowanie profesjonalnych etykiet, utworzonych na twoim komputerze osobistym 
przy użyciu dostarczonego oprogramowania do edycji etykiet.  

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia QL-650TD mocno zalecamy uważne przeczytanie tego 
podręcznika, a następnie przechowywanie go w podręcznym miejscu, aby móc z niego skorzystać w przyszłości.  

Zapewniamy serwis oraz wsparcie dla użytkowników, którzy zarejestrowali swoje produkty na naszej 
stronie internetowej. Sugerujemy, abyś zarejestrował swój produkt, wchodząc na stronę: 

Rejestracja użytkowników on-line 

http://register.eu.brother.com/ 

Strona wsparcia on - line 

http://solutions.brother.com/ 

 
UWAGA: Istnieje również możliwość wejścia na powyższe strony z okna rejestracji użytkownika otworzonego z 
Twojej płyty instalacyjnej CD-ROM, dołączonej do drukarki. Mamy nadzieję, że będziemy mogli Cię 
zarejestrować. 

 
Deklaracja Zgodności 

Firma Brother Industries Ltd.  
15-1, Naeshiro, Mizuho-ku, 
Nagoya 487-8561, Japonia 
oświadcza, że ten produkt jest zgodny z następującymi dokumentami normatywnymi:  
Bezpieczeństwo:    EN 60950:2000 
EMC:                      EN 55022:1988 / A1: 2000 / A2:2003 Klasa B 
                               EN 55024:1988 / A1:2001 
                               EN 61000-3-2:2000 
                               EN 61000-3-3 :1995 / A1 :2001 
z postanowieniami Dyrektywy Niskiego Napięcia 73/23/EEC (z poprawkami 92/31/EEC i 93/68/EEC). 
Wydane przez:       Brother Industries Ltd. 
                               Personal & Home Company 
                               Development & Production Dept. 
Aby zapewnić zgodność z ograniczeniami EMC należy korzystać z kabla dołączonego do zestawu.  
 
 Żadna część niniejszego podręcznika nie może być powielana w jakiejkolwiek formie, w tym przez 
fotokopiowanie lub przedruk, bez wcześniejszej zgody. 

 Prawa i prawa autorskie do dołączonego oprogramowania (włącznie z, ale nie ograniczając się do programu, 
obrazów, klipartów, szablonów i tekstów wchodzących w skład oprogramowania) oraz do dołączonych 
podręczników i innych dokumentów oraz jakichkolwiek kopii oprogramowania należą do firmy Brother 
Industries, Ltd. i jej dostawców. 
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 Wstęp 
 Nota dotycząca opracowania i publikacji 

Podręcznik ten został opracowany i opublikowany pod nadzorem firmy Brother Industries Ltd. Zawiera on opisy i 
specyfikacje najnowszych produktów tej firmy.  

Zawartość tego podręcznika oraz specyfikacje produktu mogą być zmienione bez powiadamiania.  

Firma Brother zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez powiadamiania w specyfikacjach oraz 
dokumentacji zawartej w niniejszej instrukcji i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (także 
pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych informacji, w tym także za błędy typograficzne i inne, które mogą 
występować w tej publikacji.  

© 2005 Brother Indusries Ltd.  
 

 Znaki towarowe  
 
Logo Brother ® jest zastrzeżonym znakiem towarowym Brother Industries, Ltd.  

Microsoft®, MS-DOS®, Windows® i Windows NT® są zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft, Inc w 
Stanach Zjednoczonych i innych państwach.  

Drukarka zawiera moduł oprogramowania „USBPRINT.SYS” i „USBMON.DLL”, do którego Microsoft Corporation 
całkowicie zachowuje swoje prawa i interesy.  

Adobe®, logo Adobe®, Acrobat®i Adobe® Reader ® są zarejestrowanymi znakami handlowymi Adobe Systems 
Incorporated.  

Kod QR jest zarejestrowanym znakiem handlowym DENSO WAVE INCORPORATED. 

Wszystkie inne terminy i znaki firmowe i nazwy produktów wymienione w tym Przewodniku Użytkownika są 
zarejestrowanymi znakami handlowymi ich poszczególnych firm. 

 Transport drukarki 

Jeśli z jakiegokolwiek powodu jest konieczne przewiezienie drukarki, należy ją ostrożnie zapakować, aby uniknąć 
uszkodzeń podczas transportu.  

Zalecamy zachowanie i użycie oryginalnego opakowania. Drukarka powinna być również odpowiednio 
ubezpieczona przez przewoźnika.  
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Podręczniki 

Aby pomóc Ci używać drukarkę w prawidłowy sposób i korzystać z jej funkcji, dostarczane są następujące 

podręczniki. Przeczytaj je przed rozpoczęciem używania drukarki. 

 Przewodnik Instalacji i użytkowania (Niniejszy podręcznik) 
Przeczytaj ten podręcznik w pierwszej kolejności. 

Dostarcza on informacji, które powinny być przeczytane przed rozpoczęciem używania drukarki, takie jak 
ostrzeżenia, instalacja i konfiguracja oraz procedury drukowania etykiet bez użycia komputera.  

Opisuje instalację załączonego oprogramowania, które będzie używane na komputerze osobistym. 

Wyjaśnia również jak czyścić drukarkę i jak rozwiązywać niektóre problemy.  

 Przewodnik Użytkownika Oprogramowania (Podręcznik w formacie PDF) 

Wyjaśnia jak tworzyć etykiety przy użyciu oprogramowania dostarczonego razem z drukarką, instalując je na 
komputerze przed podłączeniem drukarki do komputera. 

 

 Aby przeglądać Przewodnik Użytkownika Oprogramowania (Podręcznik w formacie PDF), musisz 
zainstalować program Adobe® Reader® lub Adobe® Acrobat® Reader®.  

 (Dla Mac®, można również użyć standardowego programu „Preview” (Podgląd), dołączonego do 
systemu operacyjnego.) 

 W systemie Windows®, podręcznik ten można przeglądać z aplikacji P-touch Setup, uruchomionej z 
płyty CD-ROM. 

 Dodatkowo, ten podręcznik można otworzyć z menu Start, jeśli jest zainstalowany na komputerze. 

 Jeśli używasz komputera Macintosch, zobacz pliki PDF w folderze [Manuals] na płycie CD-ROM 
dostarczonej z drukarką. 

 

Symbole użyte w niniejszym Podręczniku 

W niniejszym przewodniku użyto następujących symboli: 

 

Ten symbol oznacza informacje lub wskazówki, które należy przestrzegać. Ich zignorowanie może 
skutkować zranieniem, uszkodzeniem lub błędnymi operacjami. 

 

Ten symbol oznacza informacje lub wskazówki, które mogą pomóc w lepszym zrozumieniu i korzystaniu z 
drukarki w sposób bardziej efektywny. 
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Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa 

 

Aby zapobiec zranieniu lub uszkodzeniu, użyto różnych symboli, aby zaakcentować ważne uwagi.  

Symbole mają następujące znaczenie: 

 Ostrzeżenie 
Mówi ci, co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka zranienia. 

 Uwaga 
Mówi ci o procedurach, jakie musisz przestrzegać, aby uniknąć uszkodzenia 
drukarki. 

Symbole użyte w tym podręczniku są następujące: 

  Ikona nieprawidłowego ustawienia ostrzega Cię o urządzeniach lub operacjach, jakie nie są zgodne 
z drukarką. (np. oznaczenie po lewej stronie wskazuje na ostrzeżenie przed demontażem). 

 Ikona specjalnych instrukcji wskazuje operacje, które należy wykonać (np. oznaczenie po lewej 
stronie przypomina o wyjęciu wtyczki z gniazdka).  

 

Ostrzeżenie 

 Drukarka 

Przestrzegaj tych wskazówek, aby uniknąć pożaru, porażenia prądem lub innych uszkodzeń. 

Nie demontuj drukarki.  

W celu wykonania przeglądu, regulacji lub naprawy 
drukarki skontaktuj się z punktem sprzedaży 
detalicznej, w którym nabyto drukarkę lub z lokalnym 
autoryzowanym serwisem. 

Nie upuszczaj, ani nie uderzaj drukarki. 

Nie chwytaj i nie podnoś drukarki za pokrywę 
Rolki DK. Pokrywa może się odczepić i drukarka może 
upaść i zostać uszkodzona. 

Nie dotykaj żadnych części metalowych w pobliżu 
głowicy drukującej. Głowica drukująca mocno się 
nagrzewa podczas używania i pozostaje bardzo 
gorąca tuż po użyciu. Nie dotykaj jej bezpośrednio 
rękoma. 

 

Nie pozwól, aby drukarka została w jakikolwiek 
sposób zamoczona. 

 Nie używaj drukarki, gdy znajduje się w niej 
jakiekolwiek ciało obce. Jeżeli woda lub jakiekolwiek 
ciała obce dostaną się do drukarki, odłącz przewód 
zasilania z gniazdka elektrycznego i usuń ciało obce. 
Jeśli to konieczne, skontaktuj się z punktem sprzedaży 
detalicznej, w którym drukarka została nabyta lub z 
lokalnym autoryzowanym serwisem. 

Pozbywaj się foliowych toreb prawidłowo i 
trzymaj je z dala od niemowląt i dzieci. Nie zakładaj na 
siebie i nie baw się torbami foliowymi. 

Odłącz przewód zasilania natychmiast i przestań 
używać drukarki, jeśli zauważysz jakikolwiek 
nienormalny zapach, gorąco, odbarwienie, deformację 
lub cokolwiek wyjątkowego, podczas gdy drukarka jest 
używana lub przechowywana. 
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Ostrzeżenie 

Przestrzegaj tych wskazówek, aby uniknąć pożaru, porażenia prądem lub innych uszkodzeń. 

 Przewód zasilania 

 Do drukarki używaj tylko dozwolonego źródła 
zasilania (220 – 240 V AC). 

 Używaj kabla zasilania dostarczonego z drukarką. 

Nie przeciążaj gniazdka zasilania zbyt dużą 
ilością urządzeń, ani nie podłączaj kabla zasilania do 
uszkodzonego gniazdka. 

Nie odcinaj, nie uszkadzaj, nie przerabiaj, ani nie 
umieszczaj ciężkich przedmiotów na kablu zasilania.  

Nie używaj kabla zasilania, jeśli jest on 
uszkodzony. 

Nie dotykaj kabla zasilania, ani nie podłączaj go, 
jeśli twoje ręce są wilgotne. 

Upewnij się, że kabel zasilania jest prawidłowo 
podłączony do gniazdka zasilania. 

Jeśli drukarka nie będzie używana przez dłuższy 
okres czasu, wyciągnij kabel zasilania z gniazdka 
elektrycznego. 

 Bateria 

Do drukarki używaj tylko odpowiedni typ baterii. 

 Nie próbuj demontować, przerabiać, nagrzewać, 
wystawiać na bezpośrednie działanie ognia, promieni 
słonecznych lub ekstremalnie wysokiej temperatury lub 
wilgotności.  

 Natychmiast przemyj wodą obszar ciała, który 
wszedł w kontakt z wewnętrzną zawartością baterii. 
Skontaktuj się z lekarzem, jeśli jej zawartość weszła w 
kontakt z oczami lub ustami.  

 Włóż baterię, upewniając się, że przestrzegana 
jest biegunowość. 

Nie pozwól, aby bateria zamokła. 

 Wyjmij baterię z drukarki natychmiast po jej 
wyczerpaniu się.  

Nie lutuj baterii bezpośrednio. 

 Używanie z drukarką nieodpowiednich baterii 
może spowodować wyciek lub wybuch, a w 
konsekwencji pożar, zranienie lub uszkodzenia w 
pobliżu urządzenia.  

Pozbywaj się zużytych baterii zgodnie z 
instrukcją. 

Nie zwieraj końcówek baterii przedmiotami 
metalowymi. 

 Dostarczonej baterii nie można ponownie 
ładować. Nie próbuj jej ładować. 

 Trzymaj baterię z dala od dzieci. Natychmiast 
skontaktuj się z lekarzem, jeśli bateria została 
połknięta.  

Unikaj upuszczania baterii lub narażania jej na 
silne uderzenia, które mogą spowodować jej 
uszkodzenie. 

Unikaj narażania baterii na wibracje 
ultradźwiękowe. Może to spowodować wewnętrzne 
zwarcie.  

 

Uwaga 

Przestrzegaj tych wskazówek, aby uniknąć pożaru, porażenia elektrycznego lub uszkodzenia. 

 Drukarka 

 Standardowe gniazdko elektryczne powinno znajdować się blisko drukarki i być łatwo dostępne. 

 Przewód zasilania 

 Wyjmując kabel zasilania z gniazdka lub podłączając go do gniazdka, zawsze trzymaj za wtyczkę. 
Ciągnięcie za kabel zasilania może spowodować problemy.  
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Uwaga 

Przestrzegaj tych wskazówek, aby uniknąć pożaru, porażenia prądem lub innych uszkodzeń. 

 Obcinarka 

Nie dotykaj ostrza obcinarki. 

Nie otwieraj górnej pokrywy w czasie pracy 
obcinarki. 

Nie stosuj nadmiernego nacisku na obcinarkę. 

 Instalacja/Przechowywanie 

Ustaw drukarkę na płaskiej, stabilnej powierzchni, 
takiej jak biurko. 

 Nie ustawiaj żadnych ciężkich przedmiotów na 
drukarce. 

 Rolka DK (DK Label, DK Tape) 

 Uważaj, aby nie upuścić rolki DK. 

 W rolkach DK wykorzystany jest papier termiczny 
i folia termiczna. Zarówno etykieta, jak i druk mogą 
wyblaknąć pod wpływem światła słonecznego i 
wysokiej temperatury. Nie używaj rolek DK na 
zewnątrz, gdzie wymagana jest trwałość. 

  W zależności od lokalizacji, materiału i warunków 
środowiskowych, etykieta może się odklejać lub nie 
dać się usunąć, kolor może się zmienić lub zabarwić 
inne przedmioty. 
Przed zastosowaniem etykiety, sprawdź warunki 
środowiskowe i materiał. Przetestuj etykietę 
przyklejając mały kawałek etykiety w dyskretnym 
miejscu na powierzchni, na której ma być przyklejona 
etykieta. 
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Ogólne środki ostrożności 

 
 Drukarka 

 Drukarka jest urządzeniem precyzyjnym. Nie upuszczaj, nie uderzaj, nie trzaskaj drukarki. 

 Nie podnoś drukarki trzymając za pokrywę komory rolki DK. Pokrywa mogłaby się odczepić i drukarka 
mogłaby spaść i zostać uszkodzona. 

 Drukarka może działać nieprawidłowo, jeśli znajduje się w pobliżu odbiornika telewizyjnego lub radiowego, 
itd. Nie używaj drukarki w pobliżu jakiegokolwiek urządzenia, mogącego powodować interferencje 
elektromagnetyczne. 

 Nie narażaj drukarki na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nie ustawiaj drukarki w pobliżu 
grzejników lub innych gorących urządzeń lub w lokalizacjach narażonych na ekstremalnie wysokie lub niskie 
temperatury, dużą wilgotność lub kurz. Mogłoby to spowodować nieprawidłowe działanie. 

 Do czyszczenia drukarki nie używaj rozcięczalnika do farby, benzenu, alkoholu lub innych rozpuszczalników 
organicznych. Może to spowodować uszkodzenie powierzchni. Do czyszczenia drukarki używaj miękkiej, 
suchej szmatki.  

 Nie umieszczaj na drukarce żadnych ciężkich przedmiotów lub przedmiotów zawierających wodę. Jeśli woda 
lub inne ciało obce dostanie się do drukarki, skontaktuj się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym 
zakupiono drukarkę lub z lokalnym autoryzowanym serwisem. Korzystanie z drukarki, w której znajduje się 
woda lub ciało obce, może spowodować uszkodzenie drukarki lub uszkodzenie ciała. 

 Nie dotykaj obcinarki. Może to spowodować uszkodzenie ciała. Zachowaj szczególną ostrożność przy 
wymianie obcinarki.  

 Nie wkładaj żadnych przedmiotów, ani nie blokuj szczeliny wyjściowej etykiet, portu USB lub portu 
szeregowego. 

 Nie umieszczaj żadnych części metalowych w pobliżu głowicy drukującej. Głowica drukująca bardzo się 
nagrzewa w czasie drukowania i pozostaje bardzo gorąca natychmiast po użyciu. Nie dotykaj jej 
bezpośrednio rękoma. 

 Używaj tylko kabla interfejsu (kabel USB) dostarczonego z drukarką. 

 Jeżeli nie używasz drukarki przez dłuższy okres czasu, wyciągnij z drukarki rolkę DK. 

 Nie próbuj drukować etykiet przy otwartej pokrywie rolki DK. 

 Nie demontuj drukarki i nie dopuść do jej zamoczenia, aby uniknąć możliwego pożaru lub porażenia prądem. 

 Nie odłączaj kabla zasilania, ani nie podłączaj do gniazdka elektrycznego mokrymi rękoma. Może to 
spowodować porażenie elektryczne lub pożar.  

 W przypadku zacięcia papieru, spowodowanego nawarstwieniem się kleju na powierzchni prowadnicy 
papieru, odłącz kabel zasilania z gniazdka elektrycznego i zetrzyj nawarstwiony klej z powierzchni 
prowadnicy papieru za pomocą szmatki namoczonej w etanolu lub alkoholu izopropylowym (do ścierania). 
Zaleca się czyszczenie prowadnicy papieru przy wymianie obcinarki. 

 Przewód zasilania 
 Używaj tylko kabla zasilania AC dostarczonego z drukarką. 

 Jeśli drukarka nie będzie używana przez dłuższy okres czasu, odłącz kabel zasilania z gniazdka 
elektrycznego. 

 Odłączając lub podłączając kabel zasilania do gniazdka elektrycznego, zawsze trzymaj za wtyczkę. Nie 
ciągnij za kabel. Przewody wewnątrz kabla mogą zostać w ten sposób uszkodzone. 

 Powinieneś ustawić drukarkę w pobliżu łatwo dostępnego, standardowego gniazdka elektrycznego. 

 Rolka DK (DK Label i DK Tape) 

 Używaj tylko oryginalnych akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych Brother (oznaczonych symbolami , 

). Nie używaj żadnych nieautoryzowanych akcesoriów lub materiałów eksploatacyjnych. 

 Jeżeli etykieta jest przyklejona do wilgotnej, brudnej lub tłustej powierzchni, może się łatwo odklejać. Przed 
zastosowaniem etykiety, wyczyść powierzchnię, na której będzie umieszczona etykieta. 

 W rolkach DK wykorzystywany jest papier termiczny i folia termiczna, zatem promienie ultrafioletowe, wiatr i 
deszcz mogą powodować wyblakniecie koloru etykiety, a brzegi etykiety mogą się odklejać.  

 Nie narażaj rolek DK na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury, dużej 
wilgotności lub kurzu. Przechowuj je w chłodnym, suchym miejscu. Używaj rolek DK tuż po otwarciu 

opakowania. 
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 Drapanie zadrukowanej powierzchni etykiety paznokciami lub przedmiotami metalowymi lub dotykanie 
zadrukowanej powierzchni dłońmi zwilżonymi wodą, potem lub kremem leczniczym, itd. Może spowodować 
zmianę lub wyblaknięcie koloru. 

 Nie naklejaj etykiet na żadne osoby, zwierzęta lub rośliny. 

 Ponieważ końcówka rolki DK jest zaprojektowana w taki sposób, że nie jest przyczepiona do szpulki, ostatnia 
etykieta może nie zostać prawidłowo odcięta. W takim przypadku, wyciągnij pozostałe etykiety, zainstaluj 
nową rolkę DK i wydrukuj ponownie ostatnią etykietę.  
Uwaga: Aby to zrekompensować, liczba etykiet DK zawartych na każdej rolce DK może być większa, niż 
podano na opakowaniu.  

 Przy odklejaniu etykiety DK, jakaś część etykiety może pozostać. Usuń pozostałą część przed naklejeniem 
nowej etykiety.  

 Niektóre rolki zawierają etykiety z trwałym klejem. Tych etykiet nie można łatwo odkleić po przyklejeniu. 

 Zanim użyjesz etykiet na płyty CD/DVD, upewnij się, że przestrzegasz instrukcji zawartych podręczniku 
użytkownika odtwarzacza CD/DVD, dotyczących przyklejania etykiet na płyty CD/DVD.  

 Nie używaj etykiet na płyty CD/DVD w odtwarzaczach z ładowaniem płyty przez szczelinę, na przykład 
odtwarzacz płyt CD w samochodzie, gdzie płyta CD jest wsuwana do szczeliny w odtwarzaczu płyt CD.  

 Po przyklejeniu etykiety na płytę CD/DVD, nie odklejaj jej, cienka warstwa na powierzchni może odejść, 
powodując uszkodzenie płyty.  

 Nie stosuj etykiet CD/DVD do płyt CD/DVD zaprojektowanych do używania z drukarkami atramentowymi. 
Etykiety z takich płyt się łatwo odklejają, a używanie płyt z odklejonymi etykietami może spowodować utratę 
lub uszkodzenie danych.  

 Stosując etykiety na płyty CD/DVD, używaj aplikatora dołączonego do rolek z etykietami na płyty CD/DVD. 
Nie stosując się do tego, można uszkodzić odtwarzacz płyt CD/DVD. 

 Użytkownicy biorą na siebie pełną odpowiedzialność za używanie etykiet na płyty CD/DVD. Firma Brother nie 
ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę lub uszkodzenie danych spowodowane nieprawidłowym 
stosowaniem etykiet na płyty CD/DVD.  

 Płyta CD-ROM i Oprogramowanie 
 Nie drap, ani nie narażaj płyty CD-ROM na wysokie lub niskie temperatury. 

 Nie stawiaj ciężkich przedmiotów na płycie CD-ROM, ani nie używaj siły na płytę CD-ROM. 

 Oprogramowanie zawarte na płycie CD-ROM może być używane tylko z drukarką. Zobacz Licencję na płycie 
CD, aby poznać więcej szczegółów. To oprogramowanie może być zainstalowane na wielu komputerach 
osobistych w jednym biurze, itd.  

 Bateria 
 Nie używaj baterii w żadnych innych produktach. 
 Pozbywaj się zużytej baterii zgodnie ze wszystkimi 
mającymi zastosowanie przepisami federalnymi, 
stanowymi i lokalnymi. 

 Przy przechowywaniu lub wyrzucaniu baterii, owiń ją 
celofanową taśmą klejącą lub innym podobnym 
materiałem, aby zapobiec zwarciu baterii. 

 Zaleca się wymieniać baterię co dwa lata. 

Przykład uziemienia baterii 
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 Obcinarka 
 Obcinarka zawiera bardzo ostre ostrze. Aby 
zapobiec uszkodzeniu ciała złamanym ostrzem 
obcinarki: 

 Używając obcinarki, upewnij się, że górna 
pokrywa jest zamknięta. 

 Nie używaj zbyt mocnego nacisku przy 
zakładaniu lub wyjmowaniu obcinarki. 

 Gdy obcinarka się stępi, powinieneś 
wymienić ją na nową. 

 Jeśli złamiesz obcinarkę, odłącz drukarkę od 
prądu i wyciągnij obcinarkę ostrożnie za 
pomocą szczypczyków. 

 Jeśli urządzenie zatnie się z powodu 
nawarstwienia się kleju, powinieneś wyczyścić 
powierzchnię prowadnicy papieru. Odłącz 
drukarkę od zasilania i wytrzyj nawarstwiony klej 
z powierzchni prowadnicy papieru przy użyciu 
szmatki lub tkaniny nasączonej alkoholem 
izopropylowym. Zalecamy czyszczenie 
prowadnicy papieru przy wymianie obcinarki. 

 Obcinarka powinna wystarczyć średnio na 5000 
odcięć lub więcej, w zależności od sposobu 
używania urządzenia. Jeżeli drukarka nie odcina 
etykiet prawidłowo lub zaczyna się często 
zacinać, obcinarka być może, zużyła się; 
powinieneś wymienić obcinarkę.  
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Przed użyciem drukarki 
1 Lista części Strona 10 

   

2 Opis części Strona 11 

   

3 Podłączanie zasilania Strona 12 

   

4 Instalowanie Rolki DK Strona 16 

   

5 Zakładanie prowadnicy papieru Strona 17 

   

6 Ustawianie zegara/języka/jednostek Strona 18 

   

7 Tworzenie etykiety Strona 20 
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1 Lista części 
 
Przy rozpakowywaniu sprawdź, czy masz wszystkie następujące części. Jeśli którejś części brakuje lub jest 
wadliwa, skontaktuj się ze sprzedawcą lub z przedstawicielem autoryzowanego serwisu firmy brother, gdzie 
nabyłeś drukarkę. 
 
Drukarka Brother QL-650TD 

 

Rolka DK (starter) 

 
 Taśma papierowa ciągła, 62 mm (8 metrów) 

 Etykiety papierowe okrągłe, 24 mm (250 etykiet) 

Kabel USB 

 

Kabel zasilania 
 

 
Prowadnica papieru 

 

CD-ROM 

 

Przewodnik instalacji i użytkowania 

 

Przewodnik o taśmach i etykietach DK 

 
Karta czyszcząca 
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2 Opis części 
 

Główna jednostka drukująca 

 

 Widok z przodu 

 

 
 

 

Gdy drukarka nie jest używana, zamykaj pokrywę rolki DK, aby zapobiec zbieraniu się kurzu i okruchów 
wewnątrz drukarki. 

 

 Widok z tyłu 
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3 Podłączanie zasilania 
 

1 
Podłącz kabel zasilania AC do drukarki 

 

 

 
  

2 
Podłącz wtyczkę zasilania do gniazdka AC. 

 

 

Przed podłączeniem wtyczki upewnij się, że 
jest to gniazdko 220 – 240 V AC. 

 Ustaw drukarkę w pobliżu gniazdka, aby 
wtyczkę zasilania można być łatwo 
wyciągnąć w razie potrzeby. 

 Podłączając lub odłączając kabel 
zasilania, trzymaj za wtyczkę, a nie za 
kabel.  

 
 

 

Jeśli używasz drukarki z systemem Windows®, nie podłączaj drukarki do komputera PC przed 
zainstalowaniem oprogramowania na komputerze PC. 
Nie podłączaj drukarki do komputera PC zanim nie zobaczysz komunikatu, który prosi o połączenie, gdy 
instalujesz sterownik drukarki.  

 Jeśli podłączysz drukarkę do komputera PC 
przed zainstalowaniem sterownika drukarki, 
pojawi się okno dialogowe pokazane obok. 
Wówczas kliknij [Cancel] (Anuluj) i odłącz 
kabel USB. Następnie zainstaluj sterownik 
drukarki. Szczegóły zobacz „3. Instalowanie 
oprogramowania” na stronie 35. 
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Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD 

 
Wyświetlacz LCD jest używany do operacji zarówno w trybie wyświetlania czasu, jak i w trybie wyboru menu. 

 Tryb wyświetlania czasu 

Wyświetlacz LCD będzie wyświetlał datę i godzinę, 
gdy urządzenie jest włączone i nie jest w użyciu. 

 
 

Tabela menu obsługi ręcznej 

 
Przyciski są oznaczone następującymi 
symbolami: 

 

 

Klawisz Menu 

 

Klawisz Anuluj 

 

Klawisz Drukuj 

 

Klawisz OK 

 

Klawisz Strzałka w górę 

 

Klawisz Strzałka w dół 

 

 

Możesz w łatwy sposób tworzyć etykiety, zawierające datę, godzinę i wiadomość bez użycia komputera. 

 

 
Szczegóły zobacz „Tworzenie etykiety” na stronie 22. 
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 Tryb Wyboru Menu 

Gdy edytujesz szablony lub zmieniasz ustawienie, 
wyświetlacz LCD będzie wyświetlać tytuł menu. 
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Przycisk obsługi ręcznej 

Funkcje wszystkich przycisków są przedstawione poniżej: 

Nazwa Funkcja 

Przycisk WŁ/WYŁ 

 

Włącza i wyłącza drukarkę. Poza tym, przycisk się świeci lub miga w zależności od stanu 
drukarki. 

Lampka LED Stan 

WYŁĄCZONE 

 

Zasilanie jest wyłączone. 

WŁĄCZONE 

 

Zasilanie jest włączone. 

Miga szybko 

 

Wystąpił błąd. 

Aby poznać szczegóły na temat rozwiązywania problemów, 
zobacz „Rozwiązywanie problemów” na stronie 51. 

Miga wolno 

 

Drukarka przetwarza dane. 

Wyłącza się po 10 
krotnym mignięciu 

 

Wystąpił błąd systemowy. Wyłącz drukarkę, odczekaj 30 sekund, 
a następnie włącz ją ponownie. Jeśli te czynności nie spowodują 
zniknięcia błędu, powinieneś skontaktować się ze sprzedawcą lub 
z autoryzowanym serwisem Brother. 

 

Przycisk DRUKUJ 

 

Rozpoczyna drukowanie. 

Przycisk ODETNIJ 

 

Odcina wydrukowaną etykietę. Ten przycisk jest używany, gdy wyłączona jest funkcja 
automatycznego odcinania etykiet. Aby poznać szczegóły, zobacz „Automatyczne 
odcinanie taśmy przy drukowaniu: Menu 9/12” na stronie 29. 

Przycisk 

PRZEWIŃ   

 Gdy używasz etykiet DK Die-cut: przewija rolkę etykiet do początku pierwszej etykiety. 
Jeżeli przytrzymasz ten klawisz przez czas dłuższy niż 1 sekunda, rolka etykiet 
przewinie się do początku następnej etykiety. 

 Gdy używasz taśm DK ciągłych: przewija 25,4 mm rolki etykiet DK. 

 Jeśli żadna rolka etykiet DK nie jest zainstalowana, włącza tryb czyszczenia i rolka 
obraca się o 8 mm. Jeśli ten przycisk jest przytrzymany przez czas dłuższy niż jedna 
sekunda, rolka obraca się o 100 mm. 

Przycisk MENU 

Przełącza między trybem wyświetlania czasu (tryb normalny) i trybem wyboru menu (gdy 
dokonujemy ustawień). 

 

Aby uniknąć zmiany ustawień szablonu, przycisk Menu można zablokować. 
Szczegóły, zobacz „Blokowanie przycisku Menu” na stronie 31. 

Przycisk ANULUJ Ustawienie jest anulowane i ekran wraca do poprzedniego trybu ekranu. 

Przycisk OK Akceptuje wybrany tryb lub wartość ustawienia. 

Przycisk strzałki w 
górę/dół 

 

Zmienia menu lub wartość ustawienia. 
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4 Instalowanie rolki DK 
 

Dozwolone rolki DK 

Poniżej przedstawiono używane w drukarce typy rolek DK. 

Rolka DK 
Ogólna nazwa dla Etykiety DK i 
Taśmy DK. 

 Etykieta DK 

Jest to rolka wstępnie ponacinanych etykiet.  
Dostępny jest papier termiczny i folia 
termiczna. 

 Taśma DK 

Jest to taśma przylepna pełnostronnicowa, 
którą można dowolnie odcinać. 
Dostępny jest papier termiczny i folia 
termiczna. 

 

 

 Pełna lista dostępnych rolek DK znajduje się w tabeli „Lista materiałów eksploatacyjnych” na końcu 
niniejszego Przewodnika Użytkownika. 

 Do drukarki używaj tylko oryginalnych rolek DK. 
 

Instalowanie rolki DK 

 

1 
Naciśnij przycisk WŁ/WYŁ, aby wyłączyć drukarkę. 
Chwyć pokrywę komory rolki DK po obu stronach z 
przodu drukarki i podnieś mocno do góry, aby ją 
otworzyć. 

 

 
 

 
  

2 
Podnieś dźwignię zwalniania rolki i wyciągnij kartę 
ochronną z jednostki drukującej. Wyciągnij kartę 
ochronną baterii.  

 

 
 

 
  

3 
Umieść szpulę w prowadnicach szpuli komorze rolki 
DK. 

 

 
 

 

 Upewnij się, że wypustki szpuli są 
mocno osadzone w prowadnicach szpuli 
po obu stronach.  

 Włóż szpulkę z elementem ustalającym 
rolki DK do prowadnicy po prawej 
stronie drukarki.  
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4 
Sprawdź czy dźwignia zwalniania rolki jest w pozycji 
górnej. 
Przewlecz końcówkę Rolki DK przez szczelinę z 
przodu obcinarki. 

 

 
 

 
Jeśli nie możesz całkowicie przewlec 
końcówki roki DK przez szczelinę, przewlecz 
ją tyle, ile można. Opuść dźwignię zwalniania 
rolki i zamknij pokrywę, następnie naciśnij 

przycisk PRZEWIŃ ( ), aby ustawić rolkę. 

 
  

5 
Opuść dźwignię zwalniania rolki i zamknij pokrywę 
rolki DK. 

 

 
 

 

5 Zakładanie prowadnicy papieru 
 

1 
Załóż prowadnicę papieru z przodu drukarki jak 
pokazano na rysunku po prawej stronie. 

 

 
 

 

Prowadnicę papieru trzeba będzie zdjąć, jeśli 
będziesz chciał drukować i odciąć więcej niż 
10 etykiet jednocześnie. 
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6 Ustawianie zegara/języka/jednostek 
Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki będziesz musiał ustawić datę i godzinę, język i jednostkę miary, jakich 
twoja drukarka będzie używać. 

 
 Jeśli odłączysz urządzenie od zasilania i wyciągniesz baterię, wszystkie zmienione ustawienia 
zostaną zresetowane. Zobacz „Ustawianie zegara: Menu7/12” na stronie 28. 

 Wymiana baterii, zobacz „Wymiana baterii litowej zegara” na stronie 49. 
 

 

1 
Naciśnij przycisk WŁ/WYŁ ( ), aby włączyć 
drukarkę. 
Na wyświetlaczu LCD zostanie wyświetlony ekran 
ustawiania godziny, a następnie zostanie 
wyświetlony rok, na przemian „05” i „YY”. 

 

 

 
  

2 
Wybierz rok naciskając przycisk strzałki ( ), a 

następnie naciśnij przycisk OK. 
Ustawiony zostanie rok, a następnie zostanie 
wyświetlony miesiąc, na przemian „01” i „MM”.  

 
  

3 
Wybierz miesiąc, naciskając przycisk strzałki 

( ), a następnie naciśnij przycisk OK. 
Ustawiony zostanie miesiąc, a następnie 
wyświetlony zostanie dzień, na przemian „01” i 
„DD”. 

 

 
  

4 
Wybierz dzień, naciskając przycisk strzałki ( ), 
a następnie naciśnij przycisk OK. 
Ustawiony zostanie dzień, a następnie wyświetlana 
zostanie godzina, na przemian „OO” i „hh”.  

 
  

5 
Wybierz godzinę naciskając przycisk strzałki 

( ), a następnie naciśnij przycisk OK. 
Ustawiana zostanie godzina, a następnie 
wyświetlone zostaną minuty, na przemian „00” i 
„mm”. 
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6 
Wybierz minuty, naciskając przycisk strzałki ( ), 
a następnie naciśnij przycisk OK. 
Ustawione zostaną minuty i wyświetlony zostanie 
ekran ustawiania języka.   

 
  

7 
Wybierz język, naciskając przycisk strzałki ( ), 
a następnie naciśnij przycisk OK. 
Ustawiony zostanie język i wyświetlony zostanie 
ekran ustawiania jednostek.  

 
  

8 
Wybierz jednostki, naciskając przycisk strzałki 

( ), a następnie naciśnij przycisk OK. 
Ustawione zostaną jednostki i ekran przejdzie do 
trybu wyświetlania czasu. 

 

 
  

9 
Twoje urządzenie będzie od tej chwili wyświetlać 
datę i godzinę, gdy będzie włączone i nie będzie w 
użyciu. 
Każda operacja, taka jak tworzenie lub drukowanie 
etykiety oraz zmiana ustawień każdej funkcji są 
wykonywane w tym trybie. Aby poznać szczegóły, 
zobacz „KROK 2 Tworzenie i drukowanie etykiety 
bez użycia komputera” na stronie 21. 

 

 

 
Ustawienia zegara, języka lub jednostek można później zmienić. Zobacz Sekcje:  

 „Regulacja zegara: Menu 7/12” na stronie 28 

 „Ustawianie czasu letniego: Menu 8/12” na stronie 29 

 „Ustawianie języka: Menu 10/12” na stronie 30 

 „Ustawianie jednostki miary (cale lub mm): Menu 11/12” na stronie 30 
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7 Tworzenie etykiety 
Poniżej pokazano ogólną procedurę tworzenia etykiety za pomocą drukarki. 

1 
Zdecyduj, jaki typ etykiety chcesz utworzyć. 
 

 
 

 
  

2 
Przygotuj odpowiednią rolkę DK. 
 

 
 

 
  

3 
Utwórz etykietę i wydrukuj ją. 

 

Po zainstalowaniu dołączonego oprogramowania, istnieje możliwość projektowania i drukowania 
etykiet za pomocą komputera PC lub przesłanie zaprojektowanej etykiety do drukarki w celu jej 
wydrukowania. Aby dowiedzieć się, jak zainstalować oprogramowanie, zobacz „KROK 3 
Podłączanie drukarki do komputera PC” na stronie 33, jak używać oprogramowanie, zobacz 
„Przewodnik Użytkownika Oprogramowania (Podręcznik w formacie PDF)”. Możesz również 
zmienić zawartość i format drukowania. 

 
 
 

 
 

Więcej szczegółowych instrukcji na temat tworzenia etykiet możesz znaleźć w następnym rozdziale. 
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Tworzenie i drukowanie etykiety 

bez użycia komputera 
Dla twojej wygody, ta drukarka ma osiem wbudowanych szablonów, możesz wybrać szablon, przewijając je w 

górę lub w dół (), a następnie nacisnąć przycisk DRUKUJ. Możesz również pobrać dodatkowe szablony 

utworzone w programie P-touch Editor 4.2. Dotyczy to wyłącznie komputerów PC i nie jest dostępne dla 

komputerów Mac. 

1 Tworzenie etykiety 
 

1. Wybór szablonu Strona 22 

  

2. Drukowanie etykiety Strona 23 

 

2 Inne wygodne funkcje 
  

Edytowanie szablonu: Menu 1/12 Strona 24 

Zmiana daty użytej w szablonach: Menu 2/12 Strona 25 

Podgląd zawartości etykiety przed drukowaniem: Menu 3/12 Strona 26 

Określanie liczby kopii: Menu 4/12 Strona 27 

Drukowanie etykiet z numerowaniem: Menu 5/12 Strona 27 

Drukowanie listy szablonów: Menu 6/12 Strona 28 

Regulacja zegara: Menu 7/12 Strona 28 

Ustawianie czasu letniego: Menu 8/12 Strona 29 

Automatyczne odcinanie rolki przy drukowaniu: Menu 9/12 Strona 29 

Ustawianie języka: Menu 10/12 Strona 30 

Ustawianie jednostki miary (cale lub mm): Menu 11/12 Strona 30 

Regulacja kontrastu wyświetlacza LCD: Menu 12/12 Strona 31 

Blokowanie przycisku Menu Strona 31 

Przesyłanie szablonów / wiadomości z komputera Strona 31 
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1 Tworzenie etykiety 
Gdy zdecydujesz, jaki typ etykiety chcesz utworzyć, musisz wybrać odpowiednią rolkę DK (Zobacz „Instalowanie 
rolki DK” na stronie 19). 

1. Wybór szablonu 

Wybierz szablon dla etykiety, jaką chcesz utworzyć spośród 8 wbudowanych szablonów. 

 

Możliwe jest również utworzenie szablonów na swoim komputerze PC. Aby poznać szczegóły, zobacz 
„Przewodnik użytkownika Oprogramowania (Podręcznik w formacie PDF)”. 

 

1 
Naciśnij przycisk WŁ/WYŁ (), aby włączyć 
zasilanie. 
Wyświetlacz jest w trybie wyświetlania czasu.  

 

 
 

 
  

2 
Wybierz szablon przewijając je w górę lub w dół za 
pomocą przycisku strzałki (), a następnie 
naciśnij przycisk OK. 
 

 

 
Jeśli wybierzesz szablon, zawierający określoną wiadomość (MSG), wybierz wiadomość, a następnie 
naciśnij przycisk OK. Wybierany jest zaznaczony szablon, a ekran powraca do trybu wyświetlania czasu. 
Aby poznać szczegóły: zobacz „Typy szablonów” poniżej. 

Typy szablonów 

Nazwa szablonu Zawartość Próbka wydruków 

[P01]Date 

Data  

 

[P02]Time 

Godzina 

 

[P03]Message 

Wiadomość 

 

[P04]Date+Time 

Data + godzina 

 

[P05]Msg+Date 

Wiadomość + data 

 

[P06]Msg+Time 

Wiadomość + godzina 
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Nazwa szablonu Zawartość Próbka wydruków 

[P07]Msg+D+T 

Wiadomość+data+godzina 

 

[P08]Msg+Num 

Wiadomość + numerowanie 

 
 

 

Gdy szablon jest pobierany z komputera PC, ekran wygląda, jak pokazano poniżej: 
[D01] Sample1 
[D02] Sample2 
· 
· 
· 

 

1. Drukowanie etykiety 

 Drukowanie tylko jednej etykiety 

1 
 Gdy ekran jest w trybie wyświetlania czasu naciśnij 

przycisk DRUKUJ ( ). 
Drukowana jest zawartośd szablonu. 

 

 

 

Dla wstępnie ustalonego szablonu, zawartośd 
etykiety jest automatycznie dopasowywana do 
rozmiaru rolki DK. 

 

Urządzenie wyświetli komunikat błędu, jeśli 
zawartośd nie mieści się w obszarze drukowania 
nawet przy zastosowaniu minimalnego rozmiaru 
czcionki. 

 Określanie liczby kopii do wydrukowania 

1 
Naciśnij i przytrzymaj przycisk DRUKUJ (). 
Wyświetlony zostanie ekran pokazany po prawej 
stronie. Liczba kopii będzie się zwiększała dopóki 
klawisz drukuj będzie wciśnięty. 

 

 
  

2 
Gdy wyświetlona zostanie liczba kopii (1 do 999), 
jaką chcesz wydrukować, zwolnij natychmiast 

przycisk DRUKUJ ( ).  
Liczba kopii wyświetlana w momencie zwolnienia 

przycisku Drukuj ( ) zostanie wydrukowana.  

 

 
 

 

 

Istnieje również możliwosć wybrania liczby kopii do wydrukowania z menu. Zobacz „Określanie liczby 
kopii: Menu 4/12” na stronie 27.  
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2 Inne wygodne funkcje 
Możesz w łatwy sposób dostosować wiele funkcji twojego urządzenia, możesz, na przykład, edytować zawartość 
wbudowanych szablonów.  

Edycja szablonu: Menu 1/12 

Edytując wybrany szablon, jest możliwa zmiana formatu etykiety na swój własny. Treść, jaką można edytować 
różni się w zależności od wybranego szablonu.  

Poniżej przedstawiamy przykład dla szablonu „[P07]Msg+D+T. 

1 
Naciskaj przycisk strzałki (), aż na ekranie 
wyświetli się [P07], następnie naciśnij dwa razy 
przycisk OK. Gdy ekran jest w trybie wyświetlania 
czasu, naciśnij przycisk Menu,.  
Ekran jest w trybie wyboru menu.  

 

 
  

2 
Wybierz „Menu 1/12” naciskając przycisk strzałki 
( ), a następnie naciśnij przycisk OK.  
Ekran jest w trybie wyboru wiadomości. 

 

 
  

3 
Wybierz wiadomość naciskając przycisk strzałki 
( ), a następnie naciśnij przycisk OK. 
Wybrana zostaje wiadomość, a następnie wyświetla 
się ekran wyboru formatu daty.   
Typ wiadomości 

 Received 

 Delivered By 

 Expires 

 Completed 

 Inspected 

 Service Before 

 Date Installed 

 None 

 Approved 

 Best Before 

 Next Test 

 

Możesz również przesłać nowe wiadomości z komputera. 

 
“None” można użyć tylko w szablonie [P08}. 

 
  

4 
Wybierz format daty naciskając przycisk strzałki 
( ), a następnie naciśnij przycisk OK. 
Wybrany zostaje format daty, a następnie wyświetla 
się ekran wyboru formatu godziny.  
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5 
Wybierz format godziny, naciskając przycisk strzałki 
( ), a następnie naciśnij przycisk OK. 
Wybrany zostaje format godziny, a następnie 
wyświetla się ekran wyboru czcionki.  

 

 
  

6 
Wybierz czcionkę, naciskając przycisk strzałki 
( ), a następnie naciśnij przycisk OK. 
Ustawienie jest zapisywane, a ekran powraca do 
trybu wyświetlania czasu.  

 
Rodzaj czcionki 

 
 

 

 

Zmiana daty użytej w szablonach: Menu 2/12 

Datę drukowaną na twoim szablonie możesz zwiększać lub zmniejszać o jakąś wartość, lub możesz ustalić 
konkretną datę. Może to być przydatne, jeśli musisz wydrukować etykiety „Należy spożyć przed:” na przykład dla 
żywności.  

 

 Twoje urządzenie będzie nadal wyświetlać bieżącą datę, gdy będzie w trybie wyświetlania daty.  

 Wartości, które można zmieniać mogą się różnić w zależności od zawartości szablonu.  

Poniżej przedstawiamy przykład dla szablonu ”[P01]Date”. 

1 
Naciskaj przycisk strzałki (), aż na ekraniepojawi się [P01], a następnie naciśnij przycisk OK. 
W trybie wyświetlania daty naciśnij przycisk Menu.  
Wyświetlony zostanie ekran wyboru menu.  

 
  

2 
Wybierz „Menu 2/12”, naciskając przycisk strzałki w 
górę lub w dół (), a następnie naciśnij przycisk 
OK.  
Wyświetliny zostanie ekran wyboru zwiększania 
daty.  

 
  

3 
Wybierz (+)/(-)/set, naciskając przycisk strzałki 
( ), a następnie naciśnij przycisk OK.  

 
 (+) : Zwiększanie (dadaje określoną wartość do bieżącej daty.) 

 (-) : Zmniejszanie (odejmuje określoną wartość od bieżącej daty.) 

 Set : Stała (określa konkretną datę.) 

 
  

 Gdy wybierzesz dodawanie lub odejmowanie 
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4 
Jeśli wybrano (+)/(-), naciśnij przycisk strzałki w dół 

lub w górę (), aby wybrać Years (Lata), 
Months (Miesiące), Weeks (Tygodnie), Days (Dni), 
Hours (Godziny) lub Minutes (Minuty), a następnie 
naciśnij przycisk OK. 

 
 

 
  

5 
Wybierz wartość z przedziału od 000 do 999, 
naciskając przycisk strzałki w górę lub w dół 

( ), a następnie naciśnij przycisk OK. 
Ustawienie jest zapisywane, a ekran powraca do 
trybu wyświetlania czasu. 
Jeśli ustawisz zwiększanie lub zmniejszanie 
bieżącej daty, lub jeśli ustalisz konkretną datę, w 
trybie wyświetlania czasu będzie wyświetlana 
gwiazdka”*”. 

 
 
 Jeśli wybierzesz stałą datę: 

4 
Ustaw rok, miesiąc i dzień, naciskając przycisk 

strzałki (), a następnie naciśnij przycisk OK. 
Ustawienie jest zapisywane, a ekran powraca do 
trybu wyświetlania czasu.  
Jeśli ustawisz zwiększanie (+) lub zmniejszanie (-) 
bieżącej daty lub jeśli ustalisz konkretną datę, w 
trybie wyświetlania czasu będzie wyświetlana 
gwiazdka „*”. 

 
 

 

Jeśli do drukowania chcesz użyć bieżącej godziny, wybierz zwiększanie (+) lub zmniejszanie (-) i ustaw 
ponownie wszystkie wartości na „000”. 

 

Podgląd zawartości etykiety przed drukowaniem: Menu 3/12 

Możesz sprawdzić zawartość etykiety przed wydrukowaniem przy użyciu funkcji podglądu. 

1 
W trybie wyświetlania czasu, naciśnij przycisk Menu. 
Wyświetlony zostanie ekran wyboru menu.  

 
  

2 
Wybierz „Menu 3/12”, naciskając przycisk strzałki 

( ), a następnie naciśnij przycisk OK.  
Zawartość etykiety będzie przewijana z prawej 
strony w lewo w pierwszej linii ekranu. 
W drugiej linii wyświetlany będzie rozmiar 
zainstalowanej rolki DK. 
Gdy wyświetlanie zostanie zakończone, ekran 
powróci do trybu wyświetlania czasu.  
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Określanie liczby kopii: Menu 4/12 

 

1 
W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk Menu. 

Wyświetlony zostanie ekran wyboru menu.  

 
 

2 
Wybierz „Menu 4/12”, naciskając przycisk strzałki 

( ), a następnie naciśnij przycisk OK.  

 

 
 

3 
Wybierz liczbę kopii do wydrukowania z przedziału od 

1 do 999, naciskając przycisk strzałki ( ), a 
następnie naciśnij przycisk OK. 

Określona liczba kopii jest drukowana, a ekran 
powraca do trybu wyświetlania czasu.  

 

 

Drukowanie etykiet z numerowaniem: Menu 5/12 

Jeśli wybierzesz szablon zawierający numerowanie, musisz wprowadzić numer początkowy, oraz o jaką wartość 
ten numer będzie zwiększany po wydrukowaniu kolejnej etykiety. 

 

Aby poznać szczegóły dotyczące pobieranych szablonów, zobacz „Przewodnik użytkownika 
Oprogramowania (Podręcznik w formacie PDF).” 

 

1 
Naciskaj przycisk strzałki ( ), aż na ekranie wyświetli się [P08], a następnie naciśnij dwukrotnie 
przycisk OK. W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk Menu. 
Wyświetlony zostanie ekran wyboru menu.  

 
  

2 
Wybierz „Menu 5/12”, naciskając przycisk strzałki 

( ), a następnie naciśnij przycisk OK. 

 

 
  

3 
Wybierz numer pierwszej etykiety (000 do 999), 

naciskając przycisk strzałki ( ), a następnie 
naciśnij przycisk OK. 

 

 
Jeśli przytrzymasz wciśnięty przycisk  lub , wartość będzie się zwiększała lub zmniejszała w 
krokach co 10 jednostek. 

 
 

4 
Wybierz liczbę etykiet do wydrukowania (1 do 999) 
naciskając przycisk strzałki w górę lub w dół 

( ), a następnie naciśnij przycisk OK.  
Etykieta jest drukowana określoną ilość razy, a 
ekran powraca do trybu wyświetlania czasu.   
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Drukowanie listy szablonów: Menu 6/12 

Istnieje możliwość wydrukowania próbki każdego szablonu (w tym szablonów pobranych z komputera).  

 

Aby poznać szczegóły dotyczące pobieranych szablonów, zobacz „Przewodnik Użytkownika 
Oprogramowania (Podręcznik w formacie PDF)”. 

 

Wybierz taśmę DK, na której można drukować etykiety do 62 mm szerokości. Jeśli etykieta DK jest 
zbyt wąska, urządzenie będzie wskazywało błąd. Zobacz listę taśm DK na końcu tego Przewodnika 
Użytkownika. 

 

1 
W trybie wyświetlania czasu, naciśnij przycisk Menu. 
Wyświetlony zostanie ekran wyboru menu. 

 
 

2 
Wybierz „Menu 6/12”, naciskając przycisk strzałki 

( ), a następnie naciśnij przycisk OK. 

 

 
  

3 Naciśnij przycisk OK lub przycisk DRUKUJ ( ). 
Drukowana jest lista szablonów, a ekran powraca 
do trybu wyświetlania czasu.  

 

 

Ustawianie zegara: Menu 7/12 

 

1 
W trybie wyświetlania czasu, naciśnij przycisk Menu. 
Wyświetlony zostanie ekran wyboru menu. 

 
 

2 
Wybierz „Menu 7/12”, naciskając przycisk strzałki 

( ), a następnie naciśnij przycisk OK.  

 

 
 

3 
Ustaw zegar naciskając przycisk strzałki ( ), a 
następnie naciśnij przycisk OK. 

 

 

Ustaw ROK (YY), Miesiąc (MM), Dzień (DD), Godzinę (hh) i Minuty (mm), naciskając przycisk 

strzałki (), a następnie naciśnij przycisk OK. 
Po ustawieniu zegara ekran powróci do trybu wyświetlania czasu.  

 

 

Jeśli godzina i data nie została zapamiętana po odłączeniu kabla zasilania, wymień baterię. Ponieważ 
bateria nie posiada już ładunku, zegar będzie musiał być resetowany do czasu instalacji nowej baterii. 
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Ustawianie Czasu Letniego: Menu 8/12 

Przestaw wewnętrzny zegar o jedną godzinę, włączając funkcję czasu letniego.  

1 
W trybie wyświetlania czasu, naciśnij przycisk Menu. 
Wyświetlany jest ekran wyboru menu.  

 
  

2 
Wybierz „Menu 8/12”, naciskając przycisk strzałki 
( ), a następnie naciśnij przycisk OK.  

 

 
  

3 
Wybierz „ON” (Włączone), naciskając przycisk 
strzałki (), a następnie naciśnij przycisk OK. 
Ustawienie jest zapisywane, a ekran powraca do 
trybu wyświetlania czasu.   

 

Automatyczne odcinanie rolki w czasie drukowania: Menu 9/12 

Jeśli włączysz funkcję automatycznego odcinania, twoja drukarka będzie automatycznie odcinać każdą etykietę 
po wydrukowaniu.  

1 
W trybie wyświetlania czasu, naciśnij przycisk Menu. 
Wyświetlany jest ekran wyboru Menu.  

 
  

2 
Wybierz „Menu 9/12”, naciskając przycisk strzałki 
( ), a następnie naciśnij przycisk OK. 

 

 
  

3 
Wybierz „ON” (Włączone), naciskając przycisk 
strzałki (), a następnie naciśnij przycisk OK.  
Ustawienie jest zapisywane, a ekran powraca do 
trybu wyświetlania czasu.   
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Ustawianie języka: Menu 10/12 

 

1 
W trybie wyświetlania czasu, naciśnij przycisk Menu. 
Wyświetlany jest ekran wyboru Menu.  

 
  

2 
Wybierz „Menu 10/12”, naciskając przycisk strzałki 
( ), a następnie naciśnij przycisk OK. 

 

 
  

3 
Wybierz język, naciskając przycisk strzałki ( ), 
a następnie naciśnij przycisk OK.  
Ustawienie jest zapisywane, a ekran powraca do 
trybu wyświetlania czasu.   

 

Ustawianie jednostki miary (cale lub mm): Menu 11/12 

 

 

Domyślnym ustawieniem jednostki dla języka angielskiego jest „inch” (cale). Dla innych języków 
ustawieniem domyślnym jest „mm”. 

 

1 W trybie wyświetlania czasu, naciśnij przycisk Menu. 
Wyświetlany jest ekran wyboru Menu.  

 
  

2 Wybierz „Menu 11/12”, naciskając przycisk strzałki ( ), a następnie naciśnij przycisk OK. 

 

 
  

3 Wybierz jednostkę, naciskając przycisk strzałki 
( ), a następnie naciśnij przycisk OK.  

Ustawienie jest zapisywane, a ekran powraca do 
trybu wyświetlania czasu.  
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Regulacja kontrastu wyświetlacza LCD Menu 12/12 

 

1 
W trybie wyświetlania czasu, naciśnij przycisk Menu. 
Wyświetlany jest ekran wyboru Menu.  

 
  

2 
Wybierz „Menu 12/12”, naciskając przycisk strzałki 
( ), a następnie naciśnij przycisk OK. 

 

 
  

3 
Ustaw kontrast, naciskając przycisk strzałki 
( ), a następnie naciśnij przycisk OK.  
Ustawienie jest zapisywane, a ekran powraca do 
trybu wyświetlania czasu.  

 

 

Blokowanie przycisku Menu 

Możesz zapobiec przypadkowym zmianom w szablonach, blokując przycisk Menu. 

1 
Naciśnij przycisk Menu na dłużej niż jedną sekundę 
w trybie wyświetlania czasu.  
Gdy przycisk Menu jest zablokowany, w trybie 
wyświetlania czasu po prawej stronie ekranu 

wyświetlany jest symbol .  
Jeśli naciśniesz przycisk Menu na dłużej niż jedną 
sekundę ponownie, przycisk Menu zostanie 
odblokowany.  

 

 

Pobieranie szablonów / wiadomości z komputera 

 
Możesz przesłać szablony lub zawartość wiadomości, które 
utworzyłeś w programie P-touch editor 4.2 do drukarki przy użyciu 
programu P-touch Transfer Manager. 

 

 

Opcja dostępna tylko w komputerach PC. Nie dostępna 
dla komputerów Mac. 

 
 

Na temat pobierania wiadomości 

 
Istnieje możliwość dodania elementu wybranego dla Wiadomości 
do jednostki głównej przy użyciu P-touch Transfer Manager. 
Będzie wygodne ustawienie nazwiska lub nazwy firmy.  
Szczegóły zobacz „Przewodnik Użytkownika Oprogramowania 
(Podręcznik w formacie PDF)”.  
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Podłączanie drukarki do 
komputera PC 

 

Korzystając z oprogramowania dołączonego do drukarki, możesz tworzyć różnorodne etykiety szybko i łatwo przy 
użyciu twojego komputera osobistego. 

Szczegóły dotyczące oprogramowania dołączonego do tej drukarki oraz dodatkowych wymagań sprzętowych / 
programowych znajdziesz na końcu tego Przewodnika Użytkownika i w „Przewodniku Użytkownika 
Oprogramowania (Podręcznik w formacie PDF)”. 

1 Dla Windows 
 

1. Opis oprogramowania Strona 34 

  

2. Uwagi dotyczące instalacji Strona 35 

  

3. Instalacja oprogramowania Strona 35 
 

1 Dla Mac 
 

1. Opis oprogramowania Strona 39 

  

2. Uwagi dotyczące instalacji Strona 39 

  

3. Instalacja oprogramowania Strona 40 
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1 Dla Windows 
 
Oprogramowanie dołączone do twojej drukarki jest zgodne z następującymi systemami operacyjnymi.  
Microsoft® Windows® 98 SE/Me/2000 Professional/XP. 
 

 

Aby poznać szczegóły dotyczące oprogramowania, zobacz „Przewodnik Użytkownika Oprogramowania 
(Podręcznik w formacie PDF)”.  

 

1. Opis oprogramowania 

Płyta CD-ROM dołączona do Twojej drukarki zawiera następujące oprogramowanie oraz sterownik drukarki. 

 P-touch Editor 4.2 
Możesz tworzyć wiele rodzajów etykiet, takich jak etykiety adresowe i etykiety na płyty CD/DVD. Istnieje również 
możliwość powiązania z wcześniej utworzonymi bazami danych (funkcja bazy danych) i zarządzania takimi 
informacjami, jak nazwiska i adresy (funkcja listy etykiet). 

 P-touch Transfer Manager 1.2 
Dane szablonu oraz dane obrazów utworzone przez wyeksportowanie etykiety utworzonej przez P-touch Editor 
mogą być przesłane do drukarki. Dane przesłane do drukarki mogą być wydrukowane przez drukarkę tylko jako 
pobrany szablon. Tekst, który będzie użyty jako Wiadomość wcześniej ustalonego szablonu również może być 
przesłany. 

 P-touch Library 1.0 
Etykiety utworzone w programie P-touch Editor można wydrukować ponownie szybko i łatwo. 

 P-touch 4.2 Add-in Utility 
Używając grupy ikon Add-in dla Microsoft® Word 97/2000/2002/2003, Microsoft® Outlook® 2000/2002/2003, 
Microsoft® Escel 97/2000/2002/2003, jest możliwe tworzenie etykiety przy użyciu danych z tych aplikacji.  

 P-touch Backup Manager 1.2 
Dane mogą być dowolnie przesyłane między tą drukarką i komputerem PC. Dane mogą być bezpiecznie 
przechowywane (w postaci kopii bezpieczeństwa) jako dodatkowy środek bezpieczeństwa. 

 P-touch Address Book 1.0 
Pozwala na łatwe zarządzanie twoimi adresami do drukowania etykiet adresowych.  
Możesz importować informacje kontaktowe z programu Microsoft® Outlook®. 

 Sterownik Drukarki 
Pozwala drukować przy pomocy twojego komputera PC. 

 Przewodnik Użytkownika Oprogramowania (Podręcznik w formacie PDF) 
Dostarcza instrukcji dotyczących używania oprogramowania dołączonego do twojego urządzenia. Można go 
przeglądać przy użyciu programu Adobe® Acrobat® Reader® lub Adobe® Reader®. 
Można go również czytać bezpośrednio z płyty CD-ROM. 
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2. Uwagi dotyczące instalacji 

 Nie podłączaj tej drukarki do komputera PC, dopóki nie pojawi się komunikat, mówiący, aby to zrobić. Jeśli 
drukarka jest już podłączona do komputera PC przed zainstalowaniem oprogramowania, wyciągnij wtyczkę 
kabla USB z komputera PC i poczekaj na żądanie ze strony oprogramowania. 

 Gdy instalujesz oprogramowanie w Windows 2000/XP, upewnij się, że jesteś zalogowany z prawami 
administratora.  

 Upewnij się, że zamknąłeś wszystkie aplikacje przed zainstalowaniem oprogramowania, aby mogły zostać 
zainstalowane dodatki Add-ins, dołączone do oprogramowania. 
 

3. Instalacja oprogramowania 

Ta sekcja wyjaśnia jak zainstalować program P-touch Editor 4.2, P-touch Address Book 1.0, Sterownik drukarki 
oraz Przewodnik Użytkownika Oprogramowania. 
Procedura instalacji różni się w zależności od systemu operacyjnego, zainstalowanego na twoim komputerze PC. 
Podany przykład instalacji dotyczy systemu Windows XP. 

1 
Włącz komputer PC i włóż płytę CD-ROM do napędu CD-ROM. 
Program instalacyjny QL-series uruchamia się i zostaje wyświetlony ekran P-touch Setup. 

 

Zanim pojawi się ten ekran, może upłynąć chwila czasu.  
Jeśli płyta nie uruchomi się automatycznie, kliknij dwukrotnie ikonę „Setup.exe” na płycie CD-
ROM.  

 
 

2 
Kliknij „Standard Installation” (instalacja 
standardowa). 
Uruchamia się przygotowanie do instalacji 
oprogramowania i zostaje wyświetlona 
Umowa Licencyjna. 

 

 

Przyciski pozwalają wybrać następujące operacje. 
 

 
Instalacja standardowa 
Instalowane są następujące elementy: 
P-touch Editor 4.2, 
P-touch Address Book 1.0, 
Sterownik Drukarki I Przewodnik Użytkownika. 

 Instalacja Użytkownika 
Można zainstalować oddzielnie P-touch Editor 4.2, P-touch Address Book 1.0, sterownik drukarki 
i Przewodnik Użytkownika. 

 Wyświetl Przewodnik Użytkownika. 
Można wyświetlić Przewodnik Użytkownika Oprogramowania (Podręcznik w formacie PDF) bez 
instalowania go. 

 Zainstaluj program Acrobat Reader 
Można zainstalować program “Adobe® Acrobat® Reader®, abyś mógł otworzyć Przewodnik 
Użytkownika Oprogramowania (Podręcznik w formacie PDF). 

 

Zainstalowany zostanie program Adobe® Acrobat® Reader® 5.1. Jeśli masz już zainstalowaną 
nowszą wersję, nie musisz go instalować. 
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3 
Przeczytaj uważnie umowę licencyjną. Jeśli się 
zgadasz z postanowieniami i warunkami umowy 
licencyjnej, kliknij [Yes] (tak), aby kontynuować 
instalację. 
Wyświetlany jest ekran Informacje o kliencie. 

 

 
  

4 
Wprowadź „Nazwę Użytkownika” i „Nazwę firmy”, a 
następnie kliknij [Next] (Dalej). 
Wyświetla się ekran wyboru lokalizacji do instalacji.  

 

 
  

5 
Kliknij [Next] (Dalej) 
Wyświetla się ekran Add shortcut (Dodaj skrót) 
 

 

 

Aby zainstalować w innym folderze, kliknij 
[Browse] (Przeglądaj) i wybierz inny folder. 

 
  

6 
Sprawdź lokalizacje, w jakich chcesz, aby program 
instalacyjny dodał skróty do programu i kliknij [Next] 
(Dalej). 
Wyświetla się ekran Rozpoczęcie kopiowania plików.  
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7 
Sprawdź ustawienia i, jeśli są prawidłowe, kliknij 
[Next] (Dalej). 

 
 

 

 Zanim pojawi się ekran może upłynąć 
chwila czasu. 

 Jeśli ustawienia nie są prawidłowe, kliknij 
[Back] (Cofnij) i ustaw ponownie. 

Wyświetla się ekran ustawień dodatków Add-in. 

 
  

8 
Zaznacz aplikację Microsoft® Office®, dla której ma 
być dostępny dodatek Add-in i kliknij [Next]. 

 

 

Upewnij się, że zamknąłeś wszystkie aplikacje 
Microsoft® Office®. 

 

Szczegóły dotyczące ustawień dodatków add-
in, zobacz „Przewodnik użytkownika 
Oprogramowania (Podręcznik w formacie 
PDF)”. 

Wyświetlany jest ekran Instalacja sterownika (Brother 
P-touch). 

 
  

9 
Kiedy zostanie wyświetlony komunikat „Connect P-touch, and then turn it on” (Podłącz drukarkę P-
touch, a następnie włącz), podłącz kabel USB oraz kabel zasilania do drukarki. 

 

Odklej naklejkę zabezpieczającą z portu USB drukarki i podłącz kabel USB. 

 

 
  

10 
Podłącz kabel USB do portu USB komputera PC. 

Naciśnij przycisk WŁ/WYŁ () drukarki, aby włączyć zasilanie. 
Gdy komputer PC wykryje drukarkę i instalacja sterownika zostanie zakończona, wyświetli się ekran 
Rejestracja Użytkownika. 

 

Jeśli używasz huba USB i komputer PC ma problem z wykryciem drukarki, spróbuj podłączyć 
drukarkę bezpośrednio do twojego komputera PC. 
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11 
Zaznacz czy chcesz zarejestrować swoją drukarkę, a 
następnie naciśnij [Next] (Dalej). 
Jeśli wybierzesz „Yes, dysplay the page” (Tak, 
wyświetl stronę), zostaniesz przekierowany do strony 
rejestracji online. Po rejestracji użytkownika, 
kontynuuj instalację (rejestracja jest zalecana). 
Jeśli wybierzesz „No, do not display the page” (Nie, 
nie wyświetlaj strony), proces instalacji będzie 
kontynuowany. 

 

 
  

12 
Kliknij [Finish] (Zakończ). 
Instalacja oprogramowania jest teraz zakończona. 

 

 

Gdy instalacja zostanie ukończona, może 
zostać wyświetlony komunikat monitujący o 
ponowne uruchomienie twojego komputera PC. 
W takim przypadku, wybierz „Restart” 
(Uruchom ponownie) i kliknij [Finish] (Zakończ). 

 
  

13 
Uruchamianie zainstalowanego oprogramowania. 
Jeśli uruchamiasz P-touch Editor, kliknij [Start]-[Wszystkie Programy (Programy)] – [Brother P-touch] – 
[P-touch Editor 4.2]. 
Jeśli uruchamiasz P-touch Address Book, kliknij [Start] – [Wszystkie Programy (Programy)]- [Brother P-
touch] – [P-touch Address Book 1.0]. 

 

 

Aby poznać szczegóły na temat oprogramowania, zobacz „Przewodnik Użytkownika Oprogramowania 
(Podręcznik w formacie PDF)” 
Przewodnik Użytkownika Oprogramowania (Podręcznik w formacie PDF) można przeglądać klikając na 
[Start] – [Wszystkie Programy (Programy)] – [Brother P-touch] – [Manuals] – [QL-Series User’s Guide 
(English)]. 
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2 Dla Mac 
Aby używać drukarki z twoim komputerem Mac® będziesz musiał zainstalować oprogramowanie z załączonej 
płyty CD-ROM 
Oprogramowanie jest dostępne dla następujących systemów operacyjnych. 
Mac OS® X 10.1 – 10.4.1 

 

Aby poznać szczegóły dotyczące oprogramowania, zobacz „Przewodnik Użytkownika 
Oprogramowania (Podręcznik w formacie PDF)”. 

 

1. Opis oprogramowania 

 
Płyta CD-ROM dołączona do drukarki zawiera następujące oprogramowanie oraz sterownik drukarki. 

 P-touch Editor 3.2 
Możesz tworzyć wiele rodzajów etykiet, takich jak etykiety adresowe i etykiety na płyty CD/DVD. 

 Czcionki 
Wybór czcionek dla języka angielskiego 

 Szablony automatycznego formatowania 
Wybór szablonów etykiet, z których można korzystać w programie P-touch Editor 3.2. 

 Kliparty 
Wybór ilustracji, z których można korzystać w programie P-touch Editor 3.2. 

 Sterownik drukarki 
Pozwala drukować za pomocą twojego komputera Mac®. 

2. Uwagi dotyczące instalacji 

 Zanim nie zakończy się instalacja sterownika drukarki, nie podłączaj drukarki do komputera Mac®. Jeśli 
została ona podłączona do komputera Mac®, wyciągnij kabel USB z komputera Mac®.  

 Instalując oprogramowanie, zaloguj się jako administrator.  
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3. Instalacja oprogramowania 

 
Z tej sekcji dowiesz się, jak zainstalować program P-touch Editor 3.2, Czcionki, Szablony Automatycznego 
Formatowania oraz Kliparty jako całość, jak zainstalować sterownik drukarki i jak ustawić go jako drukarkę.  
Procedura instalacji tego oprogramowania różni się w zależności od wersji systemu operacyjnego twojego 
komputera Mac®.  

Poniżej przedstawiliśmy przykład dla systemu Mac OS® X 10.3.9. 

1 
Uruchom swój komputer Mac®, i włóż płytę CD-ROM 
do napędu CD-ROM. 
Wyświetlony zostanie ekran „QL-Series” 

 

 

Jeśli płyta nie uruchomi się automatycznie, kliknij dwukrotnie na ikonie QL-Series (na dysku CD-
ROM). 

 
  

2 
Kliknij na folder [Mac OS X].  

 

 
  

3 
Kliknij dwukrotnie na ikonie [P-touch Editor 3.2 
Installer]. 
Uruchamia się program P-touch Editor 3.2 Installer i 
wyświetlony zostaje ekran powitalny.   

 
  

4 
Sprawdź treść i kliknij [Next] (Dalej).  
Wyświetlony zostanie ekran Ważne Informacje.  

 

 
  

5 
Sprawdź treść i kliknij [Next] (Dalej).  
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6 
Kliknij [Next] (Dalej). 

 

 

Możesz wybrać, które programy chcesz 
zainstalować. Odznacz wszystkie programy, 
których nie chcesz instalować. 

Wyświetlony zostaje ekran Wyboru folderu, w 
którym zostanie umieszczony skrót. 

 
  

7 
Wybierz lokalizację, w której chcesz umieścić skrót 
i kliknij [Next] (Dalej). 

 

 
 

 

Dla systemów innych niż Mac OS® x 10.1 
nie wybieraj „in the Dock”. Skrót nie jest 
tworzony w doku, i ikona doku może 
zmienić się ponownie na domyślną. 

Wyświetlany jest ekran Podsumowanie przed 
instalacją.  

 
  

8 
Kliknij [Install] (Zainstaluj). 
Instalacja rozpoczyna się.  

 

 
  

9 
Po zakończeniu się instalacji i pojawieniu się 
ekranu przedstawionego po prawej stronie, kliknij 
[Done] (Gotowe). 
Instalacja oprogramowania jest zakończona. 
Następnie, zainstaluj sterownik drukarki.  

 

 
  

10 
Kliknij dwukrotnie [QL-500 550 650TD Driver.pkg] w folderze.[Mac OS X]. 
Program instalacyjny sterownika uruchamia się i wyświetlany jest ekran Instalacja 
Sterownika. 
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11 
Kliknij [Continue] (Kontynuuj). 
Wyświetlony zostaje ekran Ważne Informacje. 

 

 
  

12 
Kliknij [Continue] (Kontynuuj). 
Wyświetlony zostaje ekran Umowa Licencyjna 
Oprogramowania. 

 

 
  

13 
Sprawdź zawartość i wybierz „English” (Angielski), 
następnie kliknij [Continue] (Kontynuuj). 
Wyświetlony zostaje ekran Umowa Licencyjna. 

 

 
  

14 
Jeżeli chcesz kontynuować instalację, kliknij [Agree] 
(Zgadzam się). 
Wyświetlony zostaje ekran Wybór Lokalizacji. 

 

 
  

15 
Wybierz lokalizację, w której chcesz zainstalować 
oprogramowanie, a następnie kliknij [Continue] 
(Kontynuuj). 
Wyświetlony zostaje ekran Łatwa Instalacja. 

 

 

Wybierz dysk, w którym zainstalowany jest 
system Mac OS® X. 

 
  

42 



16 
Wybierz dysk, na którym chcesz zainstalować 
sterownik i kliknij [Install] (Zainstaluj). 
Teraz wyświetlony zostaje ekran, w którym 
wyświetlane są nazwa i hasło administratora. 

 

 
  

17 
Wprowadź „Nazwę” i ”Hasło” administratora i 
kliknij [OK.]. 
Wyświetlany jest ekran, moniturjący o 
sprawdzenie instalacji. 

 

 
  

18 
Jeśli chcesz kontynuować instalację, kliknij 
[Continue Installation] (Kontynuuj Instalację). 
Instalacja rozpoczyna się. 

 

 
  

19 
Gdy instalacja zostanie zakończona i 
wyświetlony jest komunikat „The software was 
succefully installed” (Oprogramowanie zostało 
pomyślnie zainstalowane), kliknij [Restart] 
(Uruchom ponownie). 
Twój komputer Mac® zostanie uruchomiony 
ponownie. 
Instalacja sterownika drukarki jest teraz 
zakończona. 

 

 
  

20 
Po ponownym uruchomieniu komputera, 
podłącz kabel USB i kabel zasilania do 
drukarki. 

 

 

Przed podłączeniem kabla USB, zdejmij 
etykietę bezpieczeństwa. 

 
  

21 
Podłącz kabel USB do portu USB komputera Mac®. 

Naciśnij przycisk WŁ/WYŁ () drukarki, aby włączyć zasilanie. 

 

Jeśli używasz huba USB i Twój komputer Mac® ma problemy z wykryciem drukarki, spróbuj 
podłączyć drukarkę bezpośrednio do twojego komputera Mac®.  
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22 
Kliknij dwukrotnie na dysku, gdzie zainstalowany jest system Mac OS®, a następnie kliknij kolejno 
[Applications] – [Utility] [Printer Setup Utility (Print Center)]. 
Wyświetlany jest ekran Lista Drukarek. 

 

Gdy wyświetli się ekran przedstawiony po 
prawej stronie, kliknij [Add} (Dodaj). 

 

 
  

23 
Kliknij [Add] (Dodaj Drukarkę). 

 

 
  

24 
Kliknij [USB]. 

 

 
  

25 
Kliknij „QL-650TD”, a następnie kliknij [Add] (Dodaj). 
Wyświetla się ponownie ekran Lista Drukarek. 

 

 
  

26 
Sprawdź czy dodana jest drukarka „QL-650TD” i 
zamknij ekran Lista Drukarek. 
Możesz teraz używać drukarki. 

 

 
  

27 
Kliknij dwukrotnie  z folderu [Applications] – [P-touch Editor 3.2] i P-touch Editor 
uruchomi się. 

 

 

Aby poznać szczegóły dotyczące oprogramowania, zobacz „Przewodnik Użytkownika 
Oprogramowania (Podręcznik w formacie PDF)”. Aby przeglądać Przewodnik Użytkownika 
Oprogramowania (Podręcznik w formacie PDF), otwórz plik PDF zapisany w folderze „Manuals” na 
płycie CD-ROM. 
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Konserwacja i Rozwiązywanie 

problemów 
Z tej sekcji przewodnika dowiesz się jak prawidłowo konserwować tą drukarkę, aby zapewnić wieloletnie 

niezawodne działanie. 

W tej sekcji znajdują się również informacje na temat rozwiązywania potencjalnych problemów oraz znaczenia 

komunikatów błędów. 

1 Konserwacja 
 

Konserwacja głowicy drukującej Strona 46 

Konserwacja wałka Strona 46 

Konserwacja wyjścia etykiet Strona 47 

Wymiana obcinarki Strona 48 

Wymiana litowej baterii zegara Strona 49 
 

2 Rozwiązywanie problemów 
 

Potencjalne typy problemów Strona 51 

Komunikaty błędów (co one oznaczają) Strona 52 

Resetowanie Drukarki  Strona 53 

Główne specyfikacje Strona 54 
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1 Konserwacja 
Konserwacji drukarki powinna być wykonywana tylko w razie potrzeby. Jednak, w niektórych lokalizacjach, 
konserwacja powinna być wykonywana częściej (np. w miejscach zakurzonych). 

Konserwacja głowicy drukującej 

Rolka DK (typ papieru do zapisu termicznego) używana z drukarką jest przeznaczona do automatycznego 

czyszczenia głowicy drukującej. Gdy Rolka DK przechodzi przez głowicę drukującą w czasie drukowania i 

przewijania etykiety, głowica drukująca jest czyszczona. 

Konserwacja wałka 

Wyczyść wałek przy użyciu karty czyszczącej (sprzedawanej oddzielnie). 
Do drukarki dołączono tylko jedną kartę czyszczącą. 

 

W czasie wykonywania konserwacji wałka, upewnij się, że używasz specjalnej karty czyszczącej 
przeznaczonej dla tej drukarki. 
Jeśli użyjesz innych kart czyszczących, powierzchnia wałka może zostać uszkodzona powodując 
nieprawidłowe działanie. 

 

1 
Wyłącz zasilanie drukarki. 

 
  

2 
Chwyć pokrywę komory rolki DK po obu stronach z 
przodu drukarki i mocno podnieś do góry, aby 
otworzyć pokrywę. 

 

 
  

3 
Podnieś dźwignię zwalniania rolki i wyciągnij rolkę 
DK. 

 

 

 

Upewnij się, że wyciągnąłeś rolkę DK przed 
czyszczeniem wałka. Funkcja czyszczenia 
wałka nie będzie działać poprawnie, jeśli 
rolka DK nie zostanie wyciągnięta. 
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4 
Włóż brzeg (A) karty czyszczącej do jednostki drukującej i wyprowadź ją z przodu obcinarki. 

 

Nie wyciągaj części (A) karty czyszczącej. 
Zadrukowana strona karty drukującej powinna być skierowana do góry. 

 

 
  

5 
Po włożeniu karty czyszczącej do jednostki 
drukującej,opuść dźwignię zwalniania rolki i 
wyciągnij część B karty drukującej. 

 

 
  

6 
Zamknij pokrywę Rolki DK i włącz zasilanie drukarki.  

 
  

7 Naciśnij przycisk PRZEWIŃ () na dłużej niż jedną sekundę. 
Wałek obraca się o 100 mm. 
Strona karty czyszzącej pokryta klejem usuwa 
wszystkie plamy lub kurz z wałka. 
 

 

 
 

 

Jeśli nie naciśniesz przycisku Przewiń na 
dłużej niż jedną sekundę, wałek obraca się 
tylko o 8 mm. 
Wyrzuć kartę czyszczącą po użyciu. 

 

Konserwacja wyjścia etykiet 

 

Gdy do wyjścia etykiet (część metalowa i płaska i 
żywicowa część prowadząca) jest przyczepiony klej i 
drukarka uszkadza etykiety, wyjmij kabel zasilania z 
gniazdka i wyczyść wyjście etykiet za pomocą szmatki 
nasączonej etanolem lub alkoholem izopropylowym. 
Zaleca się czyścić wyjście etykiet przy wymianie 
obcinarki. 
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Wymiana obcinarki 

Może się zdarzyć, że ostrze tnące w obcinarce stępi się i trzeba będzie je wymienić. W odpowiednim czasie, 

zakup nową obcinarkę na wymianę i zainstaluj ją zgodnie z poniższą procedurą. Aby uzyskać informacje na temat 

zakupu obcinarki na wymianę, zobacz na końcu tego Przewodnika Użytkownika.  

1 
Sprawdź czy obcinarka jest w pozycji 
spoczynkowej.  

 

 
  

2 
Wyłącz zasilanie drukarki i wyciągnij kabel zasilania z gniazdka ściennego.  

 
  

3 
Otwórz pokrywę Rolki DK i podnieś dźwignię 
zwalniania rolki. Wyciągnij rolkę DK. 

 

 
  

4 
Przy użyciu śrubokręta krzyżowego, poluzuj śrubę 
trzymającą ostrze obcinarki na miejscu. 

 

 

 

Śruby zabezpieczającej obcinarkę nie należy 
całkowicie wyciągać. Tylko ją poluzuj, aby 
wyjąć obcinarkę z drukarki. 

 
  

5 
Chwyć za języczek i wyciągnij obcinarkę.  

 

 

Uważaj, aby nie dotykać ostrza obcinarki. 

 
  

6 
Umieść nową obcinarkę w prawidłowej pozycji.   
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7 
Po ustawieniu obcinarki w prawidłowej pozycji, 
dokręć śrubę trzymającą obcinarkę na miejscu.  

 

 
  

8 
Załóż rolkę DK i zamknij pokrywę rolki DK.  
Aby poznać szczegóły, zobacz „Instalacja rolki DK” na stronie 16. 

 

Wymiana litowej baterii zegara 

Bateria litowa służy do podtrzymywania ustawień dla wewnętrznego zegara, gdy drukarka nie jest podłączona do 

normalnego źródła zasilania. Jeżeli ustawienia zegara trzeba ustawiać zawsze, gdy drukarka była odłączona od 

normalnego źródła zasilania, należy wymienić baterię.  

Do wymiany baterii litowej, zakup baterię CR2032 (zalecany producent: Hitachi Maxell, Ltd, FDK Corporation, 

Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Sony Corporation, Toshiba Corporation i VARTA Microbattery Inc.). 

 

 Z drukarką używaj tylko dozwolonych baterii.  

 Wyrzucaj zużyte baterie zgodnie z mającymi zastosowanie 
przepisami federalnymi, stanowymi i lokalnymi. 

 Przechowując lub wyrzucając baterię, owiń ją taśmą klejącą 
lub podobnym materiałem, aby zapobiec zwarciom. 

 Zaleca się wymieniać baterię co dwa lata. 

 
 

1 
Wyłącz zasilanie drukarki i wyciągnij kabel zasilania z gniazdka ściennego. 

 
  

2 
Otwórz pokrywę Rolki DK, ustaw dźwignię 
zwalniania rolki w pozycji górnej i wyciągnij Rolkę 
DK. 
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3 
Przekręć znak (A)  na pokrywie do znaku (B)  na drukarce za pomocą monety i zdejmij pokrywę baterii. 

 

W czasie obrotu pokrywy baterii, nie przekrocz pozycji znaku (B)  na drukarce, gdyż mogłoby to 
spowodować nieprawidłowe działanie. 

 

 
  

4 
Naciśnij część baterii (C), jak pokazano poniżej i wyciągnij baterię. 

 

Naciskając część C baterii, bateria podnosi się i można ją łatwo wyciągnąć. 

 

 
  

5 
Zainstaluj nową baterię, zapewniając jej prawidłową biegunowość.  

 
  

6 
Załóż ponownie pokrywę baterii dopasowując znak  (A) na pokrywie i znak  (B) na drukarce. Przekręć znak  

(A) na pokrywie do znaku  (D) na drukarce przy użyciu monety, aby zablokować pokrywę.  

 

Przekręcając pokrywę baterii, nie obracaj jej po przekroczeniu pozycji znaku  (D) na drukarce, może to 
spowodować nieprawidłowe działanie. 

 

 
  

7 
Zainstaluj rolkę DK i zamknij pokrywę rolki DK. 
Aby uzyskać więcej szczegółów, zobacz „Instalowanie rolki DK” na stronie 16. 
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2 Rozwiązywanie problemów 
Jeśli w czasie używanie drukarki wystąpią problemy, poniższa tabela może pomóc ci je rozwiązać. 

Potencjalne typy problemów 

 

Problem Rozwiązanie 

 Nie można 
drukować 

 Wyświetla się 
komunikat Błąd 
drukowania 

 Czy kabel USB jest odłączony?  
Sprawdź czy kabel USB jest prawidłowo podłączony. 

 Czy rolka DK jest prawidłowo zainstalowana? 
Jeślinie jest prawidłowo zainstalowana, wyjmij rolkę DK i zainstaluj ją ponownie. 

 Czy rolka DK jest zużyta? 

 Czy pokrywa rolki DK jest otwarta? 
Sprawdź czy pokrywa rolki DK jest prawidłowo zamknięta. 

 Czy kabel USB i kable RS-232C są podłączone do drukarki w tym samym czasie? 
Podłącz tylko jeden kabel, który jest używany do komunikacji z drukarką. 

 Lampka LED 
nie świeci się. 

 Czy kabel zasilania jest podłączony prawidłowo? 
Sprawdź czy kabel zasilania jest podłączony prawidłowo. Jeśli jest podłączony 
prawidłowo, spróbuj podłączyć go do innego gniazdka. 
Jeśli problem nie został rozwiązany po zastosowaniu tych rozwiązań, skontaktuj się z 
lokalnym dystrybutorem lub Centrum Telefonicznym Brother.  

 Lampka LED 
mruga 

 Aby poznać szczegóły, zobacz „Przycisk ręcznej obsługi” na stronie 15. 

 Czy wystąpił błąd systemowy (lampka LED wyłączyła się po 10 krotnym mrugnięciu)? 
Wyłącz zasilanie drukarki, poczekaj 30 sekund, a następnie włącz ją ponownie. 
Jeśli problem nie został rozwiązany po zastosowaniu tych rozwiązań, skontaktuj się z 
lokalnym dystrybutorem lub z Centrum Telefonicznym Brother.  

 Jakość 
wydruku jest 
słaba 

 Czy głowica drukująca lub wałek są uszkodzone lub zaplamione? 
Głowica drukująca jest czyszczona w czasie używania rolki DK (papier o zapisie 
termicznym), jednak, kurz lub plamy z wałka mogą gromadzić się na głowicy drukującej. 
W takim przypadku, wyczyść wałek. Aby poznać szczegóły, zobacz „Konserwacja wałka” 
na stronie 46. 

 W komputerze 
pojawia się 
komunikat Błąd 
transmisji 
danych 

 Czy wybrano prawidłowy port? 
Sprawdź czy został wybrany prawidłowy port z okna dialogowego we właściwościach 
drukarki [drukuj do poniższego portu]. 

 Zegar 
zatrzymuje się 
po odłączeniu 
kabla zasilania 

 Czy warstwa ochronna baterii została zdjęta? 
Zdejmij warstwę ochronną baterii. 

 Czy bateria jest zainstalowana? 
Zainstaluj nową baterię w urządzeniu. 

 Bateria wyczerpała się. 
Wybmień baterię na nową. 
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Problem Rozwiązanie 

 Etykieta 
blokuje się w 
okolicy 
obcinarki 

 Etykieta nie 
jest wysuwana 
prawidłowo po 
wydrukowaniu 

 Czy ostrze obcinarki stępiło się? 
Czy błąd obcinarki występuje często? 
Wymień obcinarkę. Aby poznać szczegóły, zobacz „Wymiana obcinarki” na stronie 48. 

 Czy ciała obce lub kurz dostały się na wałek? 
Wyczyść wałek przy użyciu karty czyszczącej. Aby poznać szczegóły, zobacz 
„Konserwacja wałka” na stronie 46. 

 Czy wyjście etykiet jest zaplamione? 
Usuń plamy z wyjścia etykiet. Aby poznać szczegóły, zobacz „Konserwacja wyjścia 
etykiet” na stronie 47. 

 Ikona P-touch 
Add-in nie jest 
wyświetlana w 
Microsoft® 
Word 

 Czy program Microsoft® Outlook® jest włączony? 
Czy wybrałeś Microsoft® Word jako edytor poczty email? 
Z powodu ograniczeń programu, dodatek Add-in w Microsoft® Word® nie może być 
używany z powyższymi ustawieniami. Zamknij program Microsoft® Outlook® i uruchom 
ponownie program Microsoft® Word. 

 

Komunikaty błędów (co oznaczają) 

 

Komunikat Przyczyna Rozwiązanie 

System 
Error No*! 

Wystąpił błąd systemowy Skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. 

Please 
Close 
Cover! 

Pokrywa rolki DK jest otwarta. Zamknij pokrywę rolki DK i powtórz operację. 

Cutter 
Error! 

Obcinarka nie jest w pozycji spoczynku. Wyłącz drukarkę, odczekaj 30 sekund, a 
następnie włącz drukarkę ponownie. 
Jeśli problemu nie można naprawić, skontaktuj 
się z przedstawicielem serwisu. 

Paper 
Cannot be 
Fed! 

Rolka DK jest nieprawidłowo przewijana lub 
wyczerpała się. 

Zainstaluj rolkę DK prawidłowo ponownie. Jeśli 
taśma DK wyczerpała się, zainstaluj nową rolkę. 

Roll End! Rolka DK wyczerpała się. Zainstaluj nową rolkę etykiet DK. 

Please 
Insert 
Label Roll! 

Drukowanie lub odcinanie jest wykonywane bez 
zainstalowanej rolki DK. 

Zainstaluj rolkę DK. 

Please 
Insert *****! 

Drukowanie jest wykonywane bez 
zainstalowanej rolki DK lub z rolką DK o 
nieprawidłowym rozmiarze. 

Upewnij się, że zainstalowałeś prawidłowy 
rozmiar rolki DK dla szablonu etykiety, który 
próbujesz drukować. 

Please 
Insert 
62mm! 

Drukowanie listy jest stosowane dla rolki z 
taśmą ciągłą 62 mm 

Zainstaluj taśmę DK 62 mm. 
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Komunikat Przyczyna Rozwiązanie 

No Setting 
Applicable 
Data! 

Gdy wybierasz szablon, który nie zawiera 
ustawień daty i godziny, nie jest możliwe 
ustawienie zwiększania lub zmniejszania daty i 
godziny. 

Wybierz szablon, który zawiera obiekt daty i 
godziny, a następnie ustaw dodawanie lub 
odejmowanie. 

No 
Numbering 
Applicable 
Data! 

Gdy wybierasz szablon, który nie zawiera 
obiektu numerowania, drukowanie z 
numerowaniem nie może być wykonane. 

Wybierz szablon, który zawiera obiekt 
numerowania. 

Transmission 
Error! 

Wystąpił błąd w czasie odbierania danych z 
komputera. 

Sprawdź, czy kabel jest prawidłowo 
podłączony i upewnij się, że zasilanie jest 
włączone. Następnie powtórz operację. 

No Editing 
Applicable 
Data! 

Wybrany szablon nie zawiera elementów, dla 
których można zmieniać ustawienia. 

Nie można zmienić ustawień. 

Length Limit! 
Dane, które mają być wydrukowane nie pasują 
do rozmiaru etykiety. 

Wybierz większy rozmiar etykiety lub zmień jej 
treść i ustawienia. 

 

Resetowanie drukarki 

 

Problem Rozwiązanie 

 Chciałbym 
wyczyścić 
ustawienia 
drukarki i 
dane 
przesłane z 
komputera 
PC 

Wyłącz drukarkę naciskając przycisk WŁ/WYŁ. Wciskając przycisk WŁ/WYŁ, przytrzymaj 

wciśnięty przycisk strzałki w górę () i przycisk PRZEWIŃ (). Zwolnij wszystkie 
przyciski, gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat „OK. to initialize?”, Następnie wciśnij 
przycisk OK. Wszystkie pobrane dane i ustawienia przesłane z komputera PC są usuwane. 
Drukarka jest zresetowana. 
Ustawienia zegara i daty nie są w tej operacji resetowane. 
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Główne specyfikacje 

 

 Specyfikacje produktu 

Element Specyfikacje 

Ekran Lampka LED (zielona), Wyświetlacz LCD (16 cyfr x 2 linie) 

Drukowanie Metoda wydruku Typ nanoszenia termicznego 

Szybkość 
drukowania 

Maks. 90 mm/sekundę, 56 etykiet/minutę (etykieta adresowa) 

Głowica drukująca 300 dpi/720 dots 

Maksymalna 
szerokość 
drukowania 

59 mm 

Maksymalna 
długość drukowania 

25.4 mm 

Przyciski 9 Przycisków: przycisk WŁ/WYŁ (), przycisk PRZEWIŃ (), przycisk 

ODETNIJ ( ), przycisk DRUKUJ ( ), przycisk Menu, przycisk ESC, 
przycisk OK., przyciski strzałki ( i ). 

Interfejs USB, szeregowy (RS-232C) 

Źródło zasilania 220 – 240 V AC 50/60 Hz (0.9 A) 

Wymiary 146 (Sz) x 196 (Gł) x 152 (Wys) mm 

Waga 1.3 kg (bez rolki DK) 

Obcinarka Automatyczna obcinarka 

 

 Środowisko operacyjne 

Element Specyfikacje 

System 
operacyjny 

Windows® Windows® 98 SE/Me/2000 Professional/XP *1 

Mac® Mac OS® X 10.1 – 10.4.1 

Interfejs Windows® Zgodny z USB wersja 1.1 lub 2.0, szeregowy (RS-232C) *2 

Mac® Zgodny z USB wersja 1.1 lub 2.0 

Dysk twardy Windows® Wolne miejsce na dysku ponad 70 MB *3 

Mac® Wolne miejsce na dysku ponad 100 MB *3 

Pamięć Windows® Windows® 98 SE/Me: 64 MB lub więcej 
Windows® 2000 Professional/XP: 128 MB lub więcej 

Mac® 32 MB lub więcej 

Monitor Windows® Karta graficzna SVGA, High Colour lub lepsza 

Mac® 256 kolorów lub więcej 

Inne Napęd CD-ROM 

Temperatura otoczenia 10°C do 35°C 

Wilgotność otoczenia 20% do 80% (bez kondensacji) 

 

*1 Jest konieczne zainstalowanie systemu operacyjnego na komputerach PC, które są zalecane przez 
Microsoft®. 
*2 Interfejs RS-232C jest wymagany tylko, gdy używasz komendy ESC/P. 
*3 Wymagana dostępna przestrzeń na dysku przy instalacji oprogramowania ze wszystkimi opcjami. 
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Lista materiałów eksploatacyjnych 

Poniżej znajduje się pełna lista materiałów eksploatacyjnych dla drukarki QL-650TD 

DK-11201 Standardowe etykiety adresowe 

DK-11208 Duże etykiety adresowe 

DK-11209 Małe etykiety adresowe 

DK-11202 Etykiety wysyłkowe 

DK-11203 Etykiety na segregatory 

DK-11204 Etykiety wielofunkcyjne 

 

DK-11207 Etykiety na płyty CD/DVD 

DK-11219 Okrągłe etykiety papierowe 12 mm 

DK-11218 Okrągłe etykiety papierowe 24 mm 

DK-11214 Biała taśma papierowa ciągła 12 mm 

DK-22210 Biała taśma papierowa ciągła 29 mm 

DK-22205 Biała taśma papierowa ciągła 62 mm 

 

DK-22211 Biała taśma foliowa ciągła 29 mm 

DK-22212 Biała taśma foliowa ciągła 62 mm 

DK-22606 Żółta taśma foliowa ciągła 62 mm 

DK-22113 Przezroczysta taśma foliowa ciągła 62 mm 

DK-44205 Biała taśma papierowa łatwo odklejająca się ciągła 62 mm 

DK-44605 Żółta taśma papierowa łatwo odklejająca się ciągła 62 mm 

 

DK-BU99 Obcinarka QL (2 sztuki) 

DK-CL99 Karty czyszczące QL (10 kart) 
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