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Zanim rozpoczniesz eksploatację 
drukarki VC-500W 

Zapoznaj się z niniejszym przewodnikiem, w tym 
z częścią zawierającą ważne instrukcje dotyczące 
bezpieczeństwa. Przechowuj przewodnik 
w bezpiecznym miejscu. 
 
Zalecamy rejestrację drukarki etykiet na stronie 
www.registermybrother.com

http://www.registermybrother.com.
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Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 

OSTRZEŻENIE

UWAGA

Informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która – w przypadku 
gdy nie zostaną podjęte działania zmierzające do jej uniknięcia – może 
doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

Należy postępować zgodnie z wytycznymi podanymi poniżej, aby unik-
nąć ryzyka pożaru, oparzeń, obrażeń, porażenia prądem elektrycznym, 
rozerwania, przegrzania, pojawienia się odbiegających od normy 
zapachów lub dymu.

Informuje o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która – w przypadku 
gdy nie zostaną podjęte działania zmierzające do jej uniknięcia – może 
spowodować odniesienie drobnych lub średnio poważnych obrażeń.

Aby uniknąć obrażeń ciała, wycieku płynów, oparzeń lub przegrzania 
należy postępować zgodnie z poniższymi wytycznymi.

• Drukarkę etykiet należy zawsze eksploatować wraz z zalecanym zasila-
czem prądu przemiennego, którego wtyczkę należy umieścić w gnieździe, 
w którym obecne jest napięcie elektryczne o wartości podanej w specyfi-
kacji. Postępowanie w inny sposób może spowodować uszkodzenie lub 
awarię drukarki.

• Nie należy korzystać z drukarki w trakcie burzy.
• Nie należy eksploatować drukarki etykiet / zasilacza prądu przemienne-

go w miejscach charakteryzujących się wysokim poziomem wilgotności, 
takich jak łazienki.

• Nie należy przeciążać przewodu zasilającego.
• Nie należy uszkadzać ani modyfikować przewodu zasilającego lub wtyczki, 

ani umieszczać na nich ciężkich przedmiotów. Nie należy zginać przewodu 
ani ciągnąć za niego przy użyciu siły.

• Należy upewnić się, że wtyczka została wciśnięta do końca do gniazda 
prądu przemiennego. Nie należy korzystać z poluzowanych gniazd.

• Nie należy dopuszczać do tego, by drukarka/zasilacz/wtyczka uległy 
zawilgoceniu, np. wskutek chwytania ich mokrymi dłońmi lub rozlania 
na nie cieczy.

• Nie należy rozmontowywać ani modyfikować drukarki etykiet / zasilacza 
prądu przemiennego.

• W czasie gdy drukarka etykiet nie jest używana, należy przechowywać ją 
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy pozwalać dzieciom, 
by wkładały do buzi części drukarki lub etykiety. Jeśli doszło do połknięcia 
jakiegokolwiek przedmiotu, należy zasięgnąć pomocy medycznej.

• Jeśli drukarka etykiet nie ma być używana, należy odłączyć zasilacz prądu 
przemiennego od źródła zasilania.

• Nie należy uderzać w drukarkę/zasilacz, ani upuszczać ich na podłoże.
• Nie należy chwytać ani podnosić drukarki za kasetę z taśmą. Kaseta 

z taśmą może wysunąć się, wskutek czego drukarka może upaść 
na podłoże i ulec uszkodzeniu.

• Nie należy wkładać palców w otwór wylotowy drukarki.

• Jeśli w trakcie eksploatacji lub przechowywania urządzenia pojawi się 
odbiegający od normy zapach, temperatura, odbarwienie, odkształcenie 
lub inne, nieprawidłowe zjawisko, należy niezwłocznie odłączyć zasilacz 
od źródła zasilania i zaprzestać eksploatacji drukarki etykiet.
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Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 

Ogólne środki ostrożności

• W zależności od miejsca, materiału i warunków środowiskowych może 
dojść do samoczynnego oddzielenia się etykiety lub odwrotnie - jej oddzie-
lenie będzie niemożliwe. Może również dojść do zmiany barwy etykiety lub 
do przeniesienia barwnika na inne przedmioty. Przed nałożeniem etykiety 
należy sprawdzić warunki środowiskowe oraz materiał.

• Nie należy wykorzystywać drukarki etykiet w żaden sposób ani w żadnym 
celu nie opisanym w niniejszym przewodniku. Tego rodzaju postępowanie 
mogłoby doprowadzić do wypadku lub uszkodzenia drukarki.

• Drukarkę etykiet należy czyścić przy pomocy miękkiej i suchej szmatki 
niepozostawiającej kłaczków. Nie należy w żadnym przypadku stosować 
alkoholu ani innych rozpuszczalników organicznych.

• Nie należy umieszczać żadnych nieprzeznaczonych do tego celu przed-
miotów w gnieździe kasety z taśmą, w otworze wylotowym drukarki, ani 
w gnieździe zasilacza prądu przemiennego.

• Nie należy umieszczać drukarki etykiet ani zasilacza prądu przemiennego 
w miejscach bezpośrednio nasłonecznionych, narażonych na opady 
deszczu, w pobliżu grzejników lub innych urządzeń mających wysoką 
temperaturę, w miejscach narażonych na ekstremalnie wysokie lub niskie 
temperatury (np. na desce rozdzielczej lub pod tylną szybą samochodu), 
wysoką wilgotność lub zapylenie. Postępowanie wbrew tym wskazówkom 
spowoduje uszkodzenie głowicy drukującej.

• Nie należy ciągnąć za kasetę z taśmą ani naciskać na nią, by nie uszkodzić 
drukarki etykiet.

• Długość wydrukowanej etykiety może różnić się od długości wyświetlonej.
• Nie należy wkładać etykiet ani elementów produktu do ust.
• Nie należy naklejać etykiet na produkty żywnościowe lub skórę.
• Przed rozpoczęciem eksploatacji drukarki etykiet należy usunąć folię 

ochronną, aby nie doszło do uszkodzenia urządzenia.
• Dane znamionowe prądu elektrycznego potrzebnego do zasilania 

danego modelu drukarki znaleźć można na etykiecie umieszczonej 
na jej podstawie. 

• Głowica termiczna może ulec przegrzaniu w przypadku wydruku znacznej 
liczby etykiet. W takim przypadku drukarka wstrzyma pracę i wznowi druk 
gdy głowica ostygnie.

• Należy korzystać z oryginalnych akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych 
firmy Brother.

• Konstrukcja i specyfikacja techniczna mogą ulec zmianie bez wcześniej-
szego powiadomienia.

• Aby zapoznać się ze specyfikacją produktu prosimy wejść na stronę 
support.brother.com

http://support.brother.com
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Deklaracja zgodności Federalnej Komisji Łączności 
(FCC) (dotyczy tylko USA)

Podmiot odpowiedzialny: 

jest zgodny z postanowieniami zawartymi w Części 15 zasad wykorzy-
stywania częstotliwości radiowych opracowanych przez Federalną 
Komisję Łączności. Eksploatacja urządzenia podlega następującym 
dwóm warunkom: (1) niniejsze urządzenie nie może powodować 
szkodliwych zakłóceń oraz (2) niniejsze urządzenie musi być odporne 
na wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodo-
wać niepożądane działanie urządzenia. 

Niniejsze urządzenie zostało poddane próbom, w trakcie których 
stwierdzono zgodność z ograniczeniami obowiązującymi dla urządzeń 
cyfrowych klasy B, zgodnie z zapisami Części 15 zasad wykorzystywa-
nia częstotliwości radiowych opracowanych przez Federalną Komisję 
Łączności. Ograniczenia te mają na celu zapewnienie uzasadnionej 
ochrony przed zakłóceniami w instalacjach stosowanych w lokalach 
mieszkalnych. Niniejsze urządzenie generuje, wykorzystuje i może 
emitować energię na częstotliwościach radiowych, a jeśli nie zostanie 
zainstalowane i nie będzie eksploatowane zgodnie z instrukcją, może 
powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Nie ma jednak 
gwarancji, że zakłócenia nie pojawią się w danej instalacji. Jeśli niniejsze 
urządzenie będzie zakłócać odbiór sygnału radiowego lub telewizyjnego, 

oświadcza, że produkt
Nazwa produktu:   
Numer modelu:   

Brother International Corporation 
200 Crossing Boulevard 
Bridgewater, NJ 08807-0911 USA 
Tel.: (908) 704-1700

KOLOROWA DRUKARKA ETYKIET Brother
VC-500W

• Zmienić orientację lub pozycję anteny odbiorczej.
• Zwiększyć odległość pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
• Podłączyć urządzenie do gniazda należącego do obwodu innego 

niż obwód, do którego podłączony jest odbiornik.
• Zasięgnąć porady u sprzedawcy lub doświadczonego radiotechnika 

/ technika telewizyjnego.
• Nadajnik nie nie może znajdować się w pobliżu innej anteny lub nadajnika, 

ani być eksploatowany w połączeniu z inną anteną lub nadajnikiem.

co można sprawdzić wyłączając je i włączając ponownie, użytkownik 
może spróbować usunąć zakłócenia podejmując jedno lub więcej 
spośród poniższych działań:
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Istotne informacje Znaki handlowe

• Dokonywanie zmian lub modyfikacji nie zatwierdzonych w wyraźny sposób 
przez Brother Industries, Ltd. może spowodować utratę przez użytkownika 
prawa do eksploatacji urządzenia.

Niniejsze urządzenie jest zgodne z licencją udzielaną przez organizację 
Industry Canada - z wyłączeniem Specyfikacji Norm Radiowych (RSS). 
Eksploatacja urządzenia podlega następującym dwóm warunkom: (1) 
niniejsze urządzenie nie może powodować zakłóceń oraz (2) niniejsze 
urządzenie musi być odporne na wszelkie odbierane zakłócenia, w tym 
zakłócenia mogące powodować niepożądane działanie urządzenia.

Niniejsze urządzenie zgodne jest z określonymi przez FCC/IC
ograniczeniami dotyczącymi ekspozycji na promieniowanie w środo-
wisku niekontrolowanym i spełnia wymogi przewidziane w ustalonych 
przez FCC wytycznych dotyczących ekspozycji na promieniowanie
radiowe oraz w specyfikacji RSS-102 stanowiącej część ustalonych 
przez IC reguł dotyczących ekspozycji na promieniowanie radiowe. 
Urządzenie należy zainstalować i eksploatować w taki sposób,
by część promieniująca znajdowała się w odległości co najmniej
20 cm od ciała użytkownika lub innych osób.

Znaki handlowe Mac i AirPrint stanowią własność Apple Inc. Znak usługo-
wy App Store stanowi własność Apple Inc. Znak handlowy Google Play™ 
stanowi własność Google LLC. Zarejestrowany znak handlowy Wi-Fi® 
stanowi własność Wi-Fi Alliance®.

Wszelkie występujące na produktach firmy Brother, powiązanej z nimi 
dokumentacji oraz jakichkolwiek innych materiałach znaki handlowe oraz 
nazwy produktów firm stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki 
handlowe należące do tych firm.

Technologia ZINK oraz znaki handlowe ZINK stanowią własność ZINK 
Holdings LLC. Są one wykorzystywane na podstawie licencji.
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Elementy zestawu
1. Kaseta z taśmą (1”)
2. Zasilacz prądu przemiennego 
3. Przewód Micro USB
4. Przewodnik użytkownika (niniejsza broszura)
5. Kaseta czyszcząca

Kaseta czyszcząca nie jest przeznaczona do druku. Po jej umieszczeniu w urządzeniu 
rozpocznie się cykl czyszczenia. Gdy cykl czyszczenia zakończy się, a drukarka odetnie 
papier czyszczący, należy wyjąć papier i wyrzucić go. Aby zapewnić najlepsze efekty 
pracy urządzenia, z kasety czyszczącej należy skorzystać gdy na etykietach zaczną 
pojawiać się smugi lub po każdych 20-30 wydrukach.
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Opis części
1. Przycisk Wi-Fi (patrz str. 14)
2. Przycisk kasety (patrz str. 16)
3. Panel „przeciągnij i przetnij” (patrz str. 17)
4. Przycisk zasilania (patrz str. 9)
5. Otwór wylotowy
6. Gniazdo zasilacza prądu przemiennego
7. Gniazdo Micro USB
8. Gniazdo kasety z taśmą

Widok od przodu Widok od dołu Widok z boku Widok od tyłu



9

Podłączanie przewodu zasilającego 
i włączanie urządzenia

1. Włóż wtyczkę zasilacza prądu przemiennego do gniazda zasilacza umieszczonego 
na podstawie drukarki etykiet. 

2. Podłącz przewód zasilający do zasilacza. Umieść wtyczkę przewodu zasilającego 
w gnieździe instalacji elektrycznej prądu przemiennego. 

3. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania. Kiedy diody LED przestaną błyskać, przejdź 
do kolejnego etapu.
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Ładowanie kasety z taśmą

1. Rozpakuj kasetę z taśmą i usuń pasek zabezpieczający ciągnąc w kierunku 
wskazanym strzałkami. 

2. Umieść kasetę z taśmą w gnieździe znajdującym się z tyłu drukarki. Dociśnij 
aż kaseta zablokuje się we właściwym miejscu. W celu zakończenia procesu 
ładowania drukarka wydaje w chwili pierwszego użycia każdej kasety z taśmą 
niewielki kawałek papieru. 

3. Po zakończeniu procesu ładowania dioda przycisku kasety przestaje błyskać 
i świeci światłem ciągłym.
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Pobierz aplikację 
Brother Color Label Editor

1. Pobierz z App Store lub Google Play™ i zainstaluj naszą darmową aplikację 
Brother Color Label Editor. 

2. Szczegółowe informacje na temat aplikacji Brother Color Label Editor możesz 
uzyskać wciskając przycisk Pomocy.

Color 
Label Editor

Aby móc drukować z poziomu urządzenia 
mobilnego, pobierz i zainstaluj aplikację 
Brother Color Label Editor.
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Drukowanie przy użyciu programu 
P-touch Editor

Jeśli korzystasz z Windows

1. Aby móc korzystać z drukarki etykiet połączonej z komputerem za pośrednictwem 
łącza USB lub Wi-Fi należy zainstalować program P-touch Editor oraz sterownik 
drukarki. Aby pobrać i zainstalować sterowniki drukarki oraz oprogramowanie wejdź 
na naszą stronę internetową. 
 
install.brother 

2. Uruchom P-touch Editor. Jeśli korzystasz z Windows 10: 
 
Kliknij Start > Brother P-touch > P-touch Editor 5.2  lub kliknij dwukrotnie ikonę 
P-touch Editor 5.2  na pulpicie. Jeśli korzystasz z Windows 8/Windows 8.1: 
 
Na ekranie Aplikacji kliknij P-touch Editor 5.2 lub kliknij dwukrotnie ikonę P-touch 
Editor 5.2 na pulpicie. Jeśli korzystasz z Windows 7: 
 
Kliknij Start > Wszystkie programy > Brother P-touch > P-touch Editor 5.2 lub 
kliknij dwukrotnie ikonę P-touch Editor 5.2  na pulpicie. Jeśli korzystasz z komputera 
Mac, przejdź na następną stronę. 
 

P-touch
Editor

http://install.brother
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Informacje dla użytkowników 
komputerów Mac 

1. Aby móc korzystać z drukarki etykiet połączonej z Twoim komputerem przy użyciu 
łącza USB lub Wi-Fi, podłącz i dodaj drukarkę AirPrint oraz zainstaluj P-touch Editor. 
Aby pobrać i zainstalować oprogramowanie odwiedź stronę Pobierz sterowniki 
i oprogramowanie (Downloads) w witrynie support.brother.com 

2. Na swoim komputerze kliknij dwukrotnie Macintosh HD > Aplikacje, a następnie 
kliknij dwukrotnie ikonę aplikacji P-touch Editor.

P-touch
Editor

http://support.brother.com
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Połączenie bezprzewodowe
Aby przełączyć się pomiędzy trybem bezpośrednim (WiFi Direct), trybem infrastruktury 
(WiFi Infrastructure) lub wyłączyć sieć bezprzewodową (Off), wciśnij i przytrzymaj przez 
dwie sekundy przycisk Wi-Fi (     ) umieszczony na drukarce.

Tryb bezpośredniej łączności bezprzewodowej pozwala urządzeniu 
połączyć się bezpośrednio z drukarką etykiet. W ustawieniach 
łączności bezprzewodowej swojego urządzenia wybierz sieć 
„Brother VC500W####” (gdzie #### odpowiada ostatnim czterem 
cyfrom numeru seryjnego drukarki podanego na jej spodzie). 
(UWAGA: w tym trybie nie będziesz mieć dostępu do Internetu).

Tryb infrastruktury umożliwia drukowanie na drukarce etykiet za pośrednic-
twem sieci bezprzewodowej. Aby włączyć ten tryb zapoznaj się z rozdziałem 
Konfiguracja trybu infrastruktury (Infrastructure Mode Configuration) 
 w części Instrukcje (Manuals) naszej witryny: support.brother.com/manuals

1. Tryb bezpośredni (dioda świeci światłem białym) 2. Tryb infrastruktury (dioda świeci światłem niebieskim)

http://support.brother.com/manuals
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Tryb cięcia Pełne cięcie ręczne 
Dostępne są dwie metody cięcia: 

• Pełne cięcie ręczne — stosowane do ręcznego odcinania 
każdego wydrukowanego wzoru. 

• Pełne cięcie automatyczne — stosowane do automatycznego 
odcinania każdego wydrukowanego wzoru. 
 

W aplikacji Brother Color Label Editor: 

Wybierz Ustawienia (Settings) > wybierz tryb cięcia w sekcji 
Tryb cięcia dla druku wsadowego (Batch Print Cut Mode)

1. Gdy etykieta zostanie wydrukowana, wskaźniki świetlne na panelu 
„przeciągnij i przetnij” będą błyskać w kierunku od lewej do prawej.  

2. Przeciągnij palcem po panelu, by odciąć wydrukowaną etykietę.
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Wyjmowanie kasety z taśmą
Wciśnij i przytrzymaj przycisk kasety (    ). Gdy dioda na przycisku kasety 
zgaśnie, wyjmij kasetę z taśmą podnosząc ją i nieco wysuwając z drukarki. 
 
UWAGA: Nie próbuj wyjmować kasety z taśmą gdy dioda błyska lub świeci 
światłem ciągłym. Jeśli kaseta zostanie wyjęta gdy dioda błyska, część 
etykiety może się wysunąć.
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Wskazania diod

Przycisk Wi-Fi Przycisk kasety Panel „przeciągnij i 
przetnij”

  Stan diody

Światło białe1

2

3

Dioda nie świeci się

Światło niebieskie

Dioda nie świeci się

Błyskające światło białe

Światło białe

Diody błyskają w kierunku 
od lewej do prawej

Stan urządzenia

Połączenie bezpośrednie

Brak połączenia

Połączenie za pośrednictwem routera sieci bezprzewodowej

Kaseta z taśmą nie została zablokowana lub nie wykryto kasety

Ładowanie lub rozładowywanie

Kaseta zablokowana i gotowa do druku

Druk został zakończony
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Stan diody

Stan urządzenia

Zaktualizuj swoją drukarkę etykiet
Aby móc korzystać z najnowszych aktualizacji i funkcjonalności, zaktualizuj 
oprogramowanie układowe swojej drukarki. Z poziomu aplikacji Brother Color 
Label Editor:

1. Wybierz Ustawienia (Settings) > Pełna konfiguracja (Full Setup) w celu 
podłączenia aplikacji i drukarki do tej samej sieci bezprzewodowej. 

2. Android: Gdy aplikacja i drukarka etykiet zostały podłączone, wybierz 
Ustawienia (Settings) > Zaawansowane (Advanced) > Pobierz informacje 
(Get Info) > Sprawdź (Check). 
 
iOS: Gdy aplikacja i drukarka etykiet zostały podłączone, wybierz 
Ustawienia (Settings) > Pobierz informacje (Get Info) > Sprawdź (Check).

Stan diody Stan urządzenia

Windows / Mac
Aby ręcznie zaktualizować oprogramowanie układowe odwiedź Centrum 
Rozwiązań Brother (Brother Solutions Center) na stronie support.brother.com

Wybierz swój region/kraj (Select your region / country) > Często zadawane 
pytania i rozwiązywanie problemów (FAQs & Troubleshooting) > Wyszukaj 
wg nazwy modelu / Wyszukaj wg kategorii produktów (Search by Model 
Name / Search by Product Category)

http://support.brother.com



