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P-TOUCH’INIZI KULLANMADAN ÖNCE 

P-touch 2700’ü satın aldığınız için teşekkür ederiz. 
Yeni P-touch’ınız profesyonel, yüksek kaliteli etiketler yaratmayı kolaylaştıran işletimi kolay, özelliklerle 
dolu bir etiketleme sistemidir. Ön-formatlı etiket düzenleri ile kolay etiket yaratmanın yanı sıra P-touch 
düzenleme yazılımı gelişmiş etiket biçimlendirme, blok formatları, barkodlar ve otomatik formatlama 
işlevlerine sahiptir. 

Güvenlik Önlemleri 

Yaralanma ve hasarı önlemek için çeşitli semboller kullanılarak önemli notlar açıklanmaktadır. 
Semboller ve anlamları aşağıdaki gibidir: 

UYARI Yaralanma riskini önlemek için ne yapmanız gerektiğini açıklar. 

İKAZ P-touch’a zarar vermemek için izlemeniz gereken prosedürleri açıklar. 

Bu kılavuzda kullanılan semboller aşağıdaki gibidir: 

 Hatalı kurulum simgesi, cihazların ve işlemlerin P-touch ile uyumlu olmadığı konusunda 
sizi uyarır. (örn. sol taraftaki şekil, parçaların sökülmesine karşı bir uyarı gösterir). 

 Özel talimatlar simgesi, gerçekleştirilecek işlemlere işaret eder. (örn. sol taraftaki şekil, güç 
fişinin prizden çıkartılmasını gösterir). 
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UYARI
P-touch 
Yangın, hasar, elektrik çarpması ve boğulmayı önlemek için aşağıdaki kılavuz ilkelere uyun. 

P-touch’ı sökmeyin. P-touch’ın incelenmesi, 
ayarlanması ve tamiri için P-touch’ın satın 
alındığı mağaza veya yerel yetkili servis 
merkezinizle irtibata geçin. 

P-touch’ın herhangi bir şekilde 
ıslanmasına izin vermeyin. 

P-touch’ı düşürmeyin, çarpmayın veya 
vurmayın. 

P-touch’ı içerisinde yabancı bir nesne ile 
kullanmayın. P-touch’ın içerisine su, 
metal madde veya herhangi bir yabancı 
nesne girerse, AC adaptörünü ve pilleri 
çıkartın ve  metal madde veya P-
touch’ın satın alındığı mağaza veya 
yerel yetkili servis merkezinizle irtibata 
geçin. 
Plastik poşetlerin doğru şekilde atın ve 
bebeklerden ve çocuklardan uzak tutun. 
Plastik poşetler kullanmayın veya plastik 
poşetler ile oynamayın. 

Baskı kafasının yakınındaki metal hiçbir 
parçaya dokunmayın. Kullanım esnasına 
baskı kafası çok ısınır ve kullanımdan 
hemen sonra çok sıcak kalır. Ellerinizle 
doğrudan dokunmayın. 

Kullanırken veya saklarken anormal 
koku, ısı, renk değişimi, bozulma veya 
herhangi bir anormallik fark ettiğinizde
hemen AC adaptörünü ve pilleri çıkartın 
ve kullanımı durdurun. 

Pil
Pilin akması, ısınması, çatlamasını önlemek için bu kılavuz ilkelere uyun. 

Pilleri ateşe atmayın, ısıtmayın veya sökmeyin. 

AC adaptörü 
Yangın, elektrik çarpması veya bozulmayı önlemek için bu kılavuz ilkelere uyun. 

Daima önerilen AC adaptörünü kullanın 
(Model AD-24ES). 

Hasar görmüş bir güç kablosu 
kullanmayın. 

Elektrik prizine aşırı yükleme yapmayın. AC adaptörüne veya fişe ıslak ellerle 
dokunmayın. 

AC adaptörünü düşürmeyin, çarpmayın 
veya zarar vermeyin. 

AC adaptörünü banyo gibi yüksek neme 
sahip yerlerde kullanmayın. 

Güç kablosunun üzerine ağır nesneler 
yerleştirmeyin, güç kablosuna veya prize 
zarar vermeyin veya değişiklik yapmayın. 
Güç kablosunu kuvvetli şekilde bükmeyin 
veya çekmeyin. 

Fişin prize iyice girdiğinden emin olun. 
Gevşek bir priz kullanmayın. 
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P-TOUCH’INIZI KULLANMADAN ÖNCE 

İKAZ
Pil
Pilin akması, ısınması, çatlamasını önlemek için bu kılavuz ilkelere uyun. 

Eski ve yeni pilleri birlikte kullanmayın. Pozitif ve negatif ucu yanlış konumda 
yerleştirmeyin.

Alkalin piller ile diğer tipte pilleri 
karıştırmayın. 

P-touch’ı uzun süre kullanmayacaksanız 
pilleri çıkartın. 

AC adaptörü
P-touch’ı uzun süre kullanmayacağınız 
zaman AC adaptörünü prizden ve P-
touch’tan çıkarttığınızdan emin olun. 

Güç kablosunu prizden çıkartırken 
daima fişi tutun. 

Teyp Kesici 
Kişisel yaralanmayı önlemek ve P-touch’a zarar vermemek için bu kılavuz ilkelere uyun. 

Kesici biriminin bıçağına dokunmayın. 

Kesici birimini çalıştırırken teyp bölümü 
kapağını açmayın. 

Kesici birimine aşırı güç uygulamayın. 

Kullanım/Saklama 
Kişisel yaralanmayı önlemek ve P-touch’a zarar vermemek için bu kılavuz ilkelere uyun. 

P-touch’ı masa gibi düz, sabit bir yüzey 
üzerine yerleştirin.

P-touch’un üzerine ağır herhangi bir 
nesne yerleştirmeyin. 

Güç kablosunun üzerine ağır nesneler 
yerleştirmeyin, güç kablosuna veya prize 
zarar vermeyin veya değişiklik yapmayın. 
Güç kablosunu kuvvetli şekilde bükmeyin 
veya çekmeyin. 

Fişin prize iyice girdiğinden emin olun. 
Gevşek bir priz kullanmayın. 

Bellek
P-touch’un arızalanması veya tamiri 
nedeniyle veya piller bittiği takdirde bellekte 
saklanan herhangi bir veri kaybedilecektir. 

İki dakikadan uzun süre güç 
kesildiğinde, tüm metin ve format 
ayarları silinecektir. Bellekte saklanan 
herhangi bir metin dosyası ve saat 
ayarları da silinecektir. 

Teyp 
Konum, malzeme ve çevresel koşullara bağlı olarak etiket sıyrılamayabilir veya 
çıkartılamayabilir, etiketin rengi değişebilir veya başka nesnelere geçebilir. Etiketi 
yapıştırmadan önce çevresel koşulu ve malzemeyi kontrol edin. Küçük bir parçasını istenen 
yüzeyin göze çarpmayan bir bölgesine yapıştırarak deneyin. 
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Genel Önlemler 

• P-touch’u bu kılavuzda açıklanmayan herhangi bir şekilde veya herhangi bir amaçla kullanmayın. 
Aksi takdirde kazalara veya cihazın hasar görmesine neden olunabilir. 

• Bu cihazla yalnızca Brother TZ teypler kullanın.  işareti olmayan teypler kullanmayın. 
• Kaset içerisindeki teybi çekmeyin veya bastırmayın. 
• Teyp çıkış yuvası, AC adaptörü konektörü veya USB portu, vs. içerisinde herhangi bir yabancı 

nesne koymayın. 
• Boş bir teyp kaseti kullanarak veya P-touch içerisine yerleştirilmiş bir teyp kaseti olmadan etiket 

basmaya çalışmayın. Aksi takdirde baskı kafası zarar görecektir.
• Baskı kafasına parmaklarınızla dokunmayın. 
• Cihazı alkol veya diğer organik çözücüler ile temizlemeyin. Yalnızca yumuşak, kuru bir bez kullanın. 
• P-touch’ı doğrudan güneş ışığına, ısıtıcı veya diğer sıcak cihazların yakınına, aşırı yüksek veya 

düşük ısı, yüksek neme maruz herhangi bir yere veya tozlu yerlere koymayın. Standart işletim ısısı 
aralığı: (10°C - 35°C). 

• P-touch ile birlikte verilen USB kablosunu kullanmanız önerilir. Başka bir USB kablosunun 
kullanılması gerektiğinde, yüksek kaliteli olduğundan emin olun. 

• CD-ROM’u çizmemeye dikkat edin. CD-ROM’u yüksek veya düşük ısılara maruz herhangi bir yere 
koymayın. CD-ROM üzerine ağır nesneler yerleştirmeyin veya bükmeyin. 

• CD-ROM’daki yazılım, P-touch ile birlikte kullanım için tasarlanmıştır ve birden fazla bilgisayara 
yüklenebilir.

• P-touch’ınızı kullanmadan önce bu Kullanıcı Kılavuzunu dikkatlice okumanızı ve ardından ileride 
başvurmak üzere yakında saklamanızı öneririz. 

Bu Kılavuzda Kullanılan Semboller 

Ek bilgiler göstermek amacıyla kılavuz boyunca aşağıdaki semboller kullanılmaktadır. 

Bu sembol, uyulmadığı takdirde hasara veya yaralanmaya neden olabilen bilgileri veya 
talimatları veya hatalara neden olabilecek işlemleri gösterir. 
Bu sembol, P-touch’ı anlamanız ve daha etkili şekilde kullanmanıza yardımcı olabilen bilgileri 
veya talimatları gösterir. 
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BAŞLANGIÇ 

P-Touch’ınızın Ambalajının Açılması 

P-touch’ınızı kullanmadan önce aşağıdakilerin pakette bulunup bulunmadığını kontrol edin. 

P-touch PT-2700 TZ teyp kaseti 

8

Kullanıcı Kılavuzu Yazılım Yükleme Kılavuzu 

CD-ROM  
USB kablosu  
AC adaptörü  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Genel Açıklama

                   Teyp görüntüleyici      Teyp bölmesi kapağı
         Teyp kaseti bölmesi 
         Teyp çıkış yuvası 

                  LCD ekran 

                                          Klavye                                                  Baskı kafası 

   Teyp kesici       Bırakma kolu 

Fabrikadan gönderilirken hasarı önlemek için LCD ekran koruyucu ile kaplanır. P-touch’ı 
kullanmadan önce çıkartın.

AC adaptörü konektörü            Pil bölmesi kapağı

                              USB portu                                               Pil kutusu 
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BAŞLANGIÇ 

LCD Ekran & Klavye  

LCD Ekran 

1. Satır sayısı 
Her satırın başında görüntülenen bu işaret, etiket düzeni içerisindeki satır sayısını gösterir. 

2. İmleç

İmlecin mevcut konumunu gösterir. Yeni karakterler, imlecin sol kısmına girilir ve  tuşuna
basıldığında imlecin sol kısmındaki karakter silinir. 

3. Geri dönüş işareti 
Metnin bir satırının sonunu gösterir. 

4. Caps (Büyük Harf) modu 
Caps (Büyük Harf) modunun açık olduğunu gösterir. 

5.~8. Stil kılavuzu 
Mevcut yazı tipi (5), karakter boyutu (6), karakter stili (7), çerçeve (8) ayarlarını gösterir. 

9. Teyp uzunluğu
Girilen metin için teyp uzunluğunu gösterir. 

10. İmleç seçimi 
Ekrandaki maddeleri seçmek için imleç tuşunu kullanabileceğinizi gösterir. Bir menü maddesi 
seçmek için ▲ ve ▼ tuşlarını ve ayarı değiştirmek için ◄ ve ► tuşlarını kullanın. 

Kontrastın ve ekran modunun değiştirilmesi için ve arkla ışığın açılması/ kapatılması için sayfa 
21’de “LCD Ekran”a başvurun.
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Tuş Adları ve İşlevleri 

1.
(Güç): 

P-touch’ı açar ve kapatır. 

5. (Print) (Baskı) 
• Mevcut etiket tasarımını teyp üzerine 

basar.

•  tuşu ile kombinasyon halinde 
kullanıldığında Print Options (Baskı 
Seçenekleri) menüsünü açar. 

2. (▲▼◄►):
• Karakterleri girerken veya düzenlerken, 

simgeler veya vurgulu karakterler 
girerken ve işlev menülerinde etiket 
niteliklerini ayarlarken imleci ok yönünde 
hareket ettirir. 

• Saat ayarı için tarih ve saati ayarlarken 
sayıları arttırmak/ azaltmak için ▲ ve ▼
tuşlarını kullanın. 

6.
(Ön İzleme) 

• Etiketin ön izlemesini görüntüler. 

• 2  tuşu ile kombinasyon halinde 
kullanıldığında 3 mm boş teyp besler ve 
ardından teybi otomatik olarak keser. 

3.
İşlev menülerinde etiket niteliklerini 
ayarlarken veya simgeler veya vurgulu 
karakterler girerken görüntülenen seçeneği
seçer. 

7.
(Mod)

Metin giriş ekranı ve saat ekranı 
görünümünü değiştirmek için bu tuşu
kullanın. 

4.
(Escape) (Çıkış)

Mevcut komutu iptal eder ve ekranı veri giriş
ekranın veya bir önceki adıma geri 
döndürür. 

8. (Işık) 
LCD ekranın arka ışığını açar ve kapatır. 
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BAŞLANGIÇ 

9.
(Dosya):  

Dosya belleğinde sık kullanılan etiketleri 
basabileceğiniz, açabileceğiniz, 
kaydedebileceğiniz veya silebileceğiniz File 
(Dosya) menüsünü açlar. 

17.
(Backspace – Geri Tuşu):

• Karakteri imlecin soluna doğru siler. 

•  tuşu ile kombinasyon halinde 
kullanıldığında girilen tüm metni veya tüm metin 
ve mevcut etiket ayarlarını siler. 

10.
(Metin):

• Etikete ilişkin karakter niteliklerini 
ayarlayabileceğiniz Text (Metin) menüsünü 
açar.

• Text (Metin) menüsü  tuşu ile 
kombinasyon halinde açıldığında karakter 
nitelikleri etiketin her bir satırına ayarlanabilir  
.

18.
(Enter):

• Metin girerken yeni bir satır girer. 

•  tuşu ile kombinasyon halinde 
kullanıldığında yeni bir blok girer. 

11.
(Etiket):

Etikete ilişkin etiket niteliklerini 
ayarlayabileceğiniz Label (Etiket) menüsünü 
açar.

19.
(Saat):

• Metin giriş ekranında seçili tarih / saati imlecin 
konumuna girer. 

•  tuşu ile kombinasyon halinde 
kullanıldığında saat görüntüsü çıkar. 

12.
(Kurulum): 

• P-touch için işletim tercihlerini 
ayarlayabileceğiniz Setup (Kurulum) 
menüsünü açar. 

20.
(Oto. Format): 

Ön tanımlı şablonlar veya blok formatlarını 
kullanarak etiketler yaratabileceğiniz Auto-Format 
(Oto. Format) menüsünü açar. 

13.
 ~ 

• Harf veya sayı yazmak için bu tuşları kullanın. 

• Bu tuşları veya tuşları ile 
kombinasyon halinde kullanarak büyük harfler 
ve simgeler girilebilir. 

21.
(Space – Ara Tuşu):

• Boşluk girer. 
• Bir ayarı varsayılan değere döndürür. 

•  tuşu ile kombinasyon halinde 
kullanıldığında metin giriş ekranında imlecin 
konumuna bir çıkıntı girer. 

14.
(Büyük Harf): 

Caps (Büyük Harf) modunu açar ve kapatır. 
Caps (Büyük Harf) modu açık olduğunda, 
yalnızca bir karakter tuşuna basılarak büyük 
harfler girilebilir. 

22.
(Vurgu):

Vurgulu bir karakter seçmek ve girmek için bu 
tuşu kullanın. 

15.
(Shift – Üst Karakter): 

Büyük karakterler veya sayı tuşlarının üzerinde 
gösterilen simgeleri girmek için bu tuşu harf ve 
sayı tuşları ile kombinasyon halinde kullanın. 

16.
(Simge):

• Mevcut simgeler listesinden bir simge seçmek 
ve girmek için bu tuşu kullanın. 

•  tuşu ile kombinasyon halinde 
kullanıldığında barkod girmek için Barcode 
Input (Barkod Giriş) ekranını açar. 
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Güç Kaynağı

Pil

Gücün kapalı olduğundan emin olduktan sonra, cihazına arka 
kısmındaki pil bölmesi kapağını çıkartın. Piller daha önceden cihaz 
içerisinde ise çıkartın. 

Pilleri değiştirirken gücün kapalı olduğundan 
emin olun. 

Kutup noktalarının doğru yönde olduğundan emin olarak sekiz adet 
yeni AA-boy alkalin pil (LR6) yerleştirin.

Sekiz adet pilin hepsini yenileriyle aynı anda 
değiştirin.

Alt kısımdaki üç kancayı cihazın üzerindeki yuvalara sokarak, 
ardından yerine oturana kadar sıkıca iterek pil bölmesi kapağını 
takın. 

• P-touch’ı uzun süre kullanmayacaksanız pilleri çıkartın. 
• İki dakikadan uzun süre güç kesintisi olduğunda, tüm metin ve format ayarları silinecektir. 

Bellekte saklanan herhangi bir metin dosyası ve saat ayarları da silinecektir. 
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BAŞLANGIÇ 

AC Adaptörü 

AC adaptör kablosu üzerindeki fişi, P-touch üzerindeki  DC IN 9-9.5V işaretli konektöre takın. 

AC adaptörü fişini, standart bir elektrik prizine takın. 

• AC adaptörünü çıkartmadan önce P-touch’ı kapatın. 
• P-touch’ı uzun süre kullanmayacağınız zaman AC adaptörünü P-touch’tan ve elektrik prizinden çıkartın. 
• AC adaptör kablosunu çekmeyin veya bükmeyin. 
• Yalnızca P-touch’ınız için tasarlanmış olan AC adaptörünü (Model AD-24ES) kullanın. Buna uyulmadığı

takdirde kaza veya hasara neden olunabilir. Belirtilen AC adaptörünün kullanılmamasından kaynaklanan 
herhangi bir kaza veya hasardan Brother herhangi bir sorumluluk üstlenmeyecektir. 

• AC adaptörünü standart olmayan bir elektrik prizine takmayın. Buna uyulmadığı takdirde kaza veya 
hasara neden olunabilir. Standart elektrik prizinin kullanılmamasından kaynaklanan herhangi bir kaza 
veya hasardan Brother herhangi bir sorumluluk üstlenmeyecektir. 

• İki dakikadan uzun süre güç kesintisi olduğunda, tüm metin ve format ayarları silinecektir. 
Bellekte saklanan herhangi bir metin dosyası ve saat ayarları da silinecektir.

Bellek ve saat ayarı yedekleme için, AC adaptörü P-touch’tan çıkartıldığında lütfen AA-boy alkalin piller 
(LR6) kullanın. 
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Teyp Kaseti Yerleştirme

P-touch’ınızda 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm genişliğe sahip teyp kasetleri kullanılabilir. Yalnızca 

 işaretine sahip olan teyp kasetlerini kullanın. 

Yeni teyp kaset, karton kapağa sahipse, kaseti yerleştirmeden önce kapağı
çıkarttığınızdan emin olun. 

Teybin ucunun kıvrılıp kıvrılmadığını ve teyp kılavuzunun 
arasından geçip geçmediğini kontrol edin. 

    Teybin ucu 

Teyp kılavuzu 

Gücün kapalı olduğundan emin olduktan sonra teyp 
bölmesi kapağını kaldırarak açın. Cihazın içerisinde 
önceden bir teyp kaseti bulunuyorsa, düz yukarı doğru
çekerek çıkartın. 

Teybin ucu cihazın teyp çıkış yuvasına gelecek şekilde teyp 
kasetini teyp bölmesi içerisine yerleştirin ve tıklama sesini 
duyana kadar sıkıca bastırın. 

Teyp kasetini yerleştirirken, teyp ve mürekkep 
şeridinin baskı kafasına sıkışmadığından emin 
olun. 

  Teyp çıkış yuvası 
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BAŞLANGIÇ 

Teyp bölmesi kapağını kapatın. 

• Teyp bölmesi kapağını kapatırken bırakma kolunun yukarda olduğundan emin olun. Bırakma kolu 
aşağıda iken teyp bölmesi kapağı kapatılamaz. 

• Teyp kasetini yerleştirdikten sonra teyp ve mürekkep şeridindeki herhangi bir gevşekliği gidermek için 
teybi beslediğinizden emin olun. Sayfa 21’de "Teyp Besleme"ye bakın. 

• Teyp çıkış yuvasından çıkan etiketi çekmeyin. Aksi takdirde mürekkep şeridinin teyp ile birlikte 
boşalmasına neden olunacaktır. 

• Teyp kasetini doğrudan güneş ışığı ve yüksek ısı, yüksek nem veya tozlu yerlerden uzakta serin karanlık 
bir yerde saklayın. Kapalı ambalajı açtıktan sonra teyp kaseti mümkün olduğunca hızlı kullanın. 
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P-touch’ı açmak için tuşuna basın. 

P-touch’ı kapatmak için tekrar tuşuna basın. 

• P-touch’ınız, belirli işletim koşulları altındaki belirli bir süre içerisinde herhangi bir tuşa basılmadığı
takdirde otomatik olarak kendini kapatan bir güç tasarrufu işlevine sahiptir. Ayrıntılar için aşağıdaki 
Otomatik Kapanış Zamanı tablosuna bakın. 

• Piller yerleştirilmiş ise veya P-touch, AC adaptörü ile bir elektrik prizine takılı ise, güç açıldığında önceki 
oturumun bilgileri görüntülenir. 

Otomatik Kapanış Zamanı  
Yalnızca P-touch PC’ye takılı 

AC adaptörü ile 8 saat 8 saat 
Pil ile 5 dakika İşlemsiz 5 dakika. 

PC’den baskı sonrasında 1 saat. 
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BAŞLANGIÇ 

İlk Etiketinizi Yaratma 

� P-touch ile etiket yaratma  

P-touch’ı hazırlayın. 

Pilleri yerleştirin ve/veya AC 
adaptörünü takın. 

S. 13 

Teyp kasetini takın. 

S. 15 

P-touch’ı açın. 

S. 17 

Etiket metnini girin. 

S. 24 

Metin girişinin yanı sıra P-touch 
çeşitli düzenleme işlevlerine 
sahiptir. 

"Bunlar gibi etiketler yaratın" 

Etiketi basın. 

S. 58 

Baskıdan önce etiketinizin 
düzenlemesini kontrol edebilirsiniz. 
Baskıdan önce etiket ön izlemesinin 
kontrol edilmesi, tamamlanmamış
etiketlerde teyp israfını önler. 

“Ön İzleme İşlevi” 
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� Kişisel bilgisayarınızla etiket yaratma 

P-touch’ı hazırlayın. (Bir önceki bölümdeki adım 1’e başvurun.) 

Kişisel bilgisayarı hazırlayın.

Yazılımı yükleyin. 

Yazılım Yükleme Kılavuzu 

USB kablosunu takın. 

Yazılım Yükleme Kılavuzu

P-touch’ı açın. 

S. 17 

P-touch Quick Editor’ı (Hızlı Düzenleyici) kullanarak etiket metnini girin. 

P-touch Quick Editor’ı (Hızlı Düzenleyici) 
başlatın. 

Yazılım Yardımı 

P-touch Quick Editor’da (Hızlı Düzenleyici) metni 
girin.

Örneğin,
düzenleme
alanına tıklayın 
ve ardından 
“Brother” yazın. 

Yazılım Yardımı 
Etiketi basın. 

“Print” (Baskı) tuşuna basın. 

Yazılım Yardımı

Etiket basılır. 

Yazılım Yardımı

P-touch Quick Editor (Hızlı Düzenleyici) (basit etiket düzenleme yazılımı), basit etiketler yaratmak için 
idealdir. Daha karışık tasarımlara sahip etiketler yaratmak için P-touch Editor’ı (tam özellikli etiket 
düzenleme yazılımı) kullanın. 

              “P-touch Editor”          “Bunlar gibi karışık tasarımlara sahip etiketler yaratır” 
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BAŞLANGIÇ 

Metin, simgeler ve vurgu 
karakterleri girmek için…

Etiketi biçimlendirmek için…. Kesim ve kenar boşluğu
ayarlarını değiştirmek için 

Metin/ simgeler/ vurgu 
karakterleri girme 

Metin/ Etiket formatı işlevleri Teyp kesme seçenekleri 

S.24 S. 31 S. 62 
   

Etiketlerinize saat ve tarih 
eklemek için…

Çoklu kopyalar basmak için 
(otomatik numaralandırma 

ile)…

Bir etiket düzeni kaydetmek 
için…

Saat&Tarih işlevi Çoklu kopya/ otomatik 
numaralandırma işlevleri 

Dosya bellek işlevi 

S. 48 S. 59 S. 66 

Hızlı

Dizin

Bu bölüm, daha çok kullanıcılar tarafından gereken 
görevler ile ilgili bilgilere hızlı ve kolay erişim sağlar.
Yalnızca aşağıda görevinize bakın ve ardından 
gösterilen sayfaya gidin. Aradığınız görev burada 
gösterilmiyorsa, İçindekiler veya Dizin sayfalarını 
deneyin.
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Teyp Besleme 

Yeni bir teyp kaseti yerleştirirken gerekebilen Besleme & Kesme işlevi, 23mm’lik boş teybi besler ve ardından 
teybi keser. 

• Teyp kasetini yerleştirdikten sonra teyp ve mürekkep şeridindeki herhangi bir gevşekliği gidermek için 
teybi beslediğinizden emin olun. Sayfa 21’de "Teyp Besleme"ye bakın. 

• Teyp çıkış yuvasından çıkan etiketi çekmeyin. Aksi takdirde mürekkep şeridinin teyp ile birlikte 
boşalmasına neden olunacaktır. 

• Baskı esnasında veya teyp beslerken teyp çıkış yuvasını tıkamayın. Aksi halde teybin sıkışmasına 
neden olunabilir. 

 tuşuna basılı tutun ve  tuşuna basın. 
Ekranda "Feed & Cut?" (Besle & Kes?) çıkar. 

Teybi beslemek için  veya  tuşuna basın. 
Teyp beslenirken "Feeding Tape... Please Wait" (Teyp Besleniyor… Lütfen Bekleyin) çıkar ve ardından 
teyp kesilir. 

"Feed & Cut?" (Besle & Kes?) görüntülenirken teyp beslemeyi iptal etmek için 
basın. 

               

LCD Ekran 

LCD Kontrastı 
Ekranın daha kolay okunmasını sağlamak için LCD ekranın kontrast ayarını beş seviyeden birine 
değiştirebilirsiniz (+2, +1, 0, -1, -2). Varsayılan değer "0"dır. 

Mode (Mod) menüsünü görüntülemek için tuşuna basın, ▲
veya ▼ tuşuna basarak “LCD Contrast”ı (LCD Kontrastı) seçin ve 

ardından  veya  tuşuna basın. 

▲ veya ▼ tuşunu kullanarak kontrast seviyesini seçin. ◄ veya ►
tuşuna her bastığınızda en uygun kontrastı seçmenizi sağlayarak 
ekran kontrastı değişir.

 veya  tuşuna basın. 

• Bir önceki adıma geri dönmek için  tuşuna basın. 
• Kontrast ayarı ekranında  tuşuna basılarak kontrast, varsayılan değer olan “0”a ayarlanır .
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Başlangıç

Ekran Modu 

 tuşuna durmadan basarak ekran modunu tercih ettiğiniz bir stile değiştirebilirsiniz. Üç metin giriş
ekranı ve saat görüntüsünden seçebilirsiniz (kılavuz + 2 metin satırı, 3 metin satırı, kılavuz + 1 satır). 

Metin giriş ekranı   Saat görüntüsü 

                        kılavuz + 2 satır            3 satır            kılavuz + 1 satır 

• Ayrıca klavyede  ve  tuşu dışında herhangi bir tuşa basarak da saat görüntüsünü metin 
giriş ekranına değiştirebilirsiniz (kılavuz + 2 metin satırı). 

• Saati, mevcut tarih ve saate ayarlamak için sayfa 48’de "Saat Ayarı"na başvurun. 
• Tarih ve saatin görüntülenmesine yönelik istenen bir formatı seçmek için sayfa 49’da "Saat & 

Tarih Formatı Ayarı"na bakın. 

Arka Işık
 tuşuna basarak arka ışığı açabilir/ kapatabilirsiniz. Ekranı daha net görmek istediğinizde arka ışık 

kullanılabilir. Varsayılan ayar ON’dur (Açık). 

Arka Işık ON (Açık)  Arka Işık OFF (Kapalı) 

Arka ışık kapatıldığında güç tasarrufu sağlanabilir.
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Dil ve Birimin Ayarlanması 

Dil 
LCD ekranda gösterilen menü komutları ve mesajlar için dil ("English" (İngilizce), "Español" 
(İspanyolca), "Français" (Fransızca), "Português" (Portekizce), "Deutsch" (Almanca), "Nederlands" 
(Hollandaca), "Italiano" (İtalyanca), "Dansk" (Danca), "Svenska" (İsveççe), "Norsk" (Norveççe) veya 
"Suomi" (Fince)). Varsayılan ayar "English"tir (İngilizce).

Setup (Kurulum) menüsünü görüntülemek için  tuşuna
basın, ▲ veya ▼ tuşunu kullanarak “Language”ı (Dil) seçin 

ve ardından  veya  tuşuna basın. 

▲ veya ▼ tuşunu kullanarak bir dil seçin. 

 veya  tuşuna basın. 

• Bir önceki adıma geri dönmek için  tuşuna basın. 

Birim 
LCD ekranda gösterilen ebatlara yönelik birimler ("mm" veya "inch" (inç)) seçin. Varsayılan ayar 
"mm"dir.

Setup (Kurulum) menüsünü görüntülemek için  tuşuna
basın, ▲ veya ▼ tuşunu kullanarak “Unit”i (Birim) seçin ve 

ardından  veya  tuşuna basın. 

▲ veya ▼ tuşunu kullanarak bir Birim seçin. 

 veya  tuşuna basın. 

• Bir önceki adıma geri dönmek için  tuşuna basın. 
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ETİKET DÜZENLEME 

Metin Girme ve Düzenleme 

P-touch’ınızın klavyesini kullanma, bir daktilo veya kelime işlemcisi kullanmaya oldukça benzerdir. 

Klavyeden Metin Girme  

• Küçük harf veya sayı girmek için yalnızca istenen tuşa basın. 
• Boşluk girmek için  tuşuna basın. 
• Büyük harf veya sayı tuşlarının üzerindeki simgelerden birini girmek için  tuşuna basılı tutun ve 

ardından istenen tuşa basın. 
• Sürekli büyük harf girmek amacıyla Caps (Büyük Harf) modunu açmak için  tuşuna basın ve 

ardından istenen tuşlara basın. 

• Caps (Büyük Harf) modundan çıkmak için  tuşuna tekrar basın. 
• Caps (Büyük Harf) modunda küçük harf girmek için  tuşuna basılı tutun ve ardından 

istenen tuşa basın. 

Yeni Satır Ekleme 

• Metnin mevcut satırını bitirmek ve yeni satıra başlamak için  tuşuna basın. Satırın sonunda bir geri 
dönüş işareti çıkar ve imleç yeni satırın başına ilerler. 

• Her bir teyp genişliği için girilebilen maksimum metin satırı sayısı vardır. 24mm teyp için 
maksimum 7 satır, 18 mm teyp için 5 satır, 12mm teyp için 3 satır, 9mm ve 6mm teyp için 2 
satır ve 3.5mm teyp için 1 satır girilebilir. 

• Önceden yedi satır girilmiş olduğunda  tuşuna basarsanız bir hata mesajı görüntülenir. 
• Her bir satırın karakter niteliğini değiştirmek için sayfa 31’de "Karakter Niteliklerinin Her Satıra 

Göre Ayarlanması"na bakın. 

Yeni Blok Ekleme 

• Mevcut metnin sağ tarafında yeni bir metin/ satır bloğu yaratmak için  tuşuna basılı tutarken 
tuşuna basın. Bloğun sonunda işareti çıkar ve imleç yeni bloğun başına ilerler. 

Bir etikete maksimum 5 blok girilebilir. 

İmlecin Hareket Ettirilmesi 

• İmleci sola, sağa, yukarıya ve aşağıya doğru hareket ettirmek için ◄, ►, ▲ veya ▼tuşlarına basın. 
Tuşa her basıldığında imleç bir boşluk veya bir satır ilerler. 

• İmleci mevcut satırın başına veya sonuna getirmek için  tuşuna basılı tutun ve ardından ◄ veya 
► tuşlarına basın. 

• İmleci metnin en başına veya sonuna getirmek için  tuşuna basılı tutun ve ardından ▲ veya ▼
tuşlarına basın. 
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Metin Ekleme 

• Metnin mevcut olan satırına ek bir metin eklemek için metni eklemeye başlamak istediğiniz konumun 
sağ kısmına imleci getirin ve ardından ek metni girin. Yeni metin, imlecin sol kısmına girilir. 

Çıkıntı Ekleme 

• Metnin mevcut satırı arasına bir çıkıntı eklemek için çıkıntıyı eklemek istediğiniz yere imleci getirin 
ve Setup (Kurulum) menüsünü açmak için  tuşuna basın, ▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak "Tab"i 

(Çıkıntı) seçin ve ardından  veya  tuşuna basın. Çıkıntı aralığının ekleneceği konumu 
göstermek için  işareti çıkar. 

• Çıkıntının uzunluk ayarını değiştirmek için sayfa 36’da "Etiket Niteliklerinin Ayarlanması"na 
bakın. 

• Çıkıntı aralığı,  tuşuna basılı tutulurken  tuşuna basılarak da girilebilir. 

Metin Silme 

� Bir defada bir karakter silme  

• Metnin var olan bir satırından karakter silmek için metni silmeye başlamak istediğiniz konumun sağ
kısmına imleci getirin ve ardından  tuşuna basın.  tuşuna her basıldığında karakter imlecin sol 
kısmına doğru silinir. 

 tuşuna basılı tutarsanız, karakterler imlecin soluna doğru sürekli olarak silinir. 

� Tüm metni bir defada silme  

• Tüm metni bir defada silmek için  ve  tuşunu kullanın. 

 tuşuna basılı tutarken  tuşuna basın. 
Clear (Sil) seçenekleri görüntülenir. 

▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak, mevcut format ayarlarını 
bırakırken tüm metni silmek için "Text Only"yi (Yalnızca 
Metin) seçin veya tüm metin ve format ayarlarını silmek için 
"Text & Format"ı (Metin ve Format) seçin. 

Metin giriş ekranına geri dönmek için 
tuşuna basın. 

 veya  tuşuna basın. 
Tüm metin silinir. Text & Format (Metin ve Format) seçilirse 
tüm format ayarları da silinir. 
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ETİKET DÜZENLEME 

Simgelerin Girilmesi 

Klavye üzerinde bulunan simgelerin yanı sıra simge işlevi ile çeşitli simgeler (uluslararası ve ek ASCII 
karakterleri dahil olmak üzere) mevcuttur. 

Simgelerin girilmesine yönelik iki yöntem vardır: 
•  tuşunun kullanılması. 
• Symbol (Simge) işlevinin kullanılması. 

Simgelerin Tuşu Kullanılarak Girilmesi 

Klavye üzerindeki tuşların sağ üst köşesine yazılan simgeler  tuşu kullanılarak girilebilir. 
• Bu simgelerden birini girmek için  tuşuna basılı tutun ve ardından istenen tuşa basın. 

Simgelerin Simge İşlevi Kullanılarak Girilmesi 

 tuşuna basın. 
Simge kategorileri listesi ve o kategorideki simgeler 
görüntülenir. 

Girilen son simge, görüntülenen listeden 
seçilir.

▲ veya ▼  tuşunu kullanarak veya  tuşuna basarak bir 
simge kategorisi (Noktalama İşareti, İş, Matematik, vs.) seçin 
ve ardından ◄ veya ►tuşlarını kullanarak bir simge seçin. 

 veya  tuşuna basın. 
Seçili simgeyi metnin satırı içerisine ekleyin. 

• Bir önceki adıma geri dönmek için  tuşuna basın. 
• Simgelerin ve simge kategorilerinin tam listesi için sayfa 28’de “Simge Listesi”ne başvurun. 
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Simge Güncelleme İşlevinin Kullanılması  

Symbol Update (Simge Güncelleme) İşlevini kullanarak kişisel simge kategorinizi yaratabilirsiniz. 
İstenen simgeleri hızla bulmanıza yardımcı olmak için simgeleri seçerken ilk olarak "Personal 
category" (Kişisel Kategori) çıkacaktır. 

Setup (Kurulum) menüsünü görüntülemek için  tuşuna
basın ve ardından ▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak "Symbol 
Update"i (Simge Güncelleme) seçin. 

Simge Güncelleme ekranını görüntülemek için  veya 
tuşuna basın ve ardından kişisel kategorinizi yaratmak için 
▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak "On"u (Açık) seçin. 
.

Ayarı uygulamak için  veya  tuşuna basın. 
Ekran, metin giriş ekranına geri döner. 

Kişisel kategorinize eklemek istediğiniz simgeyi girin. 

Ayrıntılar için sayfa 26’da "Simgelerin 
Simge İşlevi Kullanılarak Girilmesi"ne 
bakın. 

 tuşuna basın. 
Adım 4’te girilen simgeyi içeren "Personal category" (Kişisel
kategori) çıkar. 

• Kişisel kategoriye 20 simgeye kadar girilebilir. Kişisel kategoriye eklenen simgeler 20 simgeyi 
aştığında en eski simge kategoriden silinecektir. 

• Kişisel kategoride simge güncellemeye son vermek için Simge Güncelleme ekranına "Off"u 
(Kapalı) seçin. 
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ETİKET DÜZENLEME 

 SİMGE LİSTESİ

Kategori Simgeler
Kişisel Kategori Ayrıntılar için sayfa 27’de “Simge Güncelleme İşlevinin Kullanılması”na başvurun.
Noktalama 
İş
Matematik 
Parantez
Ok
Birim 
Uluslararası 
Sayı 
Piktograf
Elektrik
Diğerleri

CE işaretinin kullanılması, bir veya daha fazla Avrupa Konseyi direktifi tarafından 
yönetilmektedir. Bu işareti kullanarak ürettiğiniz herhangi bir etiketin ilgili direktiflere uygun 
olduğundan emin olun. 
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Vurgulu Karakterlerin Girilmesi 

P-touch, diğer dillerin spesifik karakterleri gibi vurgulu karakterleri görüntüleyebilir ve basabilir. 

Bileşik karaktere değiştirmek istediğiniz karakteri girin. 

Accent (Vurgu) işlevi ile Caps (Büyük Harf) 
modu kullanılabilir. 

 tuşuna basın. 
Girdiğiniz karakter vurgulu bir karaktere dönüşecektir. 

İstenen vurgulu karakter seçilene kadar durmadan 
tuşuna basın veya ◄ veya ► tuşlarını kullanarak seçin. 

Ekranda çıkan bileşik karakterlerin sırası, 
seçilen LCD diline göre değişir.

 veya  tuşuna basın. 
Seçilen bileşik karakter metnin satırı içerisine eklenir. 

• Bir önceki adıma geri dönmek için  tuşuna basın. 
• Mevcut tüm vurgulu karakterlerin tam listesi için Vurgulu Karakterler Listesine başvurun.
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ETİKET DÜZENLEME 

 Vurgulu Karakter Listesi 

Karakter Vurgulu Karakterler Karakter Vurgulu Karakterler 
a  n 

A  N 

c  o 

C  O 

d  r 

D  R 

e  s 

E  S 

g  t 

G  T 

i  u 

I  U 

k  y 

K  Y 

l  z 

L  Z 
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Karakter Niteliklerinin Ayarlanması 

Karakter Niteliklerinin Etikete Göre Ayarlanması  
 tuşunu kullanarak bir yazı tipi seçebilir, boyut, genişlik, stil, satır ve hizalama niteliklerini 

uygulayabilirsiniz. 

 tuşuna basın. 
Mevcut ayarlar görüntülenir. 

▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak bir nitelik seçin ve ardından 
◄ veya ► tuşlarını kullanarak o nitelik için bir değer 
ayarlayın. 

Ayarları uygulamak için  veya  tuşuna basın. 

 veya  tuşuna basmadığınız takdirde 
yeni ayarlar uygulanmaz. 

Her bir satır için farklı nitelik ayarı yapıldığında,  tuşuna 
bastığınızda değer **** olarak görüntülenir. ▲ veya ▼
tuşlarını kullanarak bu ayarı (****) değiştirdiğinizde yeni ayar 
etiketin tüm satırlarına uygulanacaktır. 
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ETİKET DÜZENLEME 

 Ayar Seçenekleri

Nitelik Değer Sonuç
HEL

(Helsinki) 
BRU 

(Brüksel) 
US

(A.B.D.) 
FLO

(Florida)
BEL

(Belçika) 
SGO

(San Diego) 
LA

(Los Angeles) 

Yazı Tip 

CAL
(Calgary) 
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Nitelik Değer Sonuç
Otomatik Auto (Otomatik) seçildiğinde metin, her teyp 

genişliği için mevcut en büyük boyutta basılmaya  
otomatik olarak ayarlanır.  

48pt

42pt

36pt

24pt

18pt

12pt
9pt

Boyut 

6pt
x2

x3/2

x1

x2/3

Genişlik

x1/2
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Nitelik Değer Sonuç
Off (Kapalı) 

BLD
(Kalın) 
OUT

(Ana Hat) 
SHD

(Gölge) 
SLD
(Düz) 
ITL

(İtalik)
I+BLD 

(İtalik Kalın) 
I+OUT 

(İtalik Ana Hat) 
I+SHD 

(İtalik Gölge) 
I+SLD 

(İtalik Düz) 

Stil

VRT
(Dikey) 

Off (Kapalı) 

UND 
(Altı Çizili) Çizgi 

STR
(Üstü Çizili) 
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Nitelik Değer Sonuç
Sol

Orta

SağHizalama 

Yaslı 

Otomatik Uyma Stilinin Ayarlanması  

"Size" (Boyut), "Auto"ya (Otomatik) ayarlandığında ve "Length" (Uzunluk), belirli bir uzunluğa
ayarlandığında, etiket uzunluğunun içerisine sığması için metin boyunu küçültmeyi seçebilirsiniz. "Text 
Size" (Metin Boyutu) seçildiğinde, toplam metin boyutu, etiket içerisine sığması için değiştirilir."Text 
Width" (Metin Genişliği) seçildiğinde, metin genişliği x1/2 ayar boyutuna küçültülecektir. (Seçili etiket 
uzunluğu içerisine metnin sığması için daha fazla boyut küçültme gerektiği takdirde P-touch, x1/2 
ayarını uyguladıktan sonra metin boyutunu otomatik olarak daha da küçültecektir.) 

Setup (Kurulum) menüsünü görüntülemek için  tuşuna
basın, ▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak "Auto Fit Style"ı 

(Otomatik Uyma Stili) seçin ve ardından  veya  tuşuna 
basın. Auto Fit Style (Otomatik Uyma Stili) ekranı 
görüntülenir. 

▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak bir stil seçin. 

Ayarları uygulamak için  veya  tuşuna basın. 

• Bir önceki adıma geri dönmek için  tuşuna basın. 
• Stili varsayılan ayara ayarlamak için  tuşuna basın ("Text Size" [Metin Boyutu]). 

35



ETİKET DÜZENLEME 

Etiket Niteliklerinin Ayarlanması 

 tuşunu kullanarak metnin etrafında bir çerçeve ile etiket yaratabilirsiniz ve etiket uzunluğu ile 

çıkıntı uzunluğunu belirtebilirsiniz. (Ayrıca  tuşu kullanılarak, etiket basarken gerekebilen Cut 
Options (Kesme Seçenekleri) ve Length Adjust (Uzunluk Ayarı) ayarı da yapılabilir. Sayfa 62 ve 64’te 
"Teyp Kesme Seçenekleri" ve "Etiket Uzunluğu Ayarının Yapılması"na başvurun.) 

 tuşuna basın. 
Mevcut ayarlar görüntülenir. 

▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak bir nitelik seçin ve ardından 
◄ veya ► tuşlarını kullanarak o nitelik için bir değer 
ayarlayın. 

Etiket uzunluğu veya çıkıntı uzunluğunu 
ayarlarken, değeri daha hızlı değiştirmek 
için ◄ veya ► tuşlarına basılı tutun. 

Ayarları uygulamak için  veya  tuşuna basın. 

 veya  tuşuna basılmadığı takdirde 
yeni ayarlar uygulanmaz. 

• Bir önceki adıma geri dönmek için  tuşuna basın. 
• Seçili niteliği varsayılan değere ayarlamak için  tuşuna basın. 
• Mevcut olan tüm ayarların listesi için Ayar Seçenekleri tablosuna başvurun. 

36



 Ayar Seçenekleri

Nitelik Değer Sonuç
Off (Kapalı) 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Çerçeve 

15
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ETİKET DÜZENLEME 

Nitelik Değer Sonuç
16

17

18

Çerçeve 

19

 20 

Uzunluk Etiketin uzunluğu, 30mm (1.2”) – 300mm (12.0”) aralığı içerisinde 
ayarlanabilir. Auto (Otomatik) seçildiğinde, girilen metin miktarına 
dayanarak etiketin uzunluğu otomatik olarak ayarlanır. 

Çıkıntı Uzunluğu Çıkıntının uzunluğu 0mm (0.0") - 100mm (4.0") aralığı içerisinde 
ayarlanabilir. Varsayılan ayar 50mm (2.0")’tir.

Otomatik Format Düzenlerinin Kullanılması 

Auto-Format (Oto.-Format) işlevini kullanarak dosya etiketleri, cihaz etiketleri, yaka kartları, vs. gibi 
çeşitli amaçlara yönelik etiketleri hızla ve kolayca yaratabilirsiniz. Yalnızca şablonlardan veya blok 
düzenlerinden bir düzen seçin, metni girin ve biçimlendirmeyi istenilen şekilde uygulayın. 

Simgeler ve vurgulu karakterler, otomatik-format işlevinde de kullanılabilir. 

Otomatik-Format ekranını görüntülemek için  tuşuna 
basın ve ardından ▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak 
"Templates"ı (Şablonlar) seçin. 

 veya  tuşuna basın. 
Kullanılan şablonlar görüntülenir. 
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▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak bir şablon seçin. 
       

 veya  tuşuna basın. 
Style (Stil) ekranı görüntülenir. 

▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak bir nitelik seçin ve ardından ◄ veya 
► tuşlarını kullanarak o nitelik bir değer ayarlayın. 

 veya  tuşuna basın. 
Bar Code Setup (Barkod Ayar) ekranı görüntülenir. 

▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak bir nitelik seçin ve ardından ◄ veya 
► tuşlarını kullanarak o nitelik için bir değer ayarlayın. 

"C-Digit" (Basamak Den.) niteliği yalnızca  
CODE39, I-2/5 ve CODABAR protokolleri 
için mevcuttur. 

 veya  tuşuna basın. 
Şablon metin giriş ekranı görüntülenir. 

Metin girerken Caps (Büyük Harf) modu 
kullanılabilir. 

Metni girin ve ardından  veya  tuşuna basın. 
Bunu her metin alanı için tekrarlayın. Tüm metin alanları girildikten 

sonra  veya  tuşuna basıldığında baskı menüsü görüntülenir. 

▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak "Print"i (Baskı) seçin ve ardından etiketi basmak için  veya  tuşuna
basın. 

• Metin verilerini veya stil ayarlarını 
değiştirmek için "Edit"i (Düzenle) seçin. 

• Etiketi dosya belleğinde saklamak için 
"Save"i (Kaydet) seçin. 

• Auto-Format (Oto.-Format) işlevinden 
çıkmak için "Quit"i (Çık) seçin. 
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• Bir önceki adıma geri dönmek için  tuşuna basın. 
• Style (Stil) ve Bar Code Setup (Barkod Ayarı) ekranlarında, seçili niteliği varsayılan değere 

geri döndürmek için  tuşuna basın. 
• Mevcut şablonların listesi için Şablonlar tablosuna başvurun. 
•  tuşuna basılı tutulurken  tuşuna basıldığında "Clear All Text?" (Tüm Metin Silinsin 

Mi?) mesajı görüntülenir. Tüm metni silmek için  veya  tuşuna basın veya dosyayı silmek için 
 tuşuna basın. 

• Çoklu kopyalar, sıralı olarak numaralandırılmış kopyalar veya etiketin ayna görüntüsünü 
basmak amacıyla Print Options (Baskı Seçenekleri) menüsünü görüntülemek için baskı 

menüsü görüntülenirken  tuşuna basılı tutun ve  tuşuna basın. 

• Mevcut teyp kasetinin genişliği seçili düzenin ayar genişliğine uymuyorsa, etiketi basmaya 
çalıştığınızda bir hata mesajı görüntülenir. Hata mesajını silmek için  tuşuna veya başka
herhangi bir tuşa basın ve doğru genişlikte bir teyp kaseti yerleştirin.

• Girilen karakter sayısı sınırı aşarsa,  veya  tuşuna basıldığında bir hata mesajı görüntülenir.
Hata mesajını silmek için  tuşuna veya başka herhangi bir tuşa basın ve daha az karakter 
kullanarak metni düzenleyin. 

• Auto-Format (Oto.-Format) işlevini kullanırken mevcut Tape Cutting Option (Teyp Kesme 
Seçeneği) ayarı ne olursa olsun etiket, sol ve sağ uçlarda kenar boşluğu bırakılarak kesilir 
(sayfa 62’ye başvurun). 
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Şablonlar

Nitelik Değer Ayrıntılar 
Binder Spine 1 (Kitap Cildi 1) 

(24 mm x 219 mm [1" x 8.6"]) 
Binder Spine 2 (Kitap Cildi 2) 

(18mm x 219mm [3/4" x 8.6"]) 
File Folder Tab (Klasör Etiketi) 

(12 mm x 82 mm [1/2" x 3.2"]) 
Divider Tab (Ayırıcı Etiket) (Klasör İçin) 

(12 mm x 42 mm [1/2" x 1.6"]) 
Asset Tag (Mal Etiketi) 

(18 mm x 70 mm [3/4" x 2.7"]) 
Bin Box (Çöp Kutusu) 

(18 mm x 76 mm [3/4" x 3.0"]) 
Equipment Label (Cihaz Etiketi) 

(24 mm x 58 mm [1" x 2.2"]) 
Faceplate (VRT) (Koruyucu Çerçeve) 

(12 mm x 70 mm [1/2" x 2.7"]) 
Cable Wrap 1 (Kablo Sargısı) 

(24 mm x 39 mm [1" x 1.5"]) 

Şablon Adı 

Cable Wrap 2 (Kablo Sargısı 2) 

(18 mm x 39 mm [3/4" x 1.5"]) 
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Nitelik Değer Ayrıntılar 
Name Badge (Yaka Kartı 1) 

(24mm x 72mm [1" x 2.8"]) 
Name Badge 2 (Yaka Kartı 2) 

(18mm x 72mm [3/4" x 2.8"]) 
Name Badge 3 (Yaka Kartı 3) 

(12mm x 72mm [1/2" x 2.8"]) 
CD Case Spine 1 (CD Zarfı Etiketi 1) 

(6 mm x 113 mm [1/4" x 4.4"]) 
CD Case Spine 2 (CD Zarfı Etiketi 2) 

(3.5 mm x 113 mm [9/64" x 4.4"]) 
VHS Spine (VHS Etiketi) 

(18 mm x 140 mm [3/4" x 5.5"]) 

Şablon Adı 

MiniDV Spine (MiniDV Etiketi) 

(9 mm x 42 mm [3/8" x 1.7"]) 
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Blok Düzenlerinin Kullanılması 

Auto-Format (Oto.-Format) ekranını görüntülemek için 
tuşuna basın ve ardından ▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak 
"Block Layouts"ı (Blok Düzenleri) seçin. 

Tape Width (Teyp Genişliği) ekranını görüntülemek için 

veya  tuşuna basın ve ardından ▲ veya ▼ tuşlarını 
kullanarak bir teyp genişliği seçin. 

 veya  tuşuna basın. 
Teyp genişliği değişmediğinde, seçilen son blok düzeni 
görüntülenir. Teyp genişliği değiştiğinde, yeni teyp genişliği
için varsayılan düzen görüntülenir. 

▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak bir blok düzeni kullanır. 

 veya  tuşuna basın. 
Style (Stil) ekranı görüntülenir. 

▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak bir nitelik seçin ve ardından 
◄ veya ► tuşlarını kullanarak o nitelik için bir değer 
ayarlayın. 

Seçilen niteliği varsayılan değere 

ayarlamak için  tuşuna basın. 

 veya  tuşuna basın. 
Blok düzeni metin giriş ekranı görüntülenir. 

Metin girerken Caps (Büyük Harf) modu 
kullanılabilir. 

Metni girin ve ardından  veya  tuşuna basın. 
Her metin alanı için tekrarlayın. 
Tüm metin alanları tamamlandıktan sonra baskı menüsünü 

görüntülemek için  veya  tuşuna basın. 
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▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak Print’i (Baskı) seçin ve ardından etiketi basmak için  veya 
tuşuna basın. 

• Metin verilerini veya stil ayarlarını 
değiştirmek için "Edit"i (Düzenle) seçin. 

• Etiketi dosya belleğinde saklamak için 
"Save"i (Kaydet) seçin. 

• Auto-Format (Oto.-Format) işlevinden 
çıkmak için "Quit"i (Çık) seçin 

• Farklı bir düzen kullanmak için “Change 
Layout”u (Düzeni Değiştir) seçin. 

• Bir önceki adıma geri dönmek için  tuşuna basın. 
• Mevcut blok düzenlerinin listesi için Blok Düzenleri tablosuna başvurun. 
•  tuşuna basılı tutulurken  tuşuna basıldığında "Clear All Text?" (Tüm Metin Silinsin 

Mi?) mesajı görüntülenir. Tüm metni silmek için  veya  tuşuna basın veya dosyayı silmek için 
 tuşuna basın. 

• Çoklu kopyalar, sıralı olarak numaralandırılmış kopyalar veya etiketin ayna görüntüsünü 
basmak amacıyla Print Options (Baskı Seçenekleri) menüsünü görüntülemek için baskı 

menüsü görüntülenirken  tuşuna basılı tutun ve  tuşuna basın. 

• Mevcut teyp kasetinin genişliği seçili düzenin ayar genişliğine uymuyorsa, etiketi basmaya 
çalıştığınızda bir hata mesajı görüntülenir. Hata mesajını silmek için  tuşuna veya başka
herhangi bir tuşa basın ve doğru genişlikte bir teyp kaseti yerleştirin.

• Girilen karakter sayısı sınırı aşarsa,  veya  tuşuna basıldığında bir hata mesajı görüntülenir.
Hata mesajını silmek için  tuşuna veya başka herhangi bir tuşa basın ve daha az karakter 
kullanarak metni düzenleyin. 

• Auto-Format (Oto.-Format) işlevini kullanırken mevcut Tape Cutting Option (Teyp Kesme 
Seçeneği) ayarı ne olursa olsun etiket, sol ve sağ uçlarda kenar boşluğu bırakılarak kesilir 
(sayfa 62’ye başvurun). 
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 Blok Düzenleri 

Nitelik Değer Ayrıntılar 
2LineA (2 SatırA) 

2LineB (2 SatırB) 

                
3 Line (3 Satır) 

                
1+2Line A (1+2 Satır A) 

     
1+2Line B (1+2 Satır B) 

1+3Line (1+3 Satır) 

     
1+4Line (1+4 Satır) 

Blok düzeni 
(24mm [1"] teyp) 

1+5Line (1+5 Satır) 
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Nitelik Değer Ayrıntılar 
2LineA (2 SatırA) 

2LineB (2 SatırB) 

3Line (3 Satır) 

1+2LineA (1+2 Satır A) 

1+2LineB (1+2 Satır B) 

1+3Line (1+3 Satır) 

1+4Line (1+4 Satır) 

Blok düzeni 
(18 mm [3/4"] 

teyp) 

1+5Line (1+5 Satır) 

2LineA (2 Satır A)

2LineB (2 Satır B) 

3Line (3 Satır) 

Blok düzeni 
(12 mm [1/2"] 

teyp) 

1+2Line (1+2 Satır) 
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Nitelik Değer Ayrıntılar 
2LineA (2 SatırA) 

2LineB (2 SatırB) 

Blok düzeni 
(9 mm [3/8"] 

teyp) 

1+2Line (1+2 Satır) 

Blok düzeni 
(6 mm [1/4"] 

teyp) 

1+2Line (1+2 Satır)
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Saat & Tarih İşlevinin Kullanılması 

Metin ekranında imleci saat/ tarih eklemek istediğiniz konuma getirerek ve ardından  tuşuna 
basarak etiketinize tarih ve saat ekleyebilirsiniz.

Saat Ayarı 

Saat ayarındaki saat ve tarih ayarı, ekranda görüntülenebilir, ayrıca istediğiniz formatta etiketinize 
eklenebilir. 

Setup (Kurulum) menüsünü görüntülemek için  tuşuna
basın, ▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak "Set Clock"u (Saati 
Ayarla) seçin ve ardından ◄ veya ►tuşuna basın. 

Set Clock (Saati Ayarla) ekranı görüntülenir. ▲ veya ▼
tuşlarını kullanarak mevcut şekle yıl, ay, gün, saat ve 
dakikayı ayarlayın. Bir sonraki parametreye ilerlemek için ◄
veya ►tuşlarını kullanın. 

Şekil içerisine yazmak için Sayı tuşlarını 
da kullanabilirsiniz. 

Ayarları uygulamak için  veya  tuşuna basın. 

• Bir önceki adıma geri dönmek için  tuşuna basın. 
• Formatı varsayılan ayara ayarlamak için  tuşuna basın. 
• Saat, saat ayarının uygulandığı andan itibaren etkinleşecektir. AC adaptörü çıkartıldığında 

saati korumak için AA boy alkalin piller takmanız gerekecektir. 
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Saat & Tarih Formatı Ayarı  

Etiketinize eklemek üzere çeşitli saat ve tarih formatlarından birini seçebilirsiniz. Ayrıca, saat 

göstergesi 12 saat ve 24 saat arasından seçilebilir. Bu ayarda uygulanan format,  tuşuna 
bastığınızda ekranda çıkan saat görünümü için de uygulanacaktır. (Ayrıntılar için sayfa 22’de "Ekran 
Modu"na başvurun.)

Setup (Kurulum) menüsünü görüntülemek için  tuşuna
basın, ▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak " Time & Date Format 
"ı (Saat & Tarih Formatı) seçin ve ardından ◄ veya 
►tuşuna basın. 

Time & Date Format (Saat & Tarih Formatı) ekranı 
görüntülenir. ▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak tarih ve saat 
seçin ve ardından ◄ veya ►tuşlarını kullanarak formatı 
ayarlayın. 

Ayarları uygulamak için  veya  tuşuna basın. 

 veya  tuşuna basmadığınız 
takdirde yeni ayarlar uygulanmaz. 

• Bir önceki adıma geri dönmek için  tuşuna basın. 
• Formatı varsayılan ayara ayarlamak için  tuşuna basın. 
• Mevcut tüm formatların listesi için Format Seçeneklerine başvurun. 
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 Saat & Tarih Formatı Seçenekleri 

Nitelik Değer Açıklama 
31/12/2099 Gün/Ay/Yıl 
31.12.2099 Gün.Ay.Yıl 
31-12-2099 Gün-Ay-Yıl 

31.Aralık.2099 Gün.Ay.Yıl 
31.Ara.2099 Gün.Ay.Yıl 
12/31/2099 Ay/Gün/Yıl 
12.31.2099 Ay.Gün.Yıl 
12-31-2099 Ay-Gün-Yıl 

Aralık 31, 2099 Ay Gün, Yıl 
Ara. 31, 2099 Ay. Gün, Yıl 
2099/12/31 Yıl/Ay/Gün 

D
(Tarih) 

2099-12-31 Yıl-Ay-Gün 
11:59 PM 12 saat T

(Saat) 23:59 24 saat 

• Değer için kullanılan saat ve tarih örnek ayardır. Bir format seçildiğinde, saat ayarındaki tarih 
ve saat ayarı, seçilen format stilinde çıkacaktır. 
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Zaman Damgası Ayarı 

[Timing] (Zaman) 

Etiketlerinize saat ve tarih ekleyebilirsiniz. Etiketin yaratılmış olduğu saat ve tarihi eklemeyi veya P-
touch’ınızın her baskıda etiketi mevcut saat ve tarihe güncellemesini seçebilirsiniz. 

Setup (Kurulum) menüsünü görüntülemek için  tuşuna
basın, ▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak " Time Stamp Setting"i 
(Zaman Damgası Ayarı) seçin ve ardından ◄ veya ►tuşuna 
basın. 

▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak “Timing”i (Zaman) seçin ve 
ardından ◄ veya ►tuşlarını kullanarak ayar için değeri
seçin. 

Ayarları uygulamak için  veya  tuşuna basın. 

• Bir önceki adıma geri dönmek için  tuşuna basın. 
• Formatı varsayılan ayara ayarlamak için  tuşuna basın. 
• Mevcut ayarlar için Zaman Damgası: Zaman Seçenekleri’ne başvurun. 

 Zaman Damgası: Zaman Seçenekleri 

Nitelik Değer Açıklama 
Auto (Otomatik)  tuşuna basın; metin giriş ekranında imlecin getirildiği

konuma bir saat simgesi eklenecektir. 

 tuşuna bastığınızda etiket üzerine, etiket düzeninde saat 
simgesinin getirildiği yerde son tarih/ saat basılacaktır. 

Zaman

Fixed (Sabit)  tuşuna basın; metin giriş ekranında imlecin getirildiği

konuma mevcut tarih/ saat eklenecektir.  tuşuna
bastığınızda, giriş ekranında gösterildiği şekilde tarih/ saat 
basılacaktır. 

• Timing (Zaman) ayarı için "Auto" (Otomatik) seçildiğinde ve  tuşuna basılarak metne bir 
saat simgesi eklendiğinde, imleci saat simgesinin altına getirerek ve ardından  tuşuna 
basarak simge için uygulanan ayarları onaylayabilirsiniz. 
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[Time Stamp Format] (Zaman Damgası Formatı) 

Saat ve/veya tarih bilgilerinin etiketinizin üzerine nasıl basılacağını seçebilirsiniz. Dört seçenek (Tarih; 
Saat; Tarih ve Saat; veya Saat ve Tarih) mevcuttur. 

Setup (Kurulum) menüsünü görüntülemek için  tuşuna
basın, ▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak "Time Stamp Setting"i 
(Zaman Damgası Ayarı) seçin ve ardından ◄ veya ►tuşuna 
basın. 

▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak “Format”ı (Format) seçin ve 
ardından ◄ veya ►tuşlarını kullanarak ayar için değeri
seçin. 

Ayarları uygulamak için  veya  tuşuna basın. 

• Bir önceki adıma geri dönmek için  tuşuna basın. 
• Formatı varsayılan ayara ayarlamak için  tuşuna basın. 
• Mevcut ayarlar için Zaman Damgası: Format Seçenekleri’ne başvurun. 

 Zaman Damgası: Format Seçenekleri 

Nitelik Değer Açıklama 
Date (Tarih) Etikete yalnızca tarih basılacaktır. 

Date & Time (Tarih ve Saat) Etikete tarih ve saat basılacaktır. 
Time (Saat) Etikete yalnızca saat basılacaktır. Format

Time & Date (Saat ve Tarih) Etikete saat ve tarih basılacaktır. 
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[Forward] (İleri)

Time & Date (Saat ve Tarih) İşlevini kullanırken ileri bir tarih ve saati veya mevcut tarih ve saati 
kullanmayı seçebilirsiniz. 

Setup (Kurulum) menüsünü görüntülemek için  tuşuna
basın, ▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak "Time Stamp Setting"i 
(Zaman Damgası Ayarı) seçin ve ardından ◄ veya ►tuşuna 
basın. 

▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak “Forward”ı (İleri) seçin ve 
ardından arttırılacak tarih ve saat miktarını belirtmek için 
“On”u (Açık) seçmek üzere ◄ veya ►tuşlarını kullanın. 

 veya  tuşuna basın. Forward (İleri) ekranı görüntülenir. 
▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak, ayarlanmış olan saatten 
arttırılacak yıl, ay, hafta, gün, saat ve dakikaya ilişkin şekilleri
ayarlayın. Bir sonraki parametreye ilerlemek için ◄ veya 
►tuşlarını kullanın.  

Şekil içerisine yazmak için sayı tuşlarını 
da kullanabilirsiniz. 

Ayarları uygulamak için  veya  tuşuna basın. 

• Bir önceki adıma geri dönmek için  tuşuna basın. 
• Formatı varsayılan ayara ayarlamak için  tuşuna basın. 
• Mevcut tüm formatların listesi için Zaman Damgası: İleri Seçenekleri’ne başvurun. 

 Zaman Damgası: İleri Seçenekleri 

Nitelik Değer Açıklama 
On (Açık) Saat/ tarih, Forward (İleri) ayarında seçili olan 

değere göre arttırılacaktır. 
Forward 

(İleri) Off (Kapalı) Mevcut saat/ tarih basılacaktır. 
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Barkod Etiketi Yaratma 

Bar Code (Barkod) işlevini kullanarak kasa, stok kontrol sistemleri veya diğer barkod okuyucu 
sistemler ile kullanım için etiketler veya hatta varlık yönetimi sisteminde kullanılan varlık kontrolü 
etiketleri yaratabilirsiniz. 

• P-touch yalnızca barkod etiketleri yaratmak için tasarlanmamıştır. Barkod etiketlerinin barkod 
okuyucu tarafından okunup okunmadığını daima kontrol edin. 

• En iyi sonuçlar için barkod etiketlerini beyaz teyp üzerine siyah mürekkep olarak basın. Bazı 
barkod okuyucular, renkli teyp veya mürekkep kullanılarak yaratılan barkod etiketlerini 
okuyamayabilir. 

• Mümkün olduğunda “Width” (Genişlik) için "Large" (Büyük) ayarını kullanın. Bazı barkod 
okuyucular “Small” (Küçük) ayarı kullanılarak yaratılan barkod etiketlerini okuyamayabilir. 

• Yüksek sayıda barkodlu sürekli etiket baskısı, baskı kafasının ısınmasına yol açarak baskı 
kalitesini etkileyebilir. Bu durumda, baskı kafasının birkaç dakika soğumasına izin 
vermelisiniz. 

Barkod Parametrelerinin Ayarlanması

Setup (Kurulum) menüsünü görüntülemek için  tuşuna
basın, ▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak "Bar Code Setup"ı 
(Barkod Kurulumu) seçin ve ardından ◄ veya ►tuşuna 
basın. Bar Code Setup (Barkod Kurulumu) ekranı 
görüntülenir. 

▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak bir nitelik seçin ve ardından 
◄ veya ►tuşlarını kullanarak o nitelik için bir değer
ayarlayın. 

Ayarları uygulamak için  veya  tuşuna basın. 

 veya  tuşuna basmadığınız takdirde 
yeni ayarlar uygulanmaz. 

Kullanılan teyp genişliği, girilen satır sayısı 
veya mevcut karakter stili ayarlarına bağlı 
olarak, “Under #” (# Altında) için “ON” 
(Açık) seçildiğinde dahi barkodun altında 
sayılar çıkmayabilir. 

• Bir önceki adıma geri dönmek için  tuşuna basın. 
• Formatı varsayılan ayara ayarlamak için  tuşuna basın. 
• Mevcut tüm ayarların listesi için Barkod Ayarları tablosuna bakın. 
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 Barkod Ayarları

Nitelik Değer 
Protocol (Protokol) CODE39, CODE128, EAN8, EAN13, EAN128, 

UPC-A, UPC-E, I-2/5 (ITF), CODABAR 
Large (Büyük) Width (Genişlik) 
Small (Küçük) 

On (Açık) Under# (# Altında) 
(barkod altına basılan karakterler) Off (Kapalı) 

Off (Kapalı) C. Digit (Basamak Den.) 
On (Açık) 

(yalnızca CODE39, I-2/5 ve CODABAR 
protokolleri için mevcuttur) 

Barkod Verilerinin Girilmesi 

Setup (Kurulum) menüsünü görüntülemek için  tuşuna
basın, ▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak "Bar Code Input"u 
(Barkod Girişi) seçin ve ardından ◄ veya ►tuşuna basın. 
Bar Code Input (Barkod Girişi) ekranı görüntülenir. 

• Bir etikete beş barkoda kadar girilebilir. 
•  tuşuna basılı tutulurken 

tuşuna basıldığında da "Bar Code Input"a 
(Barkod Girişi) gidebilirsiniz. 

Barkod verilerini yazın. 
CODE39, CODABAR, CODE128 veya EAN128 protokolleri 
kullanılırken barkoda özel karakterler girilebilir. Özel 
karakterler kullanılırken, adım 5’e gidin. 

 tuşuna basın. 
Mevcut protokol için mevcut karakterlerin listesi görüntülenir. 

▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak bir karakter seçin, ardından 

barkod verilerine karakteri eklemek için  veya  tuşuna
basın. 
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 veya  tuşuna basın. 
Style (Stil) ekranı görüntülenir. 

• Bir önceki adıma geri dönmek için  tuşuna basın. 
• Mevcut tüm ayarların listesi için Özel Karakterler Listesi tablosuna başvurun. 

 Özel Karakter Listesi

CODE39             CODEBAR 
Kod Özel Karakter Kod Özel Karakter 

0 0
1 1

2 (BOŞLUK) 2
3 3

4 4
5 5
6    

CODE128, EAN128
Kod Özel Karakter Kod Özel Karakter Kod Özel Karakter 

0 (BOŞLUK) 24 48

1 25 49

2 26 50

3 27 51

4 28 52

5 29 53

6 30 54
7 31 55

8 32 56

9 33 57

10 34 58
11 35 59

12 36 60

13 37 61
14 38 62

15 39 63

16 40 64
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Kod Özel Karakter Kod Özel Karakter Kod Özel Karakter 
17 41 65

18 42 66

19 43 67
20 44 68
21 45 69
22 46

23 47

Barkod Düzenleme ve Silme  

• Barkod verilerini düzenlemek için imleci, veri giriş ekranındaki barkod işaretlerinden birinin altına 
getirin ve ardından Bar Code Input (Barkod Girişi) ekranını açın. Sayfa 55’te "Barkod Verilerinin 
Girilmesi"ne başvurun. 

• Ekrana önceden yerleştirilmiş olan bir barkodda "Width" (Genişlik) ve "Under#" (# Altında) ayarlarını 
düzenlemek için imleci, veri giriş ekranındaki barkod işaretlerinden birinin altına getirin ve ardından 
Bar Code Setup (Barkod Kurulumu) ekranını açın. Sayfa 54’te "Barkod Parametrelerinin 
Ayarlanması"na  başvurun. 

• Etiketten barkod silmek için imleci, veri giriş ekranındaki barkod işaretlerinin sağına getirin ve 
tuşuna basın. 
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ETİKET BASKISI 

Etiket Ön İzleme

Preview (Ön İzleme) işlevini kullanarak, etiket üzerine basmadan önce etiketin düzenlemesini kontrol 
edebilirsiniz. 

 tuşuna basın. Ekranda etiketin görüntüsü çıkar. 
Ekranın sağ alt köşesinde etiketin uzunluğu gösterilir. Ön 
izlemeyi sol veya sağa doğru kaydırmak için ◄ veya ►
tuşlarına basın. Ön izleme büyüklüğünü değiştirmek için ▲
veya ▼ tuşlarına basın. 

• Metin giriş ekranına geri dönmek için  tuşuna basın. (Ayrıca ,  veya  tuşlarına 
basarak da metin giriş ekranına geri dönebilirsiniz.) 

• Ön izlemeyi sol veya sağ uca kaydırmak için  tuşuna basılı tutun ve ◄ veya ►tuşlarına 
basın. 

• Etiketi doğrudan ön izleme ekranından basmak için  tuşuna basın veya baskı 
seçenekleri ekranını açın ve bir baskı seçeneği seçin. Ayrıntılar için aşağıda "Etiket Basma"ya 
başvurun. 

• Baskı ön izleme, etiketin ortaya çıkan görüntüsüdür ve basıldığında gerçek etiketten farklı 
olabilir.

Etiket Basma 

Metni girdikten ve etiketi biçimlendirdikten sonra etiketi basmaya hazırsınızdır. P-touch’ınız etiketin tek 
kopyasını basmanın yanı sıra etiketin çoklu kopyaları, sıralı olarak numaralandırılmış etiketler ve ayna-
baskılı etiketler basmanıza olanak sağlayan çeşitli baskı özelliklerine sahiptir. 

• Teyp çıkış yuvasından çıkan etiketi çekmeyin. Aksi takdirde mürekkep şeridinin teyp ile 
birlikte boşalmasına neden olunacaktır.

• Baskı esnasında veya teyp beslerken teyp çıkış yuvasını tıkamayın. Aksi halde teybin 
sıkışmasına neden olunabilir. 

• Sürekli olarak etiket basarken kalan teybin yeterli olduğundan emin olun. Teyp bitiyorsa, daha 
az kopya ayarlayın veya etiketleri bir defada basın. 

• Çizgili teyp, teyp kasetinin sonuna işaret eder. Baskı esnasında bu durum meydana 

geldiğinde, P-touch’ı kapatmak için  tuşuna basın. Baskıya devam edilmesi, hasara neden 
olabilir.
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Tek Kopya Basma  

Uygun teyp kasetinin yerleştirildiğinden ve baskıya hazır olduğundan emin olun. 

 tuşuna basın. 
Sağ tarafta gösterilen mesaj, etiket basılırken görüntülenir. 

Baskıyı durdurmak amacıyla P-touch’ı kapatmak için  tuşuna basın. 

 tuşuna bastığınızda çıkabilen çeşitli başka mesajlar vardır. Sayfa 75’te "Hata Mesajları"na 
başvurun ve çıkan mesajların anlamlarını kontrol edin.

Çoklu Kopyalar Basma 

Bu işlevi kullanarak aynı etiketten 99 kopyaya kadar basabilirsiniz. 

Uygun teyp kasetinin yerleştirildiğinden ve baskıya hazır olduğundan emin olun. 

Baskı seçenekleri ekranını görüntülemek için  tuşuna 

basılı tutun ve  tuşuna basın ve ardından ▲ veya ▼
tuşlarını kullanarak "Copies"i (Kopyalar) seçin. 

Copies (Kopyalar) ekranını görüntülemek için  veya 
tuşuna basın ve ardından ▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak 
kopya sayısını seçin veya sayı tuşlarını kullanarak sayıyı 
yazın. 

Kopya sayısını daha hızlı değiştirmek için 
▲ veya ▼ tuşlarına basın. 

 veya  tuşuna basın. 
Sağ tarafta gösterilen mesaj, etiketler basılırken 
görüntülenir. 

• Bir önceki adıma geri dönmek için  tuşuna basın. 
• Başka şekilde ayarlanmadığı sürece her kopya basıldıktan sonra teyp otomatik olarak kesilir. 

Bu ayarı değiştirmek için sayfa 62’de "Teyp Kesme Seçenekleri"ne başvurun.
• Baskı esnasında ekranda gösterilen şekiller, “sayı/ kopya sayısı ayarı”nı gösterir. 
• Kopya sayısını varsayılan ayar olan 1’e sıfırlamak için  tuşuna basın. 
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ETİKET BASKISI 

Etiketlerin Otomatik Numaralandırılması 

Numaralandırma işlevini kullanarak tek bir etiket formatından sıralı olarak numaralandırılmış etiketler 
dizisi yaratabilirsiniz. 

Uygun teyp kasetinin yerleştirildiğinden ve baskıya hazır olduğundan emin olun. 

Baskı seçenekleri ekranını görüntülemek için  tuşuna 

basılı tutun ve  tuşuna basın ve ardından ▲ veya ▼
tuşlarını kullanarak "Numbering"i (Numaralandırma) seçin. 

 veya  tuşuna basın. 
Numaralandırma başlangıç noktası ekranı görüntülenir. 

Barkoda otomatik numaralandırma 
uygulamak için burada barkodu seçin. 
Barkodu seçtikten sonra basılacak 
etiketlerin sayısını girmeniz istenecektir 
(adım 6). 

İmleci, numaralandırma sırasında arttırılacak olan ilk 

karaktere getirin ve  veya  tuşuna basın. 
Numaralandırma bitiş noktası ekranı görüntülenir. 

İmleci, numaralandırma sırasında arttırılacak olan son 

karaktere getirin ve  veya  tuşuna basın. 
Basılacak etiket sayısı görüntülenir. 

▲ veya ▼ tuşlarını kullanarak etiket sayısı veya sayı 
tuşlarını kullanarak sayıyı yazın. 

Etiket sayısını daha hızlı değiştirmek için 
▲ veya ▼ tuşlarına basılı tutun. 

 veya  tuşuna basın. 
Etiketler basılır. 
Her etiket basıldıkça, basılan kopya sayısı gösterilir. 
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• Bir önceki adıma geri dönmek için  tuşuna basın. 
• Başka şekilde ayarlanmadığı sürece her kopya basıldıktan sonra teyp otomatik olarak kesilir. 

Bu ayarı değiştirmek için sayfa 62’de "Teyp Kesme Seçenekleri"ne başvurun.
• Baskı esnasında ekranda gösterilen şekiller, “sayı/ kopya sayısı ayarı”nı gösterir. 
• Kopya sayısını varsayılan ayar olan 1’e sıfırlamak için  tuşuna basın. 
• Otomatik numaralandırma barkodlara da uygulanabilir. Bir barkod, otomatik numaralandırma 

sırası içerdiğinde, etiket içerisindeki hiçbir alan otomatik numaralandırma sırası içeremez. 
• Etiketin otomatik sayı kısmı, her etiket basıldıktan sonra arttırılır. 
• Bir etikette yalnızca bir otomatik numaralandırma sırası kullanılabilir. 
• Otomatik numaralandırma sırasındaki herhangi bir simge veya alfa-sayısal olmayan diğer 

karakterler reddedilir. 
• Otomatik numaralandırma sırası yalnızca maksimum beş karakter içerebilir. 

• Harfler ve sayılar aşağıda gösterilen şekilde artar: 
0 ����  1  ...9  ���� 0 ���� ...
A ����  B  ...Z  ���� A ���� ...
a ����  b  ...z  ���� a ���� ...
A0 ���� A1  ...A9 ���� B0 ���� ...
Karakterler arasındaki boşluğu ayarlamak için veya basılan basamak sayısını kontrol etmek 
için boşluklar (aşağıdaki örnekte alt çizgi “_” olarak gösterilen) kullanılabilir. 

_9 ����  10  ...99  ����  00  ���� ... 
_Z ����  AA  ...ZZ  ����  AA  ����  ... 
1_9 ����  2_0  ...9_9 ����  0_0  ����  ...

Ayna Baskısı 

Ayna baskısı işlevini kullanarak, cama veya diğer saydam malzemeye yapıştırıldıklarında ters taraftan 
okunabilmeleri için ters basılmış etiketler yaratabilirsiniz. 

Uygun teyp kasetinin yerleştirildiğinden ve baskıya hazır olduğundan emin olun. 

Baskı seçenekleri ekranını görüntülemek için  tuşuna 

basılı tutun ve  tuşuna basın ve ardından ▲ veya ▼
tuşlarını kullanarak "Mirror"ı (Ayna) seçin. 

 veya  tuşuna basın. 
“Mirror Print?” (Ayna Baskısı?) mesajı görüntülenir. 
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 veya  tuşuna basın. 
Sağ tarafta gösterilen mesaj, etiket basılırken görüntülenir. 

• Bir önceki adıma geri dönmek için  tuşuna basın. 
• Ayna baskısı işlevi kullanılırken metin saydam teyp üzerine basılmalıdır. 
• Kopya ve otomatik numaralandırma işlevleri, ayna baskısı işlevi ile birlikte kullanılamaz. 

Teyp Kesme Seçenekleri 

Teyp kesme seçenekleri, etiket basarken teybin nasıl besleneceğini ve kesileceğinizi belirtmenizi 
sağlar. Özellikle "Chain" (Zincirleme) ve "No Cut" (Kesimsiz) seçenekleri, daha küçük kenar boşlukları 
kullanarak ve etiketler arasında kesilen boş kısımları gidererek israf edilen teyp miktarını önemli 
ölçüde azaltır. 

Label (Etiket) menüsünü görüntülemek için  tuşuna
basın. 

▲ veya ▼tuşlarını kullanarak "Cut Option"ı (Kesme 
Seçeneği) seçin ve ardından ◄ veya ► tuşlarını kullanarak 
değeri ayarlayın. 

Ayarları uygulamak için  veya  tuşuna basın. 

 veya  tuşuna basılmadığı takdirde 
yeni ayarlar uygulanmaz. 

• Bir önceki adıma geri dönmek için  tuşuna basın. 
• Mevcut tüm ayarların listesi için Teyp Kesme tablosuna başvurun. 
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 Teyp Kesme

Ayar Açıklama Örnek

Large Margin 
(Geniş Kenar Boşluğu)

Her bir etiket basıldıktan sonra teybi otomatik olarak 
keser. Etiketler, sol ve sağ uçlarında 24 mm’lik kenar 
boşluğuna sahiptir. 

Small Margin  
(Küçük Kenar Boşluğu)

• Etiketleri bir defada basarken: Etiketi basmadan 
önce boş teybin bir parçasını otomatik olarak keser 
ve ardından etiket basıldıktan sonra teybi keser. 

• Kesintisiz farklı etiketler basarken: İlk etiketi 
basmadan önce boş teybin bir parçasını otomatik 
olarak keser ve ardından her bir etiket basıldıktan 
sonra teybi keser. 

• Etiketler, sol ve sağ uçlarında 4 mm’lik kenar 
boşluğuna sahiptir. 

Chain (Zincirleme) 

• Etiketleri bir defada basarken: Etiketi basmadan 
önce boş teybin bir parçasını otomatik olarak keser  
ve ardından etiket basıldıktan sonra teybi kesmez. 

• Kesintisiz farklı etiketler basarken: İlk etiketi 
basmadan önce boş teybin bir parçasını otomatik 
olarak keser ve ardından her bir etiket basıldıktan 
sonra teybi keser. 

• Etiketler, sol ve sağ uçlarında 4 mm’lik kenar 
boşluğuna sahiptir. 

• Son etiket basıldıktan sonra teyp beslenmez ve 
kesilmez.

No Cut (Kesimsiz) 

• Aralarında kesim olmayan bir etiket şeridi basmak 
için bu ayarı kullanın. 

•  tuşuna basılı tutarken   tuşuna
basıldığında son etiket beslenecek ve kesilecektir. 

• Kumaş Teyp veya Güçlü Yapışkan Teypler kullanırken, uygun ayarı uygulamak için sayfa 
64’te “Manuel Kesme”ye başvurun.

• “Chain” (Zincirleme) veya “No Cut” (Kesimsiz) ayarlandığında, son etiketten sonra teyp 

kesilmez. Teybi otomatik olarak beslemek ve kesmek için  tuşuna basılı tutun ve 
tuşuna basın veya Kumaş Teyp veya Güçlü Yapışkan Teypler kullanıyorsanız teybi manuel 
olarak kesin. 
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Manuel Kesme 

Kumaş Teypler veya Güçlü Yapışkan Teypler kullanırken, baskıdan önce Manual Cutting (Manuel 
Kesme) için “On”u (Açık) ayarlayın. Baskıdan sonra teyp kasetini cihazdan çıkartın ve teybi kesmek 
için makas kullanın. 

Setup (Kurulum) menüsünü görüntülemek için  tuşuna
basın, ▲ veya ▼ tuşunu kullanarak “Special Tape”i (Özel 

Teyp) seçin ve ardından  veya  tuşuna basın  

▲ veya ▼tuşlarını kullanarak değeri seçin. 

Ayarları uygulamak için  veya  tuşuna basın. 

• Bir önceki adıma geri dönmek için  tuşuna basın. 
• Değeri varsayılan ayarına ayarlamak için  tuşuna basın. 

Etiket Uzunluğu Ayarının Yapılması 

Basılan etiket uzunluğu ayarını, -5 ila +5 arasında değişen artışlar halinde yapabilirsiniz. 

 tuşuna basın. Mevcut ayarlar görüntülenir.  

▲ veya ▼tuşlarını kullanarak “Adjust Length”i (Uzunluğu
Ayarla) seçin ve ardından ◄ veya ► tuşlarını kullanarak 
değeri ayarlayın. 

Ayarları uygulamak için  veya  tuşuna basın. 

• Bir önceki adıma geri dönmek için  tuşuna basın. 
• Değeri varsayılan ayara ayarlamak için  tuşuna basın. 
• 1 seviyesi ile toplam etiket uzunluğunun yaklaşık %1’i ayarlanacaktır.  
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Etiketlerin Yapıştırılması 

Gerektiği takdirde makas, vs. ile basılan etiketi istenen şekilde ve uzunlukta kesin. 

Etiketin arkasını çıkartın. 

Etiketi konumlandırın ve ardından etiketi yapıştırmak için parmağınızla üstten alta doğru sıkıca 
bastırın. 

• Bazı tip etiketlerin arka kısmı, daha kolay çıkartılması için önceden kesilmiş olabilir. 
• Islak, kirli veya pürüzlü yüzeylere etiketleri yapıştırmak zor olabilir. Etiketler bu yüzeylerden 

kolaylıkla çıkabilir. 
• Kumaş Ütülü Teypler, Ekstra Güçlü Yapışkan Teypler veya diğer özel teypler ile sağlanan 

talimatları okuduğunuzdan ve talimatlarda belirtilen tüm önlemlere uyduğunuzdan emin olun. 
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DOSYA BELLEĞİNİN KULLANILMASI 

Sık kullanılan etiketlerinizin en fazla 99’unu dosya belleğinde saklayabilirsiniz. Her etiket, tekrar 
gerektiğinde etiketinizi hızla ve kolaylıkla çağırmanızı sağlayan bir dosya olarak saklanır. 

• Dosya belleği dolduğunda, her defasında bir dosya kaydettiğinizde, saklanmış olan 
dosyalarınızdan birinin üzerine yazmanız gerekecektir. 

• AC adaptörü ve piller iki dakikadan uzun süre çıkartılırsa, saklanan dosyalarını kaybedersiniz. 

Bellekte Etiket Saklama 

Metni girdikten ve etiketi biçimlendirdikten sonra File (Dosya) 
ekranını görüntülemek için  tuşuna basın. 

▲ veya ▼tuşlarını kullanarak "Save"i (Kaydet) seçin. 

 veya  tuşuna basın. 
Bir dosya numarası görüntülenir. 
Ayrıca o dosya numarasına daha önceden bir etiket 
saklanmışsa, etiket metni de görüntülenir. 

▲ veya ▼ tuşunu kullanarak bir dosya numarası seçin ve 
ardından etiketi seçili dosya numarası altında saklamak için 

 veya  tuşuna basın. Dosya kaydedilir ve ekran, metin 
giriş ekranına geri döner.  

Seçilen sayıda önceden saklanan bir 
dosa bulunuyorsa, veriler dosyanın 
üzerine yazılacaktır. 

• Bir önceki adıma geri dönmek için  tuşuna basın  
• Satır sayısına bağlı olarak bir dosyada 280 karaktere kadar kaydedilebilir. 99 dosyaya toplam 

2800 karakter kaydedilebilir. Metin ve düzen biçimi verileri de dosyaya kaydedilir. 
• Auto-Format Layouts (Oto.-Format Düzenleri) kullanılarak yaratılan bir etiketi saklamak için 

sayfa 38’de "Otomatik Format Düzenlerinin Kullanılması"na başvurun. 
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Saklanan Etiket Dosyasının Açılması 

File (Dosya) ekranını görüntülemek için  tuşuna basın. 

▲ veya ▼tuşlarını kullanarak "Open"ı (Aç) seçin. 

 veya  tuşuna basın. 
Saklanan bir dosya numarası görüntülenir. 
Etiketi tanımlamak için etiket metni de görüntülenir. 

▲ veya ▼ tuşunu kullanarak bir dosya numarası seçin ve 

ardından etiketi seçili dosyayı açmak için  veya  tuşuna 
basın. Dosya açılır ve metin giriş ekranında görüntülenir.  

Bir önceki adıma geri dönmek için  tuşuna basın. 
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Saklanan Etiket Dosyasının Basılması 

File (Dosya) ekranını görüntülemek için  tuşuna basın. 

▲ veya ▼tuşlarını kullanarak "Print"i (Baskı) seçin. 

 veya  tuşuna basın. 
Saklanan bir dosya numarası görüntülenir. 
Etiketi tanımlamak için etiket metni de görüntülenir. 

▲ veya ▼ tuşunu kullanarak bir dosya numarası seçin ve 

ardından etiketi seçili etiketi basmak için ,  veya 
tuşuna basın. Etiket cihazdan basılır.  

• Bir önceki adıma geri dönmek için  tuşuna basın. 
• Metni olmayan bir dosya yazmaya çalıştığınızda “No Text!” (Metin Yok!) mesajı görüntülenir. 
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Saklanan Etiket Dosyasının Silinmesi 

File (Dosya) ekranını görüntülemek için  tuşuna basın. 

▲ veya ▼tuşlarını kullanarak "Delete"i (Sil) seçin. 

 veya  tuşuna basın. 
Saklanan bir dosya numarası görüntülenir. 
Etiketi tanımlamak için etiket metni de görüntülenir. 

▲ veya ▼ tuşunu kullanarak bir dosya numarası seçin ve 

ardından  veya  tuşuna basın. “Delete?” (Silinsin Mi?) 
mesajı görüntülenir.  

Dosyayı silmek için  veya  tuşuna basın. Dosya silinir ve ekran, metin giriş ekranına geri 
döner.

Dosyanın silinmesini iptal etmek ve bir önceki ekrana geri dönmek için dönmek için  tuşuna 
basın. 
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P-TOUCH’INIZIN BAKIMI 

P-touch’ın Sıfırlanması 

Kayıtlı tüm etiket dosyalarını silmek istediğinizde veya P-touch’ın düzgün olarak çalışmaması 
durumunda, P-touch’ınızın dahili belleğini sıfırlayabilirsiniz. 

Cihazı kapatın ve ardından  ve  tuşuna basılı tutarken ardından cihazı tekrar açmak 

için  basın. Son olarak  ve  tuşunu bırakın- 

Diğer tuşları bırakmadan önce 
tuşunu bırakın. 

P-touch’ı sıfırladığınızda tüm metin, format ayarları, seçenek ayarları ve saklanan etiket 
dosyaları silinir. Dil, birim ve saat ayarları da silinecektir. 

Bakım 

P-touch’ınız performansını ve ortalama ömrünü korumak amacıyla düzenli aralıklarla temizlenmelidir. 

P-touch’ı temizlemeden önce daima ve pilleri ve AC adaptörünü çıkartın. 

Ana Birimin Temizlenmesi 

Yumuşak, kuru bir bez kullanarak ana birim üzerindeki tozları ve lekeleri silin. 
Çıkartılması güç lekeler için hafif nemli bir bez kullanın. 

Tiner, benzen, alkol veya başka herhangi bir organik çözücü kullanmayın. Bunlar kaplamanın 
bozulmasına yol açabilir veya P-touch’ınızın görünümüne zarar verebilir. 

Baskı Kafasının Temizlenmesi 
Basılan etiketler üzerindeki çizgiler veya yetersiz 
kalite genellikle baskı kafasının kirlendiğini 
gösterir. Pamuklu bir bez veya isteğe bağlı baskı 
kafası temizleme kaseti (TZ-CL14) kullanarak 
baskı kafasını temizleyin. 

• Baskı kafasına doğrudan çıplak 
ellerinizle dokunmayın. 

• Nasıl kullanılacağı ile ilgili talimatlar 
için baskı kafası temizleme kafası ile 
birlikte verilen talimatlara başvurun.

         

       Baskı kafası 
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Teyp Kesicinin Temizlenmesi 
Sürekli kullanım sonrasında kesici bıçağın 
üzerinde, bıçağın ucunu bozarak kesicide teyp 
sıkışmasına neden olabilen teyp yapışkanı 
oluşabilir.

• Yaklaşık yılda bir kez alkol ile 
nemlendirilmiş pamuklu bir bez 
kullanarak kesici bıçağını silin. 

• Kesici bıçağına doğrudan çıplak 
ellerle dokunmayın. 
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SORUN GİDERME 

Ne Yapılmalı? 

Sorun Neden Çözüm 
Ekran
“kilitleniyor” 
veya P-touch 
düzgün olarak 
yanıt vermiyor.

Sayfa 70’de " P-touch’ın Sıfırlanması"na başvurun ve dahili belleği başlangıç 
ayarlarına sıfırlayın. P-touch’ın sıfırlanması, sorunu çözmüyorsa, AC 
adaptörünü ve pilleri 10 dakikadan uzun süre çıkartın. 

AC adaptörü doğru olarak mı takılı? Yalnızca P-touch’ınız için 
tasarlanmış olan AC 
adaptörünün doğru olarak 
takılıp takılmadığını kontrol 
edin.

Doğru AC adaptörünü mü kullanıyorsunuz? Yalnızca P-touch’ınız için 
tasarlanmış olan (pakette yer 
alan) AC adaptörünün 
kullandığınızdan emin olun.

Güç açıldıktan 
sonra ekran boş
kalıyor.

Piller doğru şekilde mi takılı? Pilleri çıkartın ve yeniden takın.
LCD mesajları, 
yabancı dilde 
görüntüleniyor.

Dil uygun olarak ayarlı mı? Sayfa 23’te “Dil ve Birimin 
Ayarlanması”na başvurun ve 
LCD mesajları için istenen dili 
seçin.

Metin girilmiş mi? Hiçbir metin girilmediği takdirde 
etiket basılmaz.

Teyp kaseti düzgün olarak mı yerleştirilmiş
ve geride yeterli teyp var mı? 

Teyp kasetinin doğru olarak 
yerleştirilip yerleştirilmediğini ve 
geride yeterli teyp olup 
olmadığını kontrol edin.

Teybin ucu kıvrılmış mı? Teyp kıvrılmış ise kıvrık kısmını 
makas ile kesin ve teybi teyp 
çıkış yuvasından doğru şekilde 
geçirin.

 tuşuna
basıldıktan sonra 
etiket basılmıyor.

Teyp sıkışmış mı? Teyp sıkışmış ise, teyp kasetini 
çıkartın, sıkışmış teybi 
dikkatlice çıkartın ve ardından 
teybi makas ile kesin. Teybin 
ucunun teyp kılavuzundan 
geçip geçmediğini kontrol edin 
ve teyp kasetini yeniden 
yerleştirin.
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Sorun Neden Çözüm 
Teyp kaseti doğru şekilde mi takılı? Kaset yerleştirirken, yerine 

oturana kadar sıkıca bastırın.
Baskı kafası temiz mi? Temiz değilse, pamuklu bir bez 

veya isteğe bağlı baskı kafası 
temizleme kasetini (TZ-CL4) 
kullanarak baskı kafasını 
temizleyin.

Etiket doğru
olarak
basılmıyor.

Cut Option (Kesme Seçeneği), Chain 
(Zincirleme) veya No Cut’a (Kesimsiz) mı 
ayarlı? 

Bu seçenekler ayarlandığında, 
etiket basıldıktan sonra teyp 
beslenmez. Cut Option (Kesme 
Seçeneği) ayarını kontrol edin 
veya teybi beslemek ve kesmek 
için  tuşuna basılı tutun ve 

 tuşuna basın.
Mürekkep şeridi,
mürekkep 
silindirinden
ayrılıyor.

Teyp kaseti içerisindeki mürekkep şeridi
gevşemiş mi veya teyp çıkış yuvasından 
çıkan etiketi çektiniz mi? 

Mürekkep şeridi bozuk ise teyp 
kasetini değiştirin. Bozuk 
değilse,teybi kesilmemiş olarak 
bırakın, teyp kasetini çıkartın, 
ardından gevşek mürekkep 
şeridini resimde gösterildiği
şekilde makara üzerinde sarın.

Makara

Teyp kasetinde yeterli teyp var mı? Çizgili teyp, teybin sonuna 
geldiğinizi gösterir. Çizgili teyp 
çıktığında teyp kasetini 
değiştirin.

Etiket basarken 
P-touch duruyor.

Piller zayıf mı ve AC adaptörü takılı mı? Tüm pilleri değiştirin veya AC 
adaptörünü doğrudan P-touch’a 
takın.
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SORUN GİDERME 

Sorun Neden Çözüm 
Etiket otomatik 
olarak kesilmiyor.

Cut Option (Kesme Seçeneği), Chain 
(Zincirleme) veya No Cut’a (Kesimsiz) mı 
ayarlı? 

Bu seçenekler ayarlandığında, 
etiket basıldıktan sonra teyp 
beslenmez. Cut Option (Kesme 
Seçeneği) ayarını kontrol edin 
veya teybi beslemek ve kesmek 
için  tuşuna basılı tutun ve 

 tuşuna basın.
Piller ve AC adaptörü takılı mı? Piller ve AC adaptörü iki 

dakikadan daha uzun süre 
çıkartıldıklarında dahili bellekte 
saklanan tüm dosyalar 
kaybedilir.

Pillerde yeterince güç var mı? Piller boşalırsa, dahili bellekte 
saklanan tüm veriler kaybedilir.

Daha önceden 
kaydedilen etiket 
dosyaları şimdi
boş.

Reset (Sıfırlama) işlevini mi kullandınız? Sıfırlama işlevi etiket dosyaları 
dahil olmak üzere dahili bellekte 
saklanan tüm verileri siler.
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Hata Mesajları 

Ekranda hata mesajı çıktığında aşağıda verilen talimatları izleyin. 

Hata mesajını silmek için herhangi bir tuşa basın. 

Mesaj Neden/ Çözüm 

(Pil Zayıf!) 

Yerleştirilen piller bitiyor. 

(Pili Kontrol Edin!) 

• Piller, negatif ve pozitif uçları yanlış pozisyonda yerleştirilmiş veya diğer pil 
tipleri alkalin piller ile karıştırılmış. Sekiz adet AA-boy pili (LR6) doğru
pozisyonda takın. 

• Yerleştirilen piller bitmek üzere. Devam etmeden önce yeni piller takın veya 
AC adaptörünü takın. 

(Yanlış Tipte Adaptör 
Takılı!) 

Uyumsuz bir AC adaptörü takılıdır. Yalnızca P-touch’ınız için tasarlanmış olan 
AC adaptörünü kullanın. 

(Kesici Hatası!) 

Basmaya veya teybi beslemeye çalıştığınızda teyp kesici kapanmış. Devam 
etmeden önce P-touch’ı kapatın ve tekrar açın. Teyp kesiciye dolandığında 
teybi çıkartın. 

(Metin Yok!) 

Etiket basmaya veya ön izleme yapmaya çalıştığınızda girilen herhangi bir 
metin, simge veya barkod verisi yok. Devam etmeden önce veri girin. 

(Teyp Kaseti 
Yerleştirin!) 

Etiket basmaya veya ön izleme yapmaya çalıştığınızda veya teyp beslemeye 
çalıştığınızda yerleştirilmiş bir teyp kaseti yoktur. Devam etmeden önce bir 
teyp kaseti yerleştirin.

(Teyp Kaseti 
Değiştirildi!) 

Baskı, vs. esnasında teyp kaseti değiştirilmiş. Baskıdan önce doğru teyp 
kaseti yerleştirildiğinden emin olun. 

(Satır Sınırı! Maks. 7 
satır)

 tuşuna bastığınızda metnin yedi satırı vardır. Satır sayısını yedi ile 
sınırlayın. 

(Teyp Genişliği Sınırı! 
Maks. 5 Satır) 

18mm (3/4") teyp kullanırken  veya  tuşuna bastığınızda, metinde 
beşten daha fazla satır vardır. Satır sayısını beş ile sınırlayın veya teyp 
kasetini daha büyük bir teyp kaseti ile değiştirin.
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SORUN GİDERME 

Mesaj Neden/ Çözüm 

(Teyp Genişliği Sınırı! 
Maks. 3 Satır) 

12mm teyp kullanırken  veya  tuşuna bastığınızda metinde üçten 
daha fazla satır var. Satır sayısını üç ile sınırlayın veya teyp kasetini daha 
büyük bir teyp kaseti ile değiştirin.

(Teyp Genişliği Sınırı! 
Maks. 2 Satır) 

9mm veya 6mm teyp kullanırken  veya  tuşuna bastığınızda 
metinde ikiden daha fazla satır var. Satır sayısını iki ile sınırlayın veya teyp 
kasetini daha büyük bir teyp kaseti ile değiştirin.

(Teyp Genişliği Sınırı! 
Maks. 1 Satır) 

3.5mm teyp kullanırken  veya  tuşuna bastığınızda metinde birden 
daha fazla satır var. Satır sayısını bir ile sınırlayın veya teyp kasetini daha 
büyük bir teyp kaseti ile değiştirin.

(Blok Sınırı! Maks. 5 
Blok)

Metinde önceden beş blok var. Blok sayısını beş ile sınırlayın. 

(Metin Dolu!) 

Maksimum karakter sayısı önceden girilmiş. Metni düzenleyin ve daha az 
karakter kullanın. 

(Uzunluk Sınırı!) 

Girilen metin kullanılarak basılacak olan etiketin uzunluğu 1 m’den uzun. 
Etiketin uzunluğu 1 m’den az olacak şekilde metni düzenleyin. 

(24mm Teyp Kaseti 
Yerleştirin!) 

(1” Teyp Kaseti 
Yerleştirin!) 

24mm (1”) teyp için Auto-Format (Oto.-Format) seçildiğinde 24mm (1") teyp 
yerleştirilmemiş. 24mm (1") teyp kaseti yerleştirin.

(18mm Teyp Kaseti 
Yerleştirin!) 

(3/4” Teyp Kaseti 
Yerleştirin!) 

18mm (3/4”) teyp için Auto-Format (Oto.-Format) seçildiğinde 18mm (3/4") 
teyp yerleştirilmemiş. 18mm (3/4") teyp kaseti yerleştirin.
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Mesaj Neden/ Çözüm 

(12mm Teyp Kaseti 
Yerleştirin!) 

(1/2” Teyp Kaseti 
Yerleştirin!) 

12mm (1/2”) teyp için Auto-Format (Oto.-Format) seçildiğinde 12mm (1/2") 
teyp yerleştirilmemiş. 12mm (1/2") teyp kaseti yerleştirin.

(9mm Teyp Kaseti 
Yerleştirin!) 

(3/8” Teyp Kaseti 
Yerleştirin!) 

9mm (3/8”) teyp için Auto-Format (Oto.-Format) seçildiğinde 9mm (3/8") teyp 
yerleştirilmemiş. 9mm (3/8") teyp kaseti yerleştirin.

(6mm Teyp Kaseti 
Yerleştirin!) 

(1/4” Teyp Kaseti 
Yerleştirin!) 

6mm (1/4”) teyp için Auto-Format (Oto.-Format) seçildiğinde 6mm (1/4") teyp 
yerleştirilmemiş. 6mm (1/4") teyp kaseti yerleştirin.

(3.5mm Teyp Kaseti 
Yerleştirin!) 

(9/64” Teyp Kaseti 
Yerleştirin!) 

3.5mm (4/96”) teyp için Auto-Format (Oto.-Format) seçildiğinde 3.5mm 
(4/96") teyp yerleştirilmemiş. 3.5mm (4/96") teyp kaseti yerleştirin.

(Bu Düzen İçin Çok Fazla 
Metin!) 

Seçili düzene ilişkin maksimum karakter sayısı önceden girilmiş. Daha az 
karakter kullanmak üzere metni düzenleyin veya farklı bir düzen kullanın. 

(Hatalı Değer!) 

Teyp uzunluğu, çıkıntı uzunluğu, çoklu kopya, numaralandırma işlevinin 
ayarlanması veya saat ayarı için girilen değer geçersiz. Ayar için geçerli bir 
değer girin. 

(Başka Kesme Seçeneği
Seçin!) 

Teyp uzunluğu, “Large Margin” (Geniş Kenar Boşluğu) kesme seçeneğinde 
ayarlanan toplam kenar boşluğundan daha kısa. 

(Metin Çok Uzun!) 

Girilen metin kullanılarak basılacak olan etiketin uzunluğu, uzunluk ayarından 
daha uzun. Metni, ayarlanan uzunluk içerisine sığacak şekilde düzenleyin 
veya uzunluk ayarını değiştirin.
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Mesaj Neden/ Çözüm 

(Metin çok Yüksek) 

Metin boyutu çok büyük. Farklı bir boyut seçeneği seçin. 

(Bellek Dolu!) 

Bir etiket dosyası kaydetmeye çalıştığınızda yeterli dahili bellek yok. Yeni 
etiket dosyası için daha fazla bellek sağlamak için gereksiz dosyaları silin. 

(Girilen Basamak 
Sayısını Kontrol Edin!) 

Barkoda girilen basamak sayısı, barkod parametrelerinde ayarlanan basamak 
sayısı ile eşleşmiyor. Doğru basamak sayısını girin. 

(Başa ve Sona A, B, C 
veya D girin) 

Girilen barkod verileri, gerekli başlangıç/ bitiş koduna (CODABAR protokolü 
için barkodun başında ve sonunda gereken A, B, C veya D) sahip değil.
Barkod verilerini doğru olarak girin. 

(Etiket Başına
Maksimum 5 Barkod!) 

Yeni bir barkod girmeye çalıştığınızda önceden girilen 5 barkod verisi var. Her 
bir etikette en fazla beş barkod kullanabilirsiniz. 
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Windows için 

GİRİŞ

Özellikler

P-touch Editor Herhangi bir kişinin yazı tipi, şablonlar ve clip art kullanarak 
karmaşık düzenli çok çeşitli özel etiketler yaratmasını 
kolaylaştırır.  

P-touch Quick Editor Basit bir etiket düzenini hızla ve kolaylıkla tasarlamanızı sağlar.
Yazıcı Sürücüsü Kişisel bilgisayarınızda P-touch Editor / Quick Editor kullanırken, 

takılı olan P-touch’tan etiketler basmanızı sağlar.

CD-ROM Önlemleri
• CD-ROM’u çizmeyin. 
• CD-ROM’u aşırıcı yüksek veya aşırı düşük ısılara tabi tutmayın. 
• CD-ROM üzerine ağır nesneler koymayın veya CD-ROM’a güç uygulamayın.
• CD-ROM’da yer alan yazılım yalnızca satın aldığınız makine ile birlikte kullanım içindir. Bir 

ofiste, vs. kullanım için birçok kişisel bilgisayara yüklenebilir. 
• Yazılım yüklenene ve takmanız istenene kadar USB kablosunu kişisel bilgisayarınıza 

takmayın.

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Kurulumdan önce sistem yapılandırmanızın aşağıdaki gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kontrol 
edin.

İşletim sistemi Microsoft® Windows ® 98SE / Me / 2000 Professional / XP  
CPU 32 bit Pentium uyumlu (32 bit işletim sistemi kullanılarak) 

Bellek Windows® 98SE, Me: 64MB veya daha fazla 
Windows® 2000 Pro, XP: 128MB veya daha fazla

Boş sabit disk alanı 70MB veya daha fazla 
Arabirim USB Portu (USB Teknik Özellik 1.1 veya 2.0 protokolü) 
Monitör SVGA Yüksek Renkli grafik desteği veya daha üstü 
Diğer Kurulum için CD-ROM sürücü 

Not :  IBM, International Business Machines, Inc’in ticari markasıdır. 
Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation, USA’in tescilli ticari markalarıdır. 
Bu belgede kullanılan diğer yazılım ve ürün isimleri, onları geliştirmiş olan kendi firmalarının 
ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.  
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YAZILIMIN YÜKLENMESİ

Not :  • P-touch Editor, P-touch Quick Editor ve Yazıcı Sürücüsünün kurulumu tamamlana kadar 
USB kablosunu kişisel bilgisayarınıza takmayın.  

• Yönetici hakları olan bir kullanıcı olarak oturum açtığınızdan emin olun. 
• PT-2710 kullanıcısı (USA) için lütfen PT-2700 ile aynı prosedürü izleyin. 

1. Kişisel bilgisayarınızı çalıştırın. (Windows® 2000 Pro, XP Pro veya XP Home kullanıyorsanız, 
yönetici hakları olan bir kullanıcı olarak oturum açtığınızdan emin olun.) 

2. CD-ROM’u CD-ROM sürücüye yerleştirin. P-Touch Setup Screen (P-Touch Kurulum Ekranı) 
çıkacaktır.  

Not : P-Touch Setup Screen (P-Touch Kurulum Ekranı) çıkmazsa, Windows 
Explorer’dan My Computer (Bilgisayarım) simgesini çift tıklayın ve 
ardından PT-2700 simgesini çift tıklayın. İşlemin ortasında kurulumu iptal 
etmek isterseniz [Exit]’i (Çık) tıklayın. 

3. İstenen dili ve tercih ettiğiniz kurulum çeşidini seçin. 

Standard (Standart): Tüm özellikler yüklenecektir 
(varsayılan). 
Custom (Özel): Yüklenecek özellikleri belirtebilirsiniz. 
Gelişmiş kullanıcılar için önerilir. 

4. Lisans anlaşmasını dikkatlice okuyun. Lisans anlaşmasının kayıt ve şartlarını kabul ediyorsanız, 
kurulama devam etmek için [Yes]’i (Evet) tıklayın.  

5. User Name (Kullanıcı Adı) ve Company Name’i (Firma Adı) 
girin ve ardından [Next]’i (İleri) tıklayın. 

6. Yazılımın yükleneceği hedefi onaylayın ve ardından [Next]’i
(İleri) tıklayın. 
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Not :  Hedefi değiştirmek isterseniz, kurulum yolunu seçmek 
için [Browse]’u (Göz At) tıklayın. 

7. Eklemek istediğiniz kısa yolları işaretleyin ve ardından [Next]’i (İleri) tıklayın. 
8. Ayarları gözden geçirin ve ardından [Next]’i (İleri) tıklayın. (Ayarları değiştirmek amacıyla uygun 

pencerelere gitmek ve düzeltmek için [Back]’i (Geri) tıklayın.)  

                                       Masaüstü                                  Hızlı Başlatma Çubuğu
9. Add-In (Eklenti) işlevlerle birlikte kullanmak istediğiniz 

Microsoft® Office uygulama(lar)ını seçin ve [Next]’i (İleri) 
tıklayın. 
(Add-In (Eklenti) işlevi, doğrudan Microsoft® Office 
uygulamalarından etiket yaratmanızı sağlayacaktır.) 

10. Seçilen özellikler (Standart kurulum için P-touch Editor ve P-touch Quick Editor), otomatik olarak 
yüklenecektir.  

11. İstendiğinde, USB kablosunu kullanarak P-touch’ınızı 
kişisel bilgisayarınıza takın ve ardından P-touch’ı açın. 

                         P-touch’ın         Kişisel bilgisayarın               
                  USB portuna takın   USB portuna takın 

12. Yazıcı Sürücüsü otomatik olarak yüklenecektir. 
13. P-touch’ınızı çevrimiçi kaydetmek için “Yes”i (Evet) (varsayılan) seçin ve ardından [Next]’i (İleri)

tıklayın. Internet tarayıcı otomatik olarak başlar.
14. Kurulumu tamamlamak için [Finish]’i (Bitir) tıklayın. (İstendiği takdirde bilgisayarınızı yeniden 

başlatın.) 
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P-TOUCH EDITOR / QUICK EDITOR’IN KULLANILMASI 

Yazılımın başlatılması

Görev çubuğunun üzerindeki Start (başlat) tuşuna basın ve şu şekilde ilerleyin: 

P-touch Editor Programs (Programlar) (Windows® XP : All Programs [Tüm programlar]) 
� Brother P-touch � P-touch Editor 4.2  

P-touch Quick Editor Programs (Programlar) (Windows® XP : All Programs [Tüm programlar]) 
� Brother P-touch � P-touch Quick Editor 4.2 

Yardımın Kullanılması 

Help (Yardım), P-touch Yazılımınız ile etiketler yaratılmasına ilişkin ayrıntılı talimatlar verir. 

P-touch Editor’da: 
• Help’i (Yardım) görüntülemek için P-touch Editor penceresinin yardım menüsünde “P-touch Editor 

Help”i seçin ve görüntülemek istediğiniz konuyu seçin. 
• Standart bir yazıcıdan Help’i (Yardım) yazdırmak için içindekiler bölümündeki başlığı tıklayarak 

yazdırmak istediğiniz konuyu seçin ve görev çubuğundaki Print (Yazdır) tuşuna basın. 

P-touch Quick Editor’da: 
• Help’i (Yardım) görüntülemek için P-touch Editor penceresinin görev çubuğunu sağ tıklayın ve 

“Help”i (Yardım) seçin ve ardından görüntülemek istediğiniz konuyu seçin. Standart bir yazıcıdan 
Help’i (Yardım) yazdırmak için “contents” (içindekiler) bölümündeki başlığı tıklayarak yazdırmak 
istediğiniz konuyu seçin ve görev çubuğundaki Print (Yazdır) tuşuna basın. 

• İletişim kutusu çıktığında, yazdırmak istediğiniz bilgiyi seçin ve [OK]’i (Tamam) tıklayın. 
• Help (Yardım) dosyalarının yazdırılacağı yazıcıyı seçin ve [Print]’i (Yazdır) tıklayın. 

P-TOUCH EDITOR / QUICK EDITOR’IN KALDIRILMASI 

1.Start (Başlat) � Settings [Ayarlar]) � Control Panel (Denetim Masası) � Add or Remove Programs 
(Program Ekle veya Kaldır) � Brother P-touch Editor 4.2 (Brother P-touch Quick Editor 2.0) �
Change/ Remove (Değiştir/ Kaldır) (Add/ Remove [Ekle/ Kaldır]…)  

2.Yazılımı kaldırmak için “Remove”u (Kaldır) seçin ve ardından [Next]’i (İleri) tıklayın. 
3.Tamamlamak için iletişim kutusunda çıkan talimatları izleyin. 

YAZICI SÜRÜCÜSÜNÜN KALDIRILMASI / DEĞİŞTİRİLMESİ

1.CD-ROM’u CD-ROM sürücüye yerleştirin. (Kurulum penceresi otomatik olarak çıkarsa [Cancel]’ı 
(İptal) tıklayın.) 

2.My Computer’dan (Bilgisayarım) CD-ROM sürücüyü açmak için sağ tıklayın. 
3.“d_setup.exe.” çift tıklayın. (İstenen dil için iletişim kutusu çıkarsa, talimatlar için istediğiniz dili seçin 

ve [OK]’i (Tamam) tıklayın.) 
4.Yazıcı sürücüsünü kaldırmayı veya değiştirmeyi seçim ve ardından [Next]’i (İleri) tıklayın. 
5.Tamamlamak için iletişim kutusunda çıkan talimatları izleyin. 
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Mac için 

GİRİŞ

Özellikler

P-touch Editor Herhangi bir kişinin yazı tipi, şablonlar ve clip art kullanarak 
karmaşık düzenli çok çeşitli özel etiketler yaratmasını 
kolaylaştırır.  

P-touch Quick Editor Basit bir etiket düzenini hızla ve kolaylıkla tasarlamanızı sağlar.
Yazıcı Sürücüsü Kişisel bilgisayarınızda P-touch Editor / Quick Editor kullanırken, 

takılı olan P-touch’tan etiketler basmanızı sağlar.

CD-ROM İle İlgili Önlemler
• CD-ROM’u çizmeyin. 
• CD-ROM’u aşırıcı yüksek veya aşırı düşük ısılara tabi tutmayın. 
• CD-ROM üzerine ağır nesneler koymayın veya CD-ROM’a güç uygulamayın.
• CD-ROM’da yer alan yazılım yalnızca satın aldığınız makine ile birlikte kullanım içindir. Bir 

ofiste, vs. kullanım için birçok kişisel bilgisayara yüklenebilir. 
• Yazılım yüklenene ve takmanız istenene kadar USB kablosunu kişisel bilgisayarınıza 

takmayın.

SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Kurulumdan önce sistem yapılandırmanızın aşağıdaki gereksinimleri karşılayıp karşılamadığını kontrol 
edin.

İşletim sistemi Mac OS® X 10.1 ~ 10.4.4 
Mac OS® 9.1 ~ 9.X* 
(*Mac OS® 9.1 ~ 9.X ile ilgili, yazılım ve sürücü indirme için 
http://solutions.brother.com web sitemizi ziyaret edin.)  

Bellek 32MB veya daha fazla  
Boş sabit disk alanı 100MB veya daha fazla 
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YAZILIMIN YÜKLENMESİ

Not :  • P-touch Editor, P-touch Quick Editor ve Yazıcı Sürücüsünün kurulumu tamamlana kadar 
USB kablosunu kişisel bilgisayarınıza takmayın.  

• Yönetici hakları olan bir kullanıcı olarak oturum açtığınızdan emin olun. 
• PT-2710 kullanıcısı (USA) için lütfen PT-2700 ile aynı prosedürü izleyin. 

P-touch Editor 

1. Macintosh®’u başlatın ve CD-ROM’u CD-ROM sürücüye yerleştirin. PT-2700 ekranı görüntülenir. 

Not : PT-2700 ekranı çıkmazsa, PT-2700 simgesini çift tıklayın. İşlemin
ortasında kurulumu iptal etmek isterseniz [Exit]’i (Çık) tıklayın. 

2. [P-touch Editor 3.2] klasöründeki [P-touch Editor 3.2 Installer]’ı çift tıklayın.  
3. İçindekileri kontrol edin ve [Choose Product Components] (Ürün Bileşenlerini Seç) ekranı çıkana 

kadar [Next]’i (İleri) tıklayın. 
4. Yüklemek istediğiniz programları işaretleyin ve [Next]’i

(İleri) tıklayın.  

5. Takma adlara ilişkin simge yaratmak için konum seçin ve 
[Next]’i (İleri) tıklayın. 

Not : “In The Dock” ı seçmeyin OS X’in diğer
sürümleri çalışırken bu seçeneği seçerseniz 
hiçbir simge eklenmez ve dock’ta 
görüntülenen simgeler, OS ilk kurulduğunda 
mevcut olan simgelere sıfırlanabilir. 

6. [Install]’ı (Yükle) tıklayın. Kurulum tamamlandığında kurulumun başarılı olduğunu bildiren bir 
mesaj görüntülenir.  
[Done]’ı (Bitti) tıklayın. 

P-touch Quick Editor 

1. [P-touch Quick Editor] klasöründeki [Quick Editor Installer]’ı çift tıklayın.  
2. Choose Alias Folder (Takma Ad Klasörü Seç) ekranı çıkana kadar [OK]’i (Tamam) tıklayın.  
3. Takma adlara ilişkin simgeyi yaratmak için konum seçin ve [Next]’i (İleri) tıklayın. 

84



Not : “In The Dock” ı seçmeyin OS X’in diğer sürümleri çalışırken bu seçeneği
seçerseniz hiçbir simge eklenmez ve dock’ta görüntülenen simgeler, OS ilk 
kurulduğunda mevcut olan simgelere sıfırlanabilir. 

4. [Install]’ı (Yükle) tıklayın. Kurulum tamamlandığında kurulumun başarılı olduğunu bildiren bir 
mesaj görüntülenir.  
[Done]’ı (Bitti) tıklayın.  

Yazıcı Sürücüsü 

1. [PT-2700 Driver.pkg]’yi çift tıklayın 
2. İçindekileri okuyun ve Software License Agreement (Yazılım Lisans Anlaşması) ekranı 

görüntülenene kadar [Continue]’yu (Devam Et) tıklayın.  
3. İçindekileri okuyun ve “English”i (İngilizce) seçin ve 

arından [Continue]’yu (Devam Et) tıklayın. 

4. License Agreement (Yazılım Lisans Anlaşması) ekranı görüntülenir. Yüklemeyi kabul ediyorsanız 
[Agree]’yi (Kabul ediyorum) tıklayın.  

5. Sürücü yazılımı yüklemek istediğiniz sürücüyü seçin ve 
[Continue]’yu (Devam Et) tıklayın. (Mac OS® X’in yüklü 
olduğu sürücüyü seçin.) 

6. [Install]’ı (Yükle) tıklayın. 
7. Yöneticinin “Name” (İsim) ve “Password”ünü (Parola) 

girin ve [OK]’i (Tamam) tıklayın. 

8. [Continue Installation]’ı (Kurulama Devam Et) tıklayın.
9. “The software was successfully installed” (Yazılım başarıyla yüklendi) mesajı görüntülendiğinde

[Restart]’ı (Yeniden Başlat) tıklayın. Yazıcı sürücüsü kurulumunu tamamlamak için 
Macintosh®’unuz yeniden başlatılacaktır.   
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Macintosh®’unuza TAKMA 

P-touch Editor, P-touch Quick Editor ve Yazıcı Sürücüsünün kurulumu tamamlandığında USB kablosu 
kullanarak P-touch’ı Macintosh®’a takın. 

                                                        P-touch’ın             Macintosh®’un                     
                                                  USB portuna takın    USB portuna takın 

P-touch’ı Macintosh®’a taktıktan sonra P-touch’ı açarak Mac OS® X’in yüklü olduğu sürücüyü çift 
tıklayın ve Applications (Uygulamalar) � Utilities (Yardımcı Programlar) � Printer Setup Utility’yi 
(Yazıcı Kurulum Yardımcı Programı) (Print Center) tıklayın. Printer List Screen (Yazıcı Listesi Ekranı) 
görüntülenir. [Add]’i (Ekle) (Add Printer [Yazıcı Ekle]) tıklayın. [USB], “PT-2700” ve [Add]’i (Ekle) 
tıklayın. “PT-2700”ün listede çıkıp çıkmadığını kontrol edin ve Printer List Screen’i (Yazıcı Listesi 
Ekranı) kapatın. 

Yardımın Kullanılması 

Help (Yardım), P-touch Yazılımınız ile etiketler yaratılmasına ilişkin ayrıntılı talimatlar verir. 

P-touch Editor’da: 
• Help’i (Yardım) görüntülemek için sürücüde Applications (Uygulamalar) klasörünü çift tıklayın ve P-

touch Editor 3.2 klasörü � Help (Yardım) �> MAIN.HTM’yi çift tıklayın. 
• Kullanıcı kılavuzunu görüntülemek için CD-ROM’u CD-ROM sürücüye yerleştirerek PT-2700 

ekranını görüntüleyin ve P-touch Editor 3.2 klasörü � User’s Guide (Kullanıcı Kılavuzu) klasörü �
main.htm’yi çift tıklayın (Kullanıcı kılavuzunu Applications (Uygulamalar) klasörünüze yüklemek 
isterseniz, User’s Guide (Kullanıcı Kılavuzu) klasöründe yer alan yükleyiciyi çift tıklayın.) 

P-touch Quick Editor’da: 
• Quick Editor ekranında imleci, görev çubuğu üzerindeki “Help”e (Yardım) getirin ve “P-Touch Quick 

Editor Help”i tıklayın. 

P-TOUCH EDITOR / QUICK EDITOR’IN KALDIRILMASI 

P-touch Editor: 
• Applications (Uygulamalar) klasörünü çift tıklayın ve ardından P-touch Editor3.2 → Uninstall P-touch 

Editor (P-touch Editor’ı Kaldır) → Uninstall P-touch Editor’ı (P-touch Editor’ı Kaldır) çift tıklayın. 
• Şu konumda yer alan "P-touch Editor 3.2 Prefs" ve "P-touch Editor 3.2.plist" dosyalarını silin: 

Macintosh HD → Users (Kullanıcılar) → user name (kullanıcı adı) → Library (Kitaplık)  →
Preferences (Tercihler). 

P-touch Quick Editor: 
• Applications (Uygulamalar) klasörünü çift tıklayın ve ardından P-touch Quick Editor → Uninstall 

Quick Editor (Quick Editor’ı Kaldır) → Uninstall Quick Editor’ı (Quick Editor’ı Kaldır) çift tıklayın. 
• Şu konumda yer alan "P-touch Quick Editor Prefs" dosyasını silin: Macintosh HD → Users 

(Kullanıcılar) → user name (kullanıcı adı) → Library (Kitaplık) → Preferences (Tercihler). 

Not :  Yazıcı Sürücüsünün programlarını silmek isterseniz şu konumda yer alan 
“PT2700PDE.plugin” ve “PT2700PM.plugin” dosyalarını silin: Macintosh HD � Library 
(Kitaplık) � Printers (Yazıcılar) � Brother. 
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EK

Teknik Özellikler 

Ana Birim 

Madde Teknik Özellik 
Giriş Cihazı (Klavye) 67 tuşlu, QWERTY düzenleme klavyesi 
Ekran

Görüntü cihazı Nokta matris LCD 
Karakter ekranı 16 karakter x 3 satır (128 nokta x 48 nokta) 
Arka ışıklı ekran Var 

Baskı
Baskı yöntemi Termal yazıcı 
Baskı kafası  128 nokta / 180 dpi 
Baskı yüksekliği 15,8 mm maks. (18 mm teyp kullanırken) 
Baskı hızı Yaklaşık 0,39” (10 mm) / sn. 
Teyp kaseti Standart TZ teyp kasetleri (3.5, 6, 9, 12, 18, 24 mm genişlik) 
Teyp kesici Yerleşik otomatik kesici 
Satır sayısı 24mm teyp : 1 - 7 satır; 18mm teyp : 1 – 5 satır; 

12mm teyp : 1 – 3 satır; 9mm teyp : 1 – 2 satır; 
6mm teyp : 1 – 2 satır; 3.5mm teyp : 1 satır  

Baskı yönü Yatay, Dikey  
Sürekli baskı 1 ~ 99 Etiket 
Baskı ön izleme Var 
Kesme ve besleme Geniş Kenar Boşluğu, Küçük Kenar Boşluğu, Zincirleme, Kesimsiz 

Karakterler
Dahili karakter seti: Toplam 329 karakter (62 alfa-sayısal, 120 simge, 147 vurgulu karakter, bir 

karakterin hem simge hem de vurgulu karakter olarak çıktığını unutmayın) 
Metin arabelleği  2800 karakter maks. 
Yazı tipleri Helsinki, Brussels, Florida, Belgium, USA, San Diego, Los Angeles, Calgary 
Karakter boyutu Otomatik, 48pt, 42pt, 36pt, 24pt, 18pt, 12pt, 9pt, 6pt 
Karakter stili Kapalı, Kalın, Ana Hat, Gölge, Düz, İtalik, İtalik Kalın, İtalik Ana Hat, İtalik

Gölge, İtalik Düz, Dikey 
Karakter genişliği 2, 3/2, 2/3, 1/2 
Metin hizalama Sol, Orta, Sağ, Yaslı 
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Madde Teknik Özellik 
Bellek

Bellek boyutu Maksimum 459 karakter 
Dosya depolama Maksimum 99 dosya 

Diğer Özellikler 
Çerçeve Toplam 20 çerçeve deseni 
Oto.-Format Şablonlar: 10 

Blok düzenleri: 24mm (1”): 8, 18mm (3/4”): 8, 12mm (1/2”): 4, 9mm (3/8”): 3, 
6mm (1/4”): 1

Ekran kontrastı 5 seviye (+2, +1, 0, -1, -2) 
Güç Kaynağı

Güç kaynağı AC adaptörü (AD-24ES Modeli), Sekiz adet AA-boy alkalin pil (LR6) 
Otomatik Kapanış  Pil: 5 dak.*, AC adaptörü: 8 saat 

* Yalnızca P-touch kullanırken. Bilgisayara bağlı iken 1 saat. 
Boyut 

Boyutlar 179,5mm (G) x 247,9mm (D) x 71,8mm (Y) 
Ağırlık 850g (teyp kaseti ve piller olmadan) 

Diğer
İşletim ısısı/ nemi 10 ~ 35°C / %20 ~ 80 nem ( yo ğunlaşma olmadan) 

Maksimum ıslak ampul ısısı: 27°C 
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EK

İşletim Ortamı: Windows® 

Madde Teknik Özellik 
OS Microsoft® Windows® 98SE/Me/2000 Professional/XP
CPU 32bit Pentium uyumlu (32 bit işletim sistemi kullanan9 
Bellek Windows® 98SE, Me: 

64MB veya daha fazla gerekir 
Windows® 2000 Pro., XP: 
128MB veya daha fazla gerekir 

Sabit disk 70MB veya daha fazla gerekir 
Monitör SVGA Yüksek renkli grafik desteği veya üstü 
Arabirim USB Portu (USB teknik özelliği 1.1 veya 2.0 protokolü) 
Diğer Kurulum için CD-ROM sürücüsü 

İşletim Ortamı: Macintosh® 

Madde Teknik Özellik 
OS Mac OS X 10.1 – 10.4.4  

Mac OS® 9.1 – 9.x* 
(Mac OS® 9.1 – 9.x* için yazılım ve sürücü indirme amacıyla 
http://solutions.brother.com web sitemizi ziyaret edin.) 

Bellek 32MB veya daha fazla gerekir 
Sabit disk 100MB veya daha fazla gerekir 
Monitör 256 renkten daha fazla 
Arabirim USB Portu (USB teknik özelliği 1.1 veya 2.0 protokolü) 
Diğer Kurulum için CD-ROM sürücüsü 
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Aksesuarlar 

Brother, P-touch’ınız ile orijinal Brother aksesuarlarını (teyp kasetleri, AC adaptörü, vs.) kullanmanızı 
önerir. Diğer ürünlerin kullanımı baskı kalitesini etkileyebilir veya P-touch’ınıza zarar verebilir. 
Aksesuarların uygunluğu, önceden bildiride bulunulmadan değişmeye tabidir. 

Teyp Kasetleri 
Teyp tedariki, ülkeye göre değişir.

 işareti olmayan teypler kullanmayın 

� Lamine teypler (Uzunluk: 8 m) 
Lamine teyplerin yüzeyi, saydam bir film ile korunur. Böylece, etiket ıslandığında karakterlerin 
lekelenmesi veya silinmesi önlenir. 

Stok No. Açıklama 
24 mm 
TZ-151 Saydam teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-M51 Saydam (mat) teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-152 Saydam teyp üzerine kırmızı karakterler 
TZ-153 Saydam teyp üzerine mavi karakterler 
TZ-155 Saydam teyp üzerine beyaz karakterler 
TZ-251 Beyaz teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-252 Beyaz teyp üzerine kırmızı karakterler 
TZ-253 Beyaz teyp üzerine mavi karakterler 
TZ-354 Siyah teyp üzerine altın rengi karakterler 
TZ-355 Siyah teyp üzerine beyaz karakterler 
TZ-451 Kırmızı teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-455 Kırmızı teyp üzerine beyaz karakterler 
TZ-551 Mavi teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-555 Mavi teyp üzerine beyaz karakterler 
TZ-651 Sarı teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-655 Turuncu teyp üzerine beyaz karakterler 
TZ-751 Yeşil teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-755 Yeşil teyp üzerine beyaz karakterler 
TZ-951 Gümüş teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-M951 Gümüş (mat) teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-A51 Gri teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-B51 Floresan turuncu teyp üzerine siyah karakterler 
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Stok No. Açıklama 
TZ-C51 Floresan sarı teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-D51 Floresan yeşil teyp üzerine siyah karakterler 
18 mm 
TZ-141 Saydam teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-241 Beyaz teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-242 Beyaz teyp üzerine kırmızı karakterler 
TZ-243 Beyaz teyp üzerine mavi karakterler 
TZ-344 Siyah teyp üzerine altın rengi karakterler 
TZ-145 Saydam teyp üzerine beyaz karakterler 
TZ-645 Siyah teyp üzerine beyaz karakterler 
TZ-441 Kırmızı teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-541 Mavi teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-641 Sarı teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-741 Yeşil teyp üzerine siyah karakterler 
12 mm 
TZ-131 Saydam teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-132 Saydam teyp üzerine kırmızı karakterler 
TZ-133 Saydam teyp üzerine mavi karakterler 
TZ-135 Saydam teyp üzerine beyaz karakterler 
TZ-231 Beyaz teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-232 Beyaz teyp üzerine kırmızı karakterler 
TZ-233 Beyaz teyp üzerine mavi karakterler 
TZ-334 Siyah teyp üzerine altın rengi karakterler 
TZ-335 Siyah teyp üzerine beyaz karakterler 
TZ-431 Kırmızı teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-435 Kırmızı teyp üzerine beyaz karakterler 
TZ-531 Mavi teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-535 Mavi teyp üzerine beyaz karakterler 
TZ-631 Sarı teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-731 Turuncu teyp üzerine beyaz karakterler 
TZ-735 Yeşil teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-931 Yeşil teyp üzerine beyaz karakterler 
TZ-M931 Gümüş teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-A31 Gümüş (mat)  teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-B31 Gri teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-B51 Floresan turuncu teyp üzerine siyah karakterler (uzunluk: 5 m) 

91



Stok No. Açıklama 
TZ-C31 Floresan sarı teyp üzerine siyah karakterler (uzunluk: 5 m) 
TZ-D31 Floresan yeşil teyp üzerine siyah karakterler (uzunluk: 5 m) 
TZ-M31 Saydam (mat) teyp üzerine siyah karakterler 
9 mm 
TZ-121 Saydam teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-122 Saydam teyp üzerine kırmızı karakterler 
TZ-123 Saydam teyp üzerine mavi karakterler 
TZ-221 Beyaz teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-222 Beyaz teyp üzerine kırmızı karakterler 
TZ-223 Beyaz teyp üzerine mavi karakterler 
TZ-324 Siyah teyp üzerine altın rengi karakterler 
TZ-325 Siyah teyp üzerine beyaz karakterler 
TZ-421 Kırmızı teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-521 Mavi teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-624 Sarı teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-721 Yeşil teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-A25 Gri teyp üzerine beyaz karakterler 
TZ-M21 Saydam (mat) teyp üzerine siyah karakterler 
6 mm 
TZ-111 Saydam teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-211 Beyaz teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-315 Siyah teyp üzerine beyaz karakterler 
TZ-611 Sarı teyp üzerine siyah karakterler 
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� Lamine olmayan teypler (uzunluk: 8 m) 

Stok No. Açıklama 
24 mm 
TZ-N251 Beyaz teyp üzerine siyah karakterler 
18 mm 
TZ-N241 Beyaz teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-N242 Beyaz teyp üzerine kırmızı karakterler 
TZ-N243 Beyaz teyp üzerine mavi karakterler 
TZ-N541 Mavi teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-N641 Sarı teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-N741 Yeşil teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-NF41 Mor teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-PH41 Kalp şekilli teyp üzerine siyah karakterler (uzunluk: 4 m) 
TZ-PF41 Meyve şekilli teyp üzerine siyah karakterler (uzunluk: 4 m) 
TZ-PM41 Deniz şekilli teyp üzerine siyah karakterler (uzunluk: 4 m) 
12 mm 
TZ-N231 Beyaz teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-N232 Beyaz teyp üzerine kırmızı karakterler 
TZ-N233 Beyaz teyp üzerine mavi karakterler 
TZ-N531 Mavi teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-N631 Sarı  teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-N731 Yeşil teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-NF31 Mor teyp üzerine siyah karakterler 
9 mm 
TZ-N221 Beyaz teyp üzerine siyah karakterler 
6 mm 
TZ-N211 Beyaz teyp üzerine siyah karakterler 
3.5 mm 
TZ-N201 Beyaz teyp üzerine siyah karakterler 

� Güçlü yapışkan teypler (uzunluk: 8 m) 
Daha güçlü yapışkanlığa sahip lamine teypler, pürüzlü ve sert ortamlar için idealdir. 

Stok No. Açıklama 
24 mm 
TZ-S151 Saydam teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-S251 Beyaz teyp üzerine siyah karakterler 
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Stok No. Açıklama 
TZ-S651 Sarı teyp üzerine siyah karakterler 
18 mm 
TZ-S141 Saydam teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-S241 Beyaz teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-S641 Sarı teyp üzerine siyah karakterler 
12 mm 
TZ-S131 Saydam teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-S231 Beyaz teyp üzerine siyah karakterler  
TZ-S631 Sarı teyp üzerine siyah karakterler  
9 mm 
TZ-S121 Saydam teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-S221 Beyaz teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-S621 Sarı teyp üzerine siyah karakterler 
6 mm 
TZ-S111 Saydam teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-S211 Beyaz teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-S611 Sarı teyp üzerine siyah karakterler 

� Esnek ID teypleri (uzunluk: 8 m) 
Esnek lamine teypler ağ kablolarının, elektrik kablolarının, vs. etiketlenmesi için idealdir. 

Stok No. Açıklama 
24 mm 
TZ-FX151 Saydam teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-FX251 Beyaz teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-FX651 Sarı teyp üzerine siyah karakterler 
18 mm 
TZ-FX141 Saydam teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-FX241 Beyaz teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-FX641 Sarı teyp üzerine siyah karakterler 
12 mm 
TZ-FX131 Saydam teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-FX131 Beyaz teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-FX631 Sarı teyp üzerine siyah karakterler 
9 mm 
TZ-FX121 Saydam teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-FX221 Beyaz teyp üzerine siyah karakterler 
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EK

Stok No. Açıklama 
TZ-FX621 Sarı teyp üzerine siyah karakterler 
6 mm 
TZ-FX111 Saydam teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-FX211 Beyaz teyp üzerine siyah karakterler 
TZ-FX611 Sarı teyp üzerine siyah karakterler 

� Güvenlik teybi (uzunluk: 8 m) 
Bu teyp, çıkartıldığında kareli desen bırakır. 

Stok No. Açıklama 
18 mm 
TZ-SE4 Beyaz teyp üzerine siyah karakterler 

� Kumaş teyp (uzunluk: 3 m) 
Bu kumaş teypler, ütü kullanılarak başka kumaş üzerine yapıştırılabilirler. 

Stok No. Açıklama 
12 mm 
TZ-FA3 Beyaz teyp üzerine mavi karakterler 

� Baskı kafası temizleme kaseti 
P-tocuh’ınızın baskı kafasını temizlemeye yönelik teyp kaseti. 

Stok No. Açıklama 
18 mm 
TZ-CL4 Baskı kafası temizleme kaseti (yaklaşık 100 defa temizler) 

AC Adaptörü 
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C
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G
Genişlik ………………………………………..…
Geri dönüş işareti …………………………….…
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 Büyük harf …………………………..…
 Metin …………………………………… 
 Simge ………………………………..…
Güç kaynağı ………………………………….…

H
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K
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M
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P
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S
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T
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V
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Y
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10

25
25
26
28
31

15
10

36

29
30
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24
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