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Johdanto

Tärkeä huomautus

 Tämän käyttöoppaan sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

 Brother pidättää oikeuden tehdä ilman ennakkoilmoitusta muutoksia käyttöoppaaseen sisältyviin teknisiin 
tietoihin ja materiaaleihin, eikä se ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien satunnaiset vahingot), 
jotka aiheutuvat oppaiden ohjeiden mukaan toimimisesta, mukaan lukien muun muassa julkaisuun liittyvät 
typografiset tai muut virheet.

 Tämän oppaan näyttökuvat voivat vaihdella tietokoneen käyttöjärjestelmän mukaan.

 Ennen kuin käytät tulostinta, lue turvallisuustiedot ja oikean käytön tiedot kaikista tulostimen mukana 
toimitetuista asiakirjoista.

Tässä oppaassa käytetyt symbolit

Tässä oppaassa käytetään seuraavia symboleita.

Tavaramerkit ja tekijänoikeudet

BROTHER on Brother Industries, Ltd.:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

© 2014 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server ja Windows ovat Microsoft Corp.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä 
tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Apple, Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa 
maissa.

Brotherin tuotteissa, liittyvissä tavaramerkeissä ja muussa materiaalissa olevat yritysten tavaramerkit ja 
tuotteiden nimet ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Vinkki Ilmaisee vinkkejä, joiden tietojen tai ohjeiden avulla voit ymmärtää laitteen toimintaa 
entistä paremmin ja käyttää tuotetta entistä tehokkaammin.
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P-touch Editorin ja tulostusohjaimen asentaminen

Tulostettaessa USB-liitännän kautta

Käy alla kuvatussa sivustossamme ja lataa tarvittava ohjelmisto. Asennusohjeet ovat lataamissivulla.

http://www.brother.com/inst/ 

http://www.brother.com/inst/
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P-touch Editorin käyttäminen

Sinun on asennettava P-touch Editor ja tulostusohjain, jotta voit käyttää tulostintasi tietokoneesi kanssa.

Voit ladata uusimman ohjaimen ja ohjelmiston Brother Solutions Centeristä seuraavasta osoitteesta: 
http://support.brother.com/ 

Jos tulostimessasi on P-touch Editor Lite -toiminto, saatat joutua muuttamaan tulostimen tilan P-touch Editor 
Lite -tilasta P-touch Editor -tilaan. Lisätietoja on tulostimen mukana toimitetussa painetussa käyttöoppaassa.

P-touch Editorin käyttäminen (Windows®)

P-touch Editorin käynnistäminen

a Windows Vista® / Windows® 7
Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse [Kaikki ohjelmat] - [Brother P-touch] - [P-touch Editor 5.1].
Kun P-touch Editor käynnistyy, valitse, haluatko luoda uuden asettelun vai avata aiemmin luodun asettelun.
 

Windows® 8 / Windows® 8.1
Valitse [P-touch Editor 5.1] [Sovellukset]-näytössä tai kaksoisnapsauta työpöydällä [P-touch Editor 5.1].
Kun P-touch Editor käynnistyy, valitse, haluatko luoda uuden asettelun vai avata aiemmin luodun asettelun.

Vinkki
• Voit käynnistää P-touch Editorin myös pikakuvakkeiden avulla, jos valitsit niiden luomisen asennuksen 

aikana.

• Työpöydän pikakuvake: käynnistä P-touch Editor kaksoisnapsauttamalla

• Pikakäynnistyspalkin pikakuvake: käynnistä P-touch Editor napsauttamalla

• Jos haluat muuttaa tapaa, jolla P-touch Editor toimii, kun se käynnistyy, valitse [Työkalut] - [Asetukset] 
P-touch Editorin valikkorivillä, niin [Asetukset]-valintaikkuna tulee näyttöön. Valitse vasemmanpuolisessa 
osassa [Yleiset]-otsikko ja valitse sitten haluamasi asetus [Toiminnot]-luetteloruudussa 
[Käynnistysasetukset]-kohdassa. Oletusasetus on [Näytä uusi näkymä].

 

http://support.brother.com/
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b Valitse jokin näytössä näkyvistä vaihtoehdoista.
 

1 Jos haluat luoda uuden asettelun, napsauta [Uusi asettelu] -painiketta.

2 Jos haluat luoda uuden asettelun käyttäen esimääritettyä asettelua, valitse haluamasi luokkapainike.

3 Jos haluat yhdistää esimääritetyn asettelun tietokantaan, valitse [Yhdistä tietokanta] -kohdan vieressä 
oleva valintaruutu.

4 Jos haluat avata aiemmin luodun asettelun, valitse [Avaa].

5 Jos haluat avata sovelluksen, jotta voit luoda helposti tarroja sähkölaitteiden hallintaa varten, napsauta 
[Ohjattu kaapelitarrojen luonti] -painiketta.
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Tulostaminen P-touch Editorilla

Express-tila

Tässä tilassa voit nopeasti ja helposti luoda asetteluja, jotka sisältävät tekstiä ja kuvia.

[Express]-tilanäyttö on kuvattu alla:
 

Voit tulostaa valitsemalla [Tulosta]-vaihtoehdon valikkorivin [Tiedosto]-valikosta tai napsauttamalla [Tulosta]-
kuvaketta. (Määritä tulostusasetukset [Tulosta]-näytössä ennen tulostamista.)

Professional-tila

Tämän tilan avulla voit luoda asetteluja käyttäen laajaa valikoimaa kehittyneitä työkaluja ja asetuksia.

[Professional]-tilanäyttö on kuvattu alla:
 

Voit tulostaa valitsemalla [Tulosta]-vaihtoehdon valikkorivin [Tiedosto]-valikosta tai napsauttamalla [Tulosta]-
kuvaketta (A). Määritä tulostusasetukset [Tulosta]-näytössä ennen tulostamista.

Lisäksi voit valita vaihtoehdon ”B”, jos haluat aloittaa tulostamisen valitsematta tulostusasetuksia.

B

A
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Snap-tila

Tässä tilassa voit kaapata tietokoneen koko näytön sisällön tai sen osan, tulostaa sen kuvana ja tallentaa sen 
tulevaa käyttöä varten.

a Napsauta [Snap]-tilanvalintapainiketta.
[Snap-tilan kuvaus] -valintaikkuna tulee näyttöön.
 

b Valitse [OK].
[Snap]-tilavalikoima tulee näyttöön.
 

P-touch Editorin käyttäminen (Macintosh)

P-touch Editorin käynnistäminen

Kaksoisosoita työpöydän [P-touch Editor] -symbolia.

Vinkki
Voit käynnistää P-touch Editorin myös seuraavalla tavalla. 
Kaksoisosoita [Macintosh HD] - [Ohjelmat] - [P-touch Editor] ja sitten [P-touch Editor] -ohjelmasymbolia.

 

P-touch Editor käynnistyy.
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