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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 asiakirjoissa ja muussa materiaalissa olevat yritysten tavaramerkit ja 
tuotteiden nimet ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tärkeää Ilmaisee tietoja tai ohjeita, joita tulee noudattaa. Niiden jättäminen huomiotta voi 
johtaa vahinkoon tai epäonnistuneisiin toimintoihin.

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 Transfer Managerin käyttäminen (Windows®)

Tämän sovelluksen avulla voit siirtää malleja ja muita tietoja tulostimeen ja tallentaa tietojesi varmuuskopioita 
tietokoneeseen.

Tätä toimintoa ei tueta Macintosh-tietokoneita käytettäessä.

P-touch Transfer Managerin käyttäminen

a Luo tai avaa malli P-touch Editorin avulla.

b Siirrä malli P-touch Transfer Manageriin.
(Lisätietoja on kohdassa Mallin siirtäminen P-touch Transfer Manageriin sivulla 2.)

c Siirrä malli tulostimeen P-touch Transfer Managerin avulla.
(Lisätietoja on kohdassa Mallien ja muiden tietojen siirtäminen tietokoneesta tulostimeen sivulla 5.)

d Tulosta (ilman tietokonetta) tulostimeen siirretty malli.
(Lisätietoja on Käyttöoppaassa.)

Mallin siirtäminen P-touch Transfer Manageriin

P-touch Editorissa luodut tarramallit on ensin siirrettävä P-touch Transfer Manageriin.

a Avaa siirrettävä tarramalli P-touch Editorissa.

b Valitse [Tiedosto] - [Siirrä malli] - [Esikatselu].
Voit tarkastella tulostetun mallin esikatselua, ennen kuin luotu malli lähetetään tulostimeen ja 
tulostetaan.

c Jos näytetyssä mallissa ei ole ongelmia, valitse [Siirrä malli].
P-touch Transfer Manager käynnistyy.

Vinkki
Voit käynnistää P-touch Transfer Managerin myös seuraavien toimien avulla.

• Windows Vista® / Windows® 7

Napsauta Käynnistä-painiketta ja valitse [Kaikki ohjelmat] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - 
[P-touch Transfer Manager 2.2].

• Windows® 8 / Windows® 8.1

Valitse [P-touch Transfer Manager 2.2] [Sovellukset]-näytössä.
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P-touch Transfer Managerin käyttäminen

Kun P-touch Transfer Manager käynnistyy, päänäyttö tulee näkyviin.

Vinkki
Voit käynnistää P-touch Transfer Managerin myös P-touch Editorista.

Valitse [Tiedosto] - [Siirrä malli] - [Siirrä].
 

 

1 Valikkorivi
Tämän avulla voit käyttää eri komentoja, jotka on ryhmitelty kunkin valikon nimen (kuten ([Tiedosto], 
[Muokkaa], [Näytä], [Työkalu] ja [Ohje]) alle niiden toimintojen mukaisesti.

2 Työkalurivi
Tämän avulla voit käyttää usein käytettyjä komentoja.

3 Tulostimenvalitsin
Tämän avulla voit valita tulostimen tai sen tulostimen, johon tiedot siirretään. Kun valitset tulostimen, 
tietoluettelossa näkyvät vain ne tiedot, jotka voidaan lähettää valittuun tulostimeen.

4 Kansionäkymä
Näyttää luettelon kansioista ja tulostimen. Kun valitset kansion, valitun kansion mallit näkyvät 
malliluettelossa.
Jos valitset tulostimen, tulostimeen tallennetut senhetkiset mallit ja muut tiedot näytetään.

5 Malliluettelo
Näyttää luettelon valitun kansion malleista.

6 Esikatselu
Näyttää malliluettelon mallien esikatselun.
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Työkalurivin kuvakkeiden selitykset

Kuvake Painikkeen nimi Käyttötarkoitus

 

Siirrä
Siirtää mallit ja muut tiedot tietokoneesta tulostimeen USB-liitännän 
kautta.

Tallenna siirtotiedosto

(Kun ei yhdistettynä 
tulostimeen.)

Muuttaa muihin sovelluksiin siirrettävien tietojen tiedostotyyppiä.

Valitse tiedostotunnisteeksi BLF, kun siirrät tietoja Wi-Fi- tai 
lähiverkkoyhteydellä. Valitse tiedostotunnisteeksi PDZ, kun siirrät 
tietoja USB- tai Bluetooth-yhteydellä.

Käytettävissä olevat liitännät vaihtelevat Brother-laitteen mukaan.
 Varmuuskopioi

(Vain P-touch Transfer 
Manager)

Noutaa mallit ja muut tulostimeen tallennetut tiedot ja tallentaa ne 
tietokoneeseen.

 

Avaa Avaa valitun mallin.

 

Tulosta

(Vain P-touch Library)
Tulostaa valitun tarramallin tulostimella.

 

Haku
Tämän avulla voit hakea malleja tai muita tietoja, jotka on 
rekisteröity P-touch Libraryyn.

 

Näyttötapa Muuttaa tiedoston näyttötapaa.
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Mallien ja muiden tietojen siirtäminen tietokoneesta tulostimeen

Siirrä mallit tietokoneesta tulostimeen seuraavien toimien avulla.

a Yhdistä tietokone ja tulostin USB-liitännällä ja kytke virta tulostimeen.
Tulostimen mallin nimi näkyy kansionäkymässä.
Jos valitset tulostimen kansionäkymässä, tulostimeen tallennetut senhetkiset mallit ja muut tiedot 
näytetään.

b Valitse tulostin, johon haluat siirtää mallin tai muut tiedot.
 

Tärkeää
Tarkista ennen tietojen siirtämistä, että tietokone ja tulostin on kytketty USB-kaapelilla oikein ja että 
tulostimen virta on kytkettynä.

 

c Napsauta hiiren kakkospainikkeella [Määritykset]-kansiota, valitse [Uusi] ja luo sitten uusi kansio.
 

Edellä olevassa esimerkissä luodaan kansio nimeltä [Siirrä].
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d Vedä siirrettävä malli tai muut siirrettävät tiedot ja sijoita ne uuteen kansioon.

Voit tarkastella malleja ja muita tietoja valitsemalla kansion [Määritykset]-kansiossa ja valitsemalla 
[Koko sisältö] tai valitsemalla jonkin [Suodatin]-kohdassa olevan luokan, kuten [Asettelut]-luokan.

Kun siirrät useita malleja tai muita tietoja, vedä kaikki siirrettävät tiedot ja sijoita ne uuteen kansioon.

Kullekin tiedostolle määritetään avainnumero (muistisijainti tulostimessa), kun se sijoitetaan uuteen 
kansioon.
 

e Jos haluat muuttaa kohteelle määritettyä avainnumeroa, napsauta kohdetta hiiren kakkospainikkeella, 
valitse [Avainmääritys], ja valitse sitten haluamasi avainnumero.
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Vinkki
• Kaikille tulostimeen siirretyille tiedoille määritetään avainnumero.

• Jos tulostimeen siirretyllä mallilla on sama avainnumero kuin toisella tulostimeen jo tallennetulla mallilla, 
uusi malli korvaa vanhan. Voit vahvistaa tulostimeen tallennetut mallien avainnumeromääritykset 
varmuuskopioimalla malli tai muut tiedot (katso Tulostimeen tallennettujen mallien tai muiden tietojen 
varmuuskopioiminen sivulla 8).

• Jos tulostimen muisti on täynnä, poista yksi tai useampi malli tulostimen tyhjentymättömästä muistista 
(katso Tulostimeen tallennettujen mallien tai muiden tietojen varmuuskopioiminen sivulla 8).

 

f Jos haluat muuttaa siirrettävien mallien tai muiden tietojen nimiä, valitse haluamasi kohde ja kirjoita uusi 
nimi.

g Valitse siirrettävät mallit tai muut tiedot sisältävä kansio ja valitse sitten [Siirrä]. Vahvistussanoma tulee 
näyttöön.
 

Vinkki
Voit myös siirtää yksittäisiä kohteita tulostimeen. Valitse siirrettävä malli tai siirrettävät muut tiedot ja 
valitse sitten [Siirrä].

 

h Valitse [OK].
 

Valitut mallit tai muut tiedot siirretään tulostimeen.

Tärkeää
Jos haluat tulostaa tulostimeen siirretyt tiedot, tulostin on vaihdettava siirtotilasta normaalitilaan. Katkaise 
virta tulostimesta ja kytke se uudelleen.
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Tulostimeen tallennettujen mallien tai muiden tietojen varmuuskopioiminen

Seuraavien toimien avulla voit noutaa tulostimeen tallennetut mallit ja tallentaa ne tietokoneeseen.

Tärkeää
• Varmuuskopioituja malleja ei voi muokata tietokoneessa.

• Tulostimen mallin mukaan yhdestä tulostinmallista varmuuskopioituja malleja tai muita tietoja ei 
välttämättä voi siirtää toiseen tulostinmalliin.

 

a Yhdistä tietokone ja tulostin ja kytke virta tulostimeen.
Tulostimen mallin nimi näkyy kansionäkymässä.
Jos valitset tulostimen kansionäkymässä, tulostimeen tallennetut senhetkiset mallit ja muut tiedot 
näytetään.
 

b Valitse tulostin, josta varmuuskopioidaan, ja valitse sitten [Varmuuskopioi].
Vahvistussanoma tulee näyttöön.
 

c Valitse [OK].
Uusi kansio luodaan tulostimen alle kansionäkymässä. Kansion nimi perustuu varmuuskopion 
päivämäärään ja aikaan. Kaikki tulostimen mallit ja muut tiedot siirretään uuteen kansioon ja 
tallennetaan tietokoneeseen.
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Kaikkien tulostimen tietojen poistaminen

Seuraavien toimien avulla voit poistaa kaikki tulostimeen tallennetut mallit tai muut tiedot.

a Yhdistä tietokone ja tulostin ja kytke virta tulostimeen.
Mallin nimi näkyy kansionäkymässä.

b Napsauta malliasi hiiren kakkospainikkeella ja valitse sitten [Poista kaikki].
 

Vahvistussanoma tulee näyttöön.
 

c Valitse [OK].
Kaikki tulostimeen tallennetut mallit ja muut tiedot poistetaan.
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