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Giriş

Önemli Not

 Bu belgenin içindekiler ve bu ürünün özellikleri önceden bildirilmeksizin değişikliğe tabidir.

 Brother, burada bulunan teknik özellikler ve materyallerde önceden bildirmeksizin değişiklik yapma 
hakkını saklı tutar ve yayınlarla ilgili tipografik ve diğer hatalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, 
sunulan materyallere güvenmekten kaynaklanan hasarlar (dolaylı hasarlar dahil) sorumlu olmayacaktır.

 Bu belgedeki ekran görüntüleri bilgisayarınızın işletim sistemine bağlı olarak farklı olabilir.

 Yazıcıyı kullanmadan önce, güvenlik ve doğru çalışma ile ilgili bilgiler için yazıcıyla birlikte verilen tüm 
belgeleri okuduğunuzdan emin olun.

Bu Kılavuzda kullanılan semboller

Bu kılavuzda aşağıdaki semboller kullanılmıştır.

Ticari Markalar ve Telif Hakları

BROTHER, Brother Industries, Ltd.’in ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.

© 2014 Brother Industries, Ltd. Tüm hakları saklıdır.

Microsoft, Windows Vista, Windows Server ve Windows, Microsoft Corp.’ın Amerika Birleşik Devletleri 
ve/veya diğer ülkelerde tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.

Apple, Macintosh, Mac OS Apple Inc.’ın Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde ticari markalarıdır.

Brother ürünlerinde, ilgili belgelerde ve diğer materyallerde görünen şirketlerin her türlü ticari adları ve ürün 
adları, bu şirketlerin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Önemli İzlenmesi gereken bilgileri veya talimatları gösterir. Bunlara uyulmaması hasara 
veya kullanamama durumuna neden olabilir.

Not Ürünü daha iyi anlamanıza ve daha verimli kullanmanıza yardımcı olabilecek bilgiler 
veya talimatlar sağlayan notları gösterir.
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P-touch Transfer Manager Kullanmı (Windows® için)

Bu uygulama şablonları ve diğer verileri yazıcıya aktarmanızı ve verilerinizin yedeklerini bilgisayara 
kaydetmenizi sağlar.

Bu işlev Macintosh bilgisayarlarla desteklenmez.

P-touch Transfer Manager Kullanmı

a P-touch Editor’ı kullanarak bir şablon oluşturun veya açın.

b Şablonu P-touch Transfer Manager’a aktarın.
(Bkz. Etiket Şablonunu P-touch Transfer Manager’a Aktarma sayfa 2.)

c Şablonu P-touch Transfer Manager’ı kullanarak yazıcıya aktarın.
(Bkz. Şablonları Bilgisayardan Yazıcıya Aktarma sayfa 5.)

d Yazıcıya aktarılmış şablonu (bilgisayar kullanmadan) yazdırın.
(Kullanım Kılavuzu’na bakın.)

Etiket Şablonunu P-touch Transfer Manager’a Aktarma

P-touch Editor’da oluşturulan etiket şablonları önce P-touch Transfer Manager’a aktarılmalıdır.

a P-touch Editor’da, aktarılacak etiket şablonunu açın.

b [Dosya] - [Aktarma Şablonu] - [Önizle] öğesini tıklatın.
Oluşturulan şablon yazıcıya gönderilip yazdırılmadan önce yazdırılan şablonun bir önizlemesini kontrol 
edebilirsiniz.

c Görüntülenen şablonda bir sorun yoksa, [Aktarma Şablonu] öğesini tıklatın.
P-touch Transfer Manager başlatılır.

Not
P-touch Transfer Manager’ı aşağıdaki prosedürü kullanarak da başlatabilirsiniz.

• Windows Vista® / Windows® 7 için

Başlat düğmesinden, [Tüm Programlar] - [Brother P-touch] - [P-touch Tools] - [P-touch Transfer 
Manager 2.2] öğesini tıklatın.

• Windows® 8 / Windows® 8.1 için

[Uygulamalar] ekranında [P-touch Transfer Manager 2.2] öğesini tıklatın. 
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P-touch Transfer Manager Kullanmı

P-touch Transfer Manager başlatıldığında, ana pencere görüntülenir.

Not
P-touch Transfer Manager’ı P-touch Editor’dan da başlatabilirsiniz.

[Dosya] - [Aktarma Şablonu] - [Transfer] öğesini tıklatın.
 

 

1 Menü çubuğu
İşlevlerine göre her menü başlığının altında gruplanan ([Dosya], [Düzenle], [Görünüm], [Araç] ve [Yardım]) 
çeşitli komutlara erişim sağlar.

2 Araç Çubuğu
Sık kullanılan komutlara erişim sağlar.

3 Yazıcı seçicisi
Verilerin hangi yazıcıya aktarılacağını seçmenize izin verir. Bir yazıcıyı seçtiğinizde, veri listesinde 
yalnızca seçili yazıcıya gönderilebilen veriler görüntülenir.

4 Klasör görünümü
Klasörlerin ve yazıcıların bir listesini görüntüler. Bir klasör seçtiğinizde, seçili klasördeki şablonlar, 
şablonlar listesinde görüntülenir.
Bir yazıcıyı seçerseniz, yazıcıda saklanan mevcut şablonlar ve diğer veriler görüntülenir.

5 Şablonlar listesi
Seçili klasörde şablonlar listesi görüntüler.

6 Önizle
Şablonlar listesinde şablonların bir önizlemesini görüntüler.
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Araç Çubuğu Simgelerinin Açıklamaları

Simge Düğme adı İşlev

 

Aktarım
Şablonları ve diğer verileri USB yoluyla bilgisayardan yazıcıya 
aktarır.

Transfer Dosyasını Kaydet

(Bir yazıcıya bağlı 
olmadığında)

Diğer uygulamalara aktarılacak verilerin dosya türünü değiştirir.

Verileri Wi-Fi veya LAN yoluyla aktarırken dosya adı uzantısı olarak 
“BLF”yi seçin. Verileri USB veya Bluetooth yoluyla aktarırken 
“PDZ”yi seçin.

Kullanılabilir arayüzler Brother makinenize bağlı olarak değişir.
 Yedekle

(Yalnızca P-touch Transfer 
Manager için)

Yazıcıda kaydedilen şablonları ve diğer verileri alır ve bilgisayara 
kaydeder.

 

Aç Seçilen şablonu açar.

 

Yazdır

(Yalnızca P-touch Library için)
Yazıcıyla seçili etiket şablonunu yazdırır.

 

Ara
P-touch Library’ye kaydedilen şablonları veya diğer verileri 
aramanızı sağlar.

 

Görüntüleme Stili Dosya gösterim stilini değiştirir.
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Şablonları Bilgisayardan Yazıcıya Aktarma

Şablonları bilgisayardan yazıcıya aktarmak için aşağıdaki prosedürü kullanın.

a Bilgisayarı ve yazıcıyı USB yoluyla bağlayın ve yazıcıyı açın.
Yazıcı modeli adı klasör görünümünde görüntülenir.
Klasör görünümünde bir yazıcıyı seçerseniz, yazıcıda saklanan mevcut şablonlar ve diğer veriler 
görüntülenir.

b Şablonu ve diğer verileri aktarmak istediğiniz yazıcıyı seçin.
 

Önemli
Verileri aktarmadan önce, bilgisayarın ve yazıcının USB kablosuyla doğru bağlandığından ve yazıcının 
gücünün Açık olduğundan emin olun.

 

c [Yapılandırmalar] klasörünü sağ tıklatın, [Yeni] öğesini seçin ve sonra yeni bir klasör oluşturun.
 

Yukarıdaki örnekte, [Aktarım] klasörü oluşturulur.
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d Aktarmak istediğiniz şablonu veya diğer verileri sürükleyin ve yeni klasöre yerleştirin.

Şablonları ve diğer verileri [Yapılandırmalar] klasöründeki klasörü seçerek, [Tüm İçerikler] öğesini 
seçerek veya [Düzenler] gibi [Filtre] altındaki kategorilerden birini seçerek görüntüleyebilirsiniz.

Birden fazla şablonu veya diğer verileri aktarırken, aktarmak istediğiniz tüm dosyaları sürükleyin ve 
klasöre yerleştirin.

Her bir dosyaya yeni klasöre konulduğunda bir anahtar numarası (yazıcıdaki bellek konumu) atanır.
 

e Bir öğeye atanan anahtar numarasını değiştirmek için, öğeyi sağ tıklatın, [Tuş Atama] öğesini seçin ve 
sonra istenen anahtar numarasını seçin.
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Not
• Yazıcıya aktarılan tüm verilere bir anahtar numarası atanır.

• Yazıcıya aktarılan şablon yazıcıya daha önce kaydedilmiş başka bir şablonla aynı anahtar numarasına 
sahipse, yeni şablon eskisinin üzerine yazılır. Yazıcıya kaydedilen şablon anahtar numarası atamalarını 
şablonları veya diğer verileri yedekleyerek onaylayabilirsiniz (bkz. Yazıcıya Kaydedilen Şablonları veya 
Diğer Verileri Yedekleme sayfa 8).

• Yazıcı belleği doluysa, yazıcının kalıcı belleğinden bir veya daha fazla şablonu silin (bkz. Yazıcıya 
Kaydedilen Şablonları veya Diğer Verileri Yedekleme sayfa 8).

 

f Aktarılacak şablonların veya diğer verilerin adlarını değiştirmek için, istediğiniz öğeyi tıklatın ve yeni adı 
girin.

g Aktarmak istediğiniz şablonları veya diğer verileri içeren klasörü seçin ve sonra [Aktarım] öğesini tıklatın. 
Bir onay mesajı görüntülenecektir.
 

Not
Tek tek öğeleri de yazıcıya aktarabilirsiniz. Aktarmak istediğiniz şablonu veya diğer verileri seçin ve sonra 
[Aktarım] öğesini tıklatın.

 

h [Tamam] öğesini tıklatın.
 

Seçili şablonlar veya diğer veriler yazıcıya aktarılır.

Önemli
Yazıcıya aktarılmış verileri yazdırmak için, yazıcı aktarım modundan normal moda geçirilmelidir. Yazıcıyı 
kapatın ve sonra yeniden açın.
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Yazıcıya Kaydedilen Şablonları veya Diğer Verileri Yedekleme

Yazıcıya kaydedilen şablonları almak ve bilgisayara kaydetmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.

Önemli
• Yedeklenmiş şablonlar bilgisayarda düzenlenemez.

• Yazıcının modeline bağlı olarak, bir yazıcı modelinde yedeklenen şablonlar veya diğer veriler başka bir 
yazıcı modeline aktarılamayabilir.

 

a Bilgisayarı ve yazıcıyı bağlayın ve yazıcıyı açın.
Yazıcı modeli adı klasör görünümünde görüntülenir.
Klasör görünümünde bir yazıcıyı seçerseniz, yazıcıda saklanan mevcut şablonlar ve diğer veriler 
görüntülenir.
 

b Yedeklemenin yapılacağı yazıcıyı seçin ve ardından [Yedekle] öğesini tıklatın.
Bir onay mesajı görüntülenir.
 

c [Tamam] öğesini tıklatın.
Yazıcı altında klasör görünümde yeni bir klasör oluşturulur. Klasör adı yedeğin tarih ve saatine bağlıdır. 
Tüm yazıcı şablonları ve diğer veriler yeni klasöre aktarılır ve bilgisayara kaydedilir.
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Tüm Yazıcı Verilerini Silme

Yazıcıya kaydedilen tüm şablonları veya diğer verileri silmek için aşağıdaki prosedürü kullanın.

a Bilgisayarı ve yazıcıyı bağlayın ve yazıcıyı açın.
Model adı klasör görünümünde görüntülenir.

b Modelinizi sağ tıklatın ve ardından [Tümünü sil] öğesini seçin.
 

Bir onay mesajı görüntülenir.
 

c [Tamam] öğesini tıklatın.
Yazıcıya kaydedilen tüm şablonlar ve diğer veriler silinir.
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