
Noudattamalla näitä ohjeita voit välttää tulipaloja, palovammoja, 
vammoja, sähköiskuja, vioittumisia, ylikuumenemista, 
epätavallisia hajuja ja savuamista.
• Käyttämällä P-touch-tarratulostimessa oikeaa jännitettä antavia paristoja tai 

ehdotettua verkkolaitetta (AD-24ES) vältät viat ja toimintahäiriöt.
• Älä koske P-touch-tarratulostimeen ukonilman aikana.
• Älä käytä P-touch-tarratulostinta tai verkkolaitetta kosteissa tiloissa, kuten 

kylpyhuoneissa.
• Älä ylikuormita virtajohtoa.
• Älä aseta virtajohdon tai pistokkeen päälle raskaita esineitä tai vioita sitä. 

Älä taivuta virtajohtoa tai vedä sitä väkisin. Tartu aina verkkolaitteeseen, 
kun irrotat sitä pistorasiasta.

• Varmista, että pistoke on pistorasiassa kokonaan. Älä käytä löysältä tuntuvaa 
pistorasiaa.

• Älä anna P-touch-tarratulostimen, verkkolaitteen, virtapistokkeen tai paristojen/
akkujen kastua esimerkiksi käsittelemällä niitä märillä käsillä tai roiskuttamalla 
nesteitä niiden päälle.

• Koska paristoista/akuista vuotaneen nesteen joutuminen silmiin voi aiheuttaa 
näön menettämisen, huuhtele silmäsi heti runsaalla puhtaalla vedellä ja 
hankkiudu lääkäriin, jos nestettä joutuu silmiisi.

• Älä pura tai muokkaa P-touch-tarratulostinta, verkkolaitetta tai paristoja.
• Älä anna minkään metalliesineen koskettaa pariston/akun plus- ja miinusnapoja.
• Älä käytä teräviä esineitä, kuten pihtejä tai metallista kynää, paristoja/akkuja 

vaihtaessasi.
• Älä hävitä paristoja/akkuja polttamalla tai altista niitä lämmölle.
• Jos havaitset epätavallista hajua, lämpöä, värin tai muodon muutoksia tai muuta 

epätavallista P-touch-tarratulostimen käytön tai säilytyksen aikana, irrota 
verkkolaite pistorasiasta ja poista paristot/akut välittömästi sekä lopeta 
tulostimen käyttö.

• Älä käytä vioittunutta tai vuotavaa paristoa/akkua, sillä nestettä voi joutua käsiisi.
• Älä käytä muotoaan muuttanutta tai vuotavaa paristoa/akkua tai paristoa/

akkua, jonka etiketti on vahingoittunut, sillä muuten saattaa aiheutua 
ylikuumentumista.

Vältä henkilövahingot, nesteiden vuotaminen, palovammat 
ja lämpeneminen noudattamalla näitä ohjeita.
• Kun P-touch-tarratulostinta ei käytetä, säilytä sitä poissa lasten ulottuvilta. Älä 

myöskään anna lasten laittaa P-touch-tarratulostimen osia tai tarroja suuhun. 
Jos lapsi on nielaissut jonkin esineen, vie hänet lääkäriin.

• Älä kosketa tulostuspään ympärillä olevia metalliosia heti tulostamisen jälkeen.
• Älä koske leikkurin terään.
• Jos paristoista/akuista vuotanutta nestettä joutuu ihollesi tai vaatteillesi, huuhtele 

iho tai vaatteet heti puhtaalla vedellä.
• Poista paristot ja irrota verkkolaite, jos et aio käyttää P-touch-tarratulostinta 

pitkään aikaan.
• Käytä ainoastaan määritettyä paristoa/akkua. Älä yhdistele keskenään uusia ja 

vanhoja paristoja/akkuja, eri tyyppisiä, eri latausasteilla olevia, eri valmistajien tai 
eri mallisia paristoja/akkuja. Älä aseta paristoa/akkua niin, että sen plus- ja 
miinusnavat ovat väärin päin.

• Älä pudota P-touch-tarratulostinta tai verkkolaitetta tai kohdista niihin iskuja.
• Älä paina nestekidenäyttöä.
• Älä jätä sormea P-touch-tarratulostimen sisään, kun suljet kasetin kannen. 
• Lue akkujen ja akkulaturin ohjeet huolellisesti ennen Ni-MH-akkujen käyttämistä, 

ja käytä akkuja sekä laturia oikein.
• Kun käytät Ni-MH-akkuja, lataa ne erityisellä akkulaturilla ennen käyttöä. 

Verkkolaitetta (AD-24ES) ei voi käyttää Ni-MH-akkujen lataamiseen.

• Riippuen paikasta, materiaalista ja ympäristöolosuhteista tarra saattaa irrota 
tai liimautua kiinni pysyvästi tai tarran väri saattaa muuttua tai tarttua toisiin 
esineisiin. Ennen kuin kiinnität tarran, tarkista ympäristöolosuhteet ja materiaali.

• Älä käytä P-touch-tarratulostinta mitenkään muuten tai mihinkään muuhun kuin 
tässä oppaassa kuvattuun tarkoitukseen. Se saattaa johtaa onnettomuuksiin tai 
vioittaa P-touch-tarratulostinta.

• Käytä P-touch-tarratulostimen kanssa vain Brother TZe -nauhoja. Älä käytä 
nauhoja, joissa ei ole merkintää .

• Puhdista tarratulostin käyttämällä vain pehmeää, kuivaa kangasta. Älä käytä 
alkoholia tai muita orgaanisia liuottimia.

• Puhdista tulostuspää pehmeällä, nukkaamattomalla kankaalla. Älä koskaan 
kosketa suoraan tulostuspäähän käsin.

• Älä aseta asiaankuulumattomia esineitä esimerkiksi nauhan ulostuloaukkoon, 
verkkolaitteen liittimeen tai paristolokeroon.

• Älä aseta P-touch-tarratulostinta, paristoja tai verkkolaitetta suoraan 
auringonpaisteeseen tai sateeseen, lähelle lämmittimiä tai muita kuumia laitteita, 
mihinkään, missä se altistuu korkeille tai matalille lämpötiloille (esimerkiksi auton 
kojelaudalle tai takaikkunalle) tai suurelle kosteudelle, tai pölyisiin paikkoihin.

• Älä paina leikkurin vipua liian voimakkaasti.
• Älä yritä tulostaa, jos kasetti on tyhjä. Muussa tapauksessa tulostuspää vioittuu.
• Älä vedä nauhasta tulostamisen tai syöttämisen aikana. Muussa tapauksessa 

nauha ja P-touch-tarratulostin vioittuvat.
• Kaikki muistiin tallennetut tiedot menetetään, jos P-touch-tarratulostin hajoaa tai 

sitä korjataan, tai jos paristo tyhjenee kokonaan.
• P-touch-tarratulostin ei lataa akkuja.
• Tulostettu teksti voi olla erilainen kuin nestekidenäytössä näkyvä teksti.
• Tulostetun tarran pituus voi olla eri kuin näytetty tarran pituus.
• Näytön päällä on suojaava läpinäkyvä muovitarra valmistuksen ja kuljetuksen 

aikana. Tämä tarra tulee poistaa ennen käyttöä.
• Kun virta katkaistaan yli kolmeksi minuutiksi, kaikki muistiin tallennetut tekstit, 

muotoiluasetukset ja tekstitiedostot poistetaan.

Varotoimenpiteet
Ilmaisee mahdollista 
vaaratilannetta, joka voi 
aiheuttaa vakavan tai kuolemaan 
johtavan tapaturman.

VAROITUS

Ilmaisee mahdollista 
vaaratilannetta, joka voi aiheuttaa 
pienen tai vakavamman 
tapaturman.

Yleiset varotoimenpiteet

HUOMIO

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa/Turkki)

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

ilmoittaa, että tämä tuote ja verkkolaite ovat kaikkien Euroopan 
yhteisön sisällä voimassa olevien olennaisten vaatimusten ja 
asianmukaisten direktiivien mukaisia.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan ladata Brother Solutions 
Centeristä.
Siirry osoitteeseen http://support.brother.com/ ja

• valitse ”Europe”
• valitse maasi
• valitse ”Käyttöohjeet”
• valitse tulostimesi malli
• valitse ”Vaatimustenmukaisuusvakuutus”
• valitse ”Lataa”.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesi ladataan PDF-tiedostona.

 ALOITTAMINEN

Virtalähde ja nauhakasetti

Avaa kasetin kansi painamalla yllä esitettyä 
kohtaa tulostimen yläosassa.
• Jos tulostimessa on jo nauhakasetti asennettuna, 

poista se vetämällä se suoraan ylös. Jos paristot 
ovat jo tulostimen sisässä, poista ne.

• Virran on oltava katkaistuna, kun paristoja tai 
nauhakasetteja vaihdetaan.

Aseta kuusi uutta AAA-alkaliparistoa 
(LR03) tai täyteen ladattua Ni-MH-akkua 
(HR03) ja varmista, että niiden navat on 
asetettu oikein. 
• Alkaliparistojen käyttäjät:

Vaihda aina kaikki kuusi paristoa 
samanaikaisesti uusiin.

• Ni-MH-akkujen käyttäjät:
Vaihda aina kaikki kuusi akkua samanaikaisesti 
täyteen ladattuihin akkuihin.

Aseta nauhakasetti tulostimeen ja 
varmista, että se lukittuu paikalleen.
• Nauhan pään täytyy syöttyä nauhan ohjainten 

alle.
• Käytä tässä tulostimessa vain Brother TZe 

-nauhoja.

Sulje kasettien kansi huolellisesti ja 
varmista, että se lukittuu paikalleen.

VINKKI
Käytettäessä verkkolaitetta (AD-24ES)

1. Aseta verkkolaitteen johdon pistoke laitteen 
yläosassa olevaan verkkolaitteen 
vastakkeeseen.

2. Aseta pistoke lähimpään tavalliseen 
pistorasiaan.
Muistin varmuuskopioimiseen 
suosittelemme AAA-alkaliparistojen (LR03) 
tai Ni-MH-akkujen (HR03) käyttämistä 
yhdessä verkkolaitteen kanssa.

1

1 Tulostuspää

Nauhaleikkurin 
vipu

Kasetin 
kansi

2 3
Hammas-
ratas

Leikkurin 
teräNauhan pää

Nauhan 
ulostuloaukkoNauhan ohjain

4

Verkkolaitevastake

Uudella Brother P-touch -tarratulostimellasi voit luoda useita 
erilaisia mukautettuja, itsekiinnittyviä tarroja. Tämä 
tarratulostin käyttää Brotherin TZe-nauhoja, joiden leveys on 
välillä 3,5 mm ja 12 mm. TZe-nauhakaseteista on saatavilla 
useita eri värejä ja kokoja. Osoitteessa www.brother.com on 
täydellinen luettelo laitteesi kanssa yhteensopivista nauhoista.
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käytön 
aloittamista ja säilytä sitä helposti saatavilla.

D011UR001 

Suomi
Käyttöopas

http://support.brother.com/
http://www.brother.com


P-touch-tarratulostin
Mukana toimitettu nauhakasetti
Käyttöopas

VINKKI
• Nestekidenäytössä näkyy yksi 15-merkkinen rivi, 

mutta kirjoittamasi teksti voi kuitenkin olla jopa 
80 merkkiä pitkä.

• Kun muutat asetuksia, voit valita oletusarvon 
painamalla välilyöntinäppäintä.

*1 Brother Solutions Centeristä osoitteesta 
http://support.brother.com saat uusimmat 
tiedot suositelluista paristoista/akuista.

Nestekidenäyttö ja näppäimistö
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1. Koko
2. Kohdistin
3. Alleviivaus/Kehys
4. Leveys
5. Tyyli
6. Isot kirjaimet
7. Tarran pituus

Jos jokin tietty 
tarrapituus on valittuna, 
myös  tulee näkyviin.

8. OK-näppäin
9. Kohdistinnäppäin: 

oikealle (Voit siirtyä 
tekstin loppuun 
painamalla myös 
vaihtonäppäintä.)

10. Kohdistinnäppäin: 
vasemmalle (Voit 
siirtyä tekstin alkuun 
painamalla myös 
vaihtonäppäintä.)

11. Escape-näppäin
12. Virtanäppäin
13. Valikkonäppäin
14. Tarranäppäin 

Fonttinäppäin
15. Merkkinäppäin
16. Isojen kirjainten 

näppäin
17. Vaihtonäppäin
18. Nauhaleikkurin vipu
19. Tulostusnäppäin
20. Esikatselunäppäin
21. Kehysnäppäin
22. Symbolinäppäin
23. Mallikirjastonäppäin
24. Korjausnäppäin
25. Rivinvaihtonäppäin
26. Aksenttimerkkinäppäin
27. Välilyöntinäppäin

Laatikon sisältö

• Esikatselunäppäimen painaminen näyttää 
tarrasta muodostetun kuvan, joka ei välttämättä 
ole samanlainen kuin todellinen tulostettu tarra.

• Nestekidenäytössä näkyvä tarrapituus saattaa 
erota todellisesta tulostetusta tarrapituudesta.

Tekniset tiedot
Mitat:
(L x S x K)

Noin 157 (L) x 150 (S) x 68 (K) mm

Paino: Noin 490 g
(ilman paristoja ja nauhakasettia)

Virtalähde: Kuusi AAA-alkaliparistoa (LR03)
Kuusi AAA-Ni-MH-akkua (HR03)*1

Verkkolaite (AD-24ES)
Nauhakasetti: Brother TZe -nauha (leveys)

3,5 mm, 6 mm, 9 mm ja 12 mm

1 Kytke virta laitteeseen.
Aseta kuusi AAA-paristoa tai yhdistä 
verkkolaite (AD-24ES) ja paina sitten .

2 Aseta kieli.

3 Aseta mittayksikkö.
Oletusasetus on [mm].

VINKKI
• Tulostimen virta katkaistaan automaattisesti, 

jos et paina mitään näppäintä viiteen minuuttiin.
• Jos haluat peruuttaa minkä tahansa toiminnon, 

paina .
• Kun olet painanut , sana ”Hyväksytty” tulee 

näkyviin noin sekunnin ajaksi.

Tämän toiminnon avulla voit asettaa 
nestekidenäytön kirkkauden. Voit valita viidestä 
kirkkaustasosta.
Oletusasetus on [0].

• Jos haluat palata oletusasetukseen, paina 
välilyöntinäppäintä.

• Kun olet painanut , sana ”Hyväksytty” 
tulee näkyviin noin sekunnin ajaksi.

Jos leikkurin terä tylsyy käytössä, eikä nauha 
katkea siististi, vaihda leikkuri valtuutetulta 
Brother-jälleenmyyjältä saatavilla olevaan uuteen 
leikkuriin (tarvikekoodi TC-4).

 Leikkurin vaihtaminen
1. Vedä pois leikkurin kaksi osaa (vihreällä) 

kuvassa näkyvien nuolten suuntaan.

2. Asenna uusi leikkuri. Työnnä sitä, kunnes 
se lukittuu paikalleen. 

Ensimmäinen määritys

  /  [Language] (Kieli) 
  /  [English/Español/

Français/Hrvatski/Italiano/Magyar/
Nederlands/Norsk/Polski/Português/
Portug. (BR)/Română/Slovenski/
Slovenský/Suomi/Svenska/Türkçe/Čeština/
Dansk/Deutsch] .

  /  [Yksikkö]  
 /  [tuuma/mm] .

Näytön kontrastin säätäminen

  /  [Näyt. kontr.]   
/  [-2/-1/0/+1/+2] 

Lisävarusteet

Nauhakasetit: Brother Solutions Centeristä 
osoitteesta 
http://support.brother.com/ 
saat uusimmat tiedot tarvikkeista.

Verkkolaite: AD-24ES
Leikkuri: TC-4 (vaihto)

 VAROITUS

Älä kosketa leikkurin terää sormilla.

Oletusasetus on [Englanti].

http://support.brother.com/
http://support.brother.com


 PERUSKÄYTTÖ

 Isojen ja pienten kirjainten välillä 
vaihtaminen

Isot kirjaimet Pienet kirjaimet 
(  käytössä) (  ei käytössä)

 Kaksirivisten tarrojen luominen
Siirrä kohdistin kohtaan, josta haluat aloittaa 

seuraavan rivin, ja paina näppäintä . Käytä 
kahden rivin tulostamiseen joko 9 tai 12 mm:n 
levyistä nauhaa.

VINKKI
• Rivinvaihtosymboli ( ) tulee näkyviin, jos painat 

rivinvaihtonäppäintä.

 Sarkainten kirjoittaminen

•  tulee näkyviin, jos lisäät sarkaimen tekstiin.
• Tarran sarkainten enimmäismäärä on 80 

(ilman tekstiä). Jos kirjoitat yhden kirjaimen, 
voit kirjoittaa 79 sarkainta.

 Sarkainpituuden muuttaminen

• Jos haluat palauttaa asetuksen 
oletusasetukseksi, paina välilyöntinäppäintä. 
Oletusasetus on [Autom.].

• Kun olet painanut , sana ”Hyväksytty” 
tulee näkyviin noin sekunnin ajaksi.

 Aksenttimerkin sisältävien kirjainten 
syöttäminen

• Katso lisätietoja tässä lisäarkissa olevasta 
aksenttimerkin sisältävien kirjainten taulukosta.

• Jos haluat peruuttaa toimintoja, paina .
• Aksenttimerkin sisältävien kirjainten järjestys 

vaihtelee valitun nestekidenäytön kielen 
mukaan.

 Tarrapituuden muuttaminen

VINKKI
• Kun tarra on tulostettu, leikkaa tulostettuja 

pisteitä pitkin saksilla niin, että tarrapituus 
vastaa nestekidenäytössä näkyviä tietoja.

• Jos jokin tietty tarrapituus on valittuna, myös  
tulee näkyviin nestekidenäyttöön.

• Jos haluat käyttää [Autom.]-asetusta, paina 
välilyöntinäppäintä.

• Jos haluat palauttaa asetuksen 
oletusasetukseksi, paina välilyöntinäppäintä.

• Kun olet painanut , sana ”Hyväksytty” 
tulee näkyviin noin sekunnin ajaksi.

 Tyhjentäminen
Poista yksittäiset kirjaimet painamalla .
Koko tekstin ja kaikkien asetusten poistaminen:

Pelkän tekstin poistaminen:

VINKKI
• Voit poistaa koko tekstin ja kaikki asetukset 

tai pelkän tekstin painamalla 
  /  [Tyhjennä]   
/  [Teksti&muot.]/[Vain teksti] 

• Kun olet painanut , sana ”Hyväksytty” 
tulee näkyviin noin sekunnin ajaksi.

Tekstin kirjoittaminen

2

Rivi 1 Tarran kuva

Rivi 2

  /  [Sarkain] 

  /  [Sark. pituus]   
/  [Autom./0-100 mm] 

Isot kirjaimet Isot kirjaimet

 -      / /   

  /  [Tarrapituus]   
/  [Autom./30-300 mm] 

 +   /  [Teksti&muot.] 

 +   /  [Vain teksti] 

 Esikatselu
Voit esikatsella tekstiä ennen tulostamista.

• Painamalla esikatselunäppäintä voit näyttää 
tarrasta muodostetun kuvan (joka ei välttämättä 
ole samanlainen kuin todellinen tulostettu tarra).

• Kun nestekidenäyttö ei pysty näyttämään koko 
tekstiä kerralla, voit näyttää piilotetun tekstin 
painamalla / .

• Jos haluat poistua esikatselutilasta, paina 

 /  / .

 Syöttäminen (nauhan syöttäminen)

• Tämä toiminto syöttää noin 25 mm tyhjää 
nauhaa.

 Tulostaminen

• Jos haluat tulostaa tarrasta vain yhden kopion, 
paina  valitsematta kopioiden määrää.

• Voit tulostaa kustakin tarrasta jopa yhdeksän 
kopiota.

• Määritä tulostettavien kopioiden määrä 
painamalla jotakin numeronäppäintä.

• Jos haluat leikata tarran, paina tulostimen 
oikeassa yläkulmassa olevaa nauhaleikkurin 
vipua sen jälkeen, kun sanoma ”Leikkaa” tulee 
näkyviin.

• Älä kosketa leikkurin vipuun, kun sanoma 
”Odota” on näkyvissä, jotta nauha ei vioitu.

• Poista taustamateriaali taittamalla tarraa 
pituussuunnassa niin, että teksti tulee 
sisäänpäin, jolloin taustamateriaalin sisäreunat 
tulevat näkyviin. Irrota taustamateriaali pala 
kerrallaan ja kiinnitä tarra.

 Tulostusasetusten käyttäminen (  + )
[Numerointi]
Voit tulostaa jopa yhdeksän tarran sarjan 
kerrallaan käyttäen automaattista numerointia. 
Yhdellä kertaa tulostettavien tarrojen määrä 
määräytyy ensimmäisen numeron mukaan.
Esimerkki: Jos haluat tulostaa kopioita tarrasta, 

joka sisältää sarjanumeron (0123, 
0124 ja 0125): 

• Kun valitset suurennettavaa numeroa, valitse 
aina suurin numero.

[Peilikuva]
Esimerkki: Jos haluat peilitulostaa merkit 

”J.SMITH”, kirjoita ”J.SMITH” 
ja noudata ohjeita: 

• Käytä läpinäkyvää nauhaa 
[Peilikuva]-toiminnossa, jotta tarrat voidaan 
lukea oikein kääntöpuolelta, kun ne liimataan 
lasiin, ikkunoihin tai muihin läpinäkyviin 
pintoihin.

Tarrojen tulostaminen

 

 + 

  [Kopiot: ] / /  -   

Syötä numerot  /  Siirrä 
kohdistin numeroon, jota haluat suurentaa 

   +   
/  [Numerointi]   
/   

Kirjoita teksti/merkit   +   
/  [Peilikuva]   

[Peilitulostus?] 



 MALLIEN KÄYTTÄMINEN

Tämän toiminnon avulla voit luoda erilaisia tarroja 
käyttäen valmiita tarramalleja. Katso lisätietoja 
tässä lisäarkissa olevasta Tekstitarramallit-
taulukosta.

Esimerkki 1:
[Malli, joka sisältää yhden 
toistuvan kuvan]

• Jos haluat käyttää kahta eri fonttia yhdessä 
tarrassa, valitse jokin kolmesta Tekstitarra-
lisämallista (esimerkit 2–4).

Esimerkki 2:
[Malli, joka sisältää kaksi fonttia]

Esimerkki 3:
[Malli, joka sisältää kaksi fonttia 
ja kehyksen]

• Katso Esimerkin 2 toimet.

Esimerkki 4:
[Malli, joka sisältää kaksi fonttia 
kahdella rivillä]

• Katso Esimerkin 2 toimet.

Tämän toiminnon avulla voit luoda ainutlaatuisia 
tarroja käyttäen valmiita tarramalleja. Katso 
lisätietoja tässä lisäarkissa olevasta 
Kuviotarramallit-taulukosta.
Et voi syöttää tekstiä käyttäessäsi 
Kuviotarra-malleja.

Esimerkki: 

VINKKI
Tekstitarramallit

• Et voi käyttää Aseta tarrapit. -vaihtoehtoa, 
kun tulostat Tekstitarra-malleja.

• Jos haluat tyhjentää tekstin, siirrä kohdistin 
tyhjennettävän tekstin oikealle puolelle ja paina 
sitten .

• Jos haluat tyhjentää koko tekstin, paina  
ja . Kun näyttöön tulee sanoma ”Kaikki tyhj.”, 
tyhjennä painamalla . Peruuta painamalla 

.
• Jos haluat esikatsella tarroja, paina 

Esikatselu-näppäintä, kun teksti [Tulosta] tulee 
nestekidenäyttöön.

• Kopiotulostusvaihtoehtoa on pois käytöstä, 
kun Tekstitarra-malleja käytetään.

Kuviotarramallit
• Paina välilyöntinäppäintä, niin palautat 

”Tarrapituus”-tilan tehdasasetukset. 
Tehdasasetus on [100 mm].

• Et voi käyttää esikatseluominaisuutta 
käyttäessäsi Kuvionalli-malleja.

Tekstitarra- ja kuviotarramallit
• Nämä mallit ovat käytettävissä vain, kun 

käytetään 12 mm leveitä nauhakasetteja.
• Malleja ei voi muokata.
• Jos haluat lopettaa mallien käytön ja palata 

tekstinsyöttönäyttöön, tee jokin seuraavista:
a) Paina .
b) Valitse [Lopeta] painamalla /  ja paina 

sitten , kun ”Tulosta”-teksti tulee näkyviin.
• Et voi tallentaa mallien avulla luotuja tarroja 

muistiin.
• Kun käytät Tekstitarra- ja Kuviotarra-malleja, 

viimeksi tulostamasi Tekstitarra- tai Kuviotarra-
malli palautetaan.

• Sanoma ”Leikkaa” tulee näkyviin 
nestekidenäyttöön kahden sekunnin ajaksi 
sen jälkeen, kun  on painettu.

Tekstitarra

  [Valitse luokka] /  [Teksti] 
  [Valitse malli] /  

   [Syöteteksti 1] 
Tyhjennä teksti ja syötä sitten teksti 

   [Tulosta] 

  [Valitse luokka] /  [Teksti] 
  [Valitse malli] /  

   [Syöteteksti 1] 
Tyhjennä teksti ja syötä sitten teksti 

   [Syöteteksti 2] 
Tyhjennä teksti ja syötä sitten teksti 

   [Tulosta] 
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Kuviotarra

  [Valitse luokka] /  [Kuviot] 
  [Valitse malli] /  

   [Aseta tarrapit.]  

/  [30-999 mm]   [Tulosta] 
  [Kopiot: ] / /  -   

 Aseta marginaalit ( )

[Täysi]/[Puoli]/[Kapea]
Asettaa yhtä suuren marginaalin tekstin 
molemmille puolille.

[Ketju] 
Antaa tulostaa useita tarroja käyttäen 
mahdollisimman pieniä marginaaleja.

1. Kirjoita teksti.
2. Paina , niin [Kopiot: ] tulee näkyviin.
3. Valitse kopioiden määrä painamalla 

 /  tai syöttämällä numero 
numeronäppäimillä.

4. Paina . Tulostus alkaa ja näkyviin 
tulee sanoma ”Syöttö OK?”.

5. Kirjoita lisää tekstiä painamalla .
6. Tyhjennä teksti, kirjoita seuraavan tarran 

teksti ja paina sitten .
7. Kun ”Syöttö OK?” -sanoma tulee näyttöön 

viimeisen tarran tulostamisen jälkeen, paina 
.

8. Kun nauha on syötetty, leikkaa tarraketju 
painamalla leikkurin vipua.

VINKKI
• Kun [Ketju] on asetettu, syötä nauhaa ennen 

leikkurin käyttämistä, tai muutoin osa tekstistä 
saattaa leikkaantua pois. 

• Kun [Puoli] tai [Kapea] on asetettu, näytetty 
tarrapituus on pituus tulostetuista pisteistä ( ) 
tarran loppuun. Leikkaa tulostettujen 
pisteiden (:) kohdalta saksilla.

• Jos haluat tulostaa tarrasta useamman kuin 
yhden kopion käyttäen vähimmäismarginaalia, 
aseta marginaaliksi [Kapea].

• Älä vedä nauhaa, sillä muutoin nauhakasetti 
voi vioittua.

• Kun olet painanut , sana ”Hyväksytty” 
tulee näkyviin noin sekunnin ajaksi.

Voit tallentaa jopa 30 tarraa ja noutaa ne 
tulostettaviksi myöhemmin. Tiedostoa kohti voi 
tallentaa enintään 80 merkkiä, ja laitteen muistiin 
voi tallentaa enintään 2 400 merkkiä. Voit myös 
muokata tallennettuja tarroja ja korvata ne.

 Tallenna

 Tulosta

 Avaa

VINKKI
• ”Korvataanko?”-sanoma tulee näyttöön, jos yrität 

tallentaa tarran ja kyseiseen numeroon on jo 
tallennettuna tarra. Tallenna uusi tarrasi 
painamalla . Peruuta painamalla . 

• Sinun on kirjoitettava teksti ennen 
tallennustoiminnon käyttämistä.

• Kun olet painanut , sana ”Hyväksytty” tulee 
näkyviin noin sekunnin ajaksi.

Tarrojen tulostaminen (jatkuu)

  /  [Margin.]   
/  [Täysi/Puoli/Kapea/Ketju] 

Nestekidenäyttö Tarran kuva

Täysi

Puoli

Kapea

25mm 4mm4mm

ABC ABC

12mm 12mm

ABC
25mm

Täysi Puoli Kapea

67mm

ABC

41mm

ABC

25mm

ABC

Tarratiedostojen tallentaminen

Syötä teksti   /  [Tiedosto] 
  /  [Tallenna]   
/   

  /  [Tiedosto]   
/  [Tulosta]   /  

   [Kopiot: ] / / 
 -   

  /  [Tiedosto]   
/  [Avaa]   /  

 



 Muotoilunäppäimet

1 Vaihda fonttiasetuksia painamalla .

2 Valitse asetukset painamalla /  ja 
paina .

VINKKI
• Jos haluat peruuttaa toimintoja, paina .
• Katso lisätietoja tässä lisäarkissa olevista 

Fontti-esimerkeistä.
• Kun merkit saavuttavat vähimmäiskoon, valittu 

fontti palaa käyttämään mukautettua fonttia, 
joka perustuu Helsinki-tyyliin, jotta pienin 
mahdollinen teksti voidaan tulostaa kapeille 
tai monirivisille tarroille.

• Kun olet painanut , sana ”Hyväksytty” 
tulee näkyviin noin sekunnin ajaksi.
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Fonttinäppäin 

  /  Valitse kohde 

Fontti Helsinki
Brussels
US
Florida
Belgium
San Diego
Los Angeles
Calgary
Atlanta
Adams
Brunei 
Istanbul
Sofia 
Germany

Koko Suuri
Keskikoko
Pieni

Leveys Normaali

× 2
× 1/2

Tyyli Normaali
Lihavoitu
Ääriviiva
Varjostus
Kiinteä
Kursivoitu
K. lihavoitu
K. ääriviiva
K. varjostus
Pystysuora

Tasaus Vasen
Keski
Oikea
Tasan

Valitse kehyksen muotoilu painamalla . 
Katso lisätietoja tässä lisäarkissa olevista 
Kehyssuunnittelut-taulukosta.

VINKKI
• Jos haluat peruuttaa toimintoja, paina .
• Jos  tulee näkyviin näytön 

oikeanpuoleiseen osaan kehystä valittaessa, 
sinun on käytettävä 12 mm leveitä 
nauhakasetteja.

• Jos haluat valita kehyssuunnittelun, paina 
haluamasi kehyssuunnittelun lukua (katso 
lisätietoja tässä lisäarkissa olevasta 
Kehyssuunnittelut-taulukosta).

• Kun olet painanut , sana ”Hyväksytty” 
tulee näkyviin noin sekunnin ajaksi.

Lisää symboli painamalla  (Katso lisätietoja 
tässä lisäarkissa olevasta symbolitaulukosta).

* Historiassa on tallennettuna enintään seitsemän 
viimeksi käytettyä symbolia.

VINKKI
• Jos haluat peruuttaa toimintoja, paina .
• Jos valitset Historia-vaihtoehdon, et voi valita 

luokkaa.
• Voit myös valita perus- ja piktografialuokista 

painamalla tässä lisäarkissa olevia 
pikanäppäimiä.

 Perus

 Piktogrammi

Kehysnäppäin 

  / /  -  Valitse kehys 

Symbolinäppäin 

  /  [Historia*/Perus/
Piktogrammi] /  Valitse 
luokka /  Valitse symboli 

Välimerkit Kr. kirjain

Matematiikka Numero 1

Sulut Numero 2

Nuolet Numero 3

Yksikkö Muoto

Hauska Keittiö

Perhe Puutarha

Vaate Tee se itse

Kulkuneuvo Koulu

Urheilu Toimisto

Eläin Merkki

Astrologia Tietol./AV

Tapaht./aika Sähkö

Ruoka

(Välilyönti-
näppäin)

(Välilyönti-
näppäin)



 Virhesanomat Mitä tulee tehdä, kun...

Vianetsintä

Sanoma Syy/ratkaisu
Akku vähissä! Paristojen virta alkaa olla vähissä.

Käytettäessä AAA-alkaliparistoja: vaihda 
paristot uusiin.
Käytettäessä Ni-MH-akkuja: lataa akut täyteen.

Akku tyhjä! Asennettujen akkujen virta on vähissä, ja ne on 
ladattava, jotta toimintaa voidaan jatkaa.

Ei kelpaa! • Kohdistimen yläpuolella ei ole tekstiä, kun 
valitset [Numerointi].

• Virheellinen merkki on valittu toiminnolle 
[Numerointi].

• Virheellinen numero valittiin asetukselle 
[Sark. pituus] tai [Tarrapituus].

• Virheellinen arvo syötettiin tarrapituudeksi 
mallien käyttämisen aikana.

Ei tietoja! • Muistissa ei ole tietoja tekstitiedoston 
tulostusta varten.

•  painetaan, kun tekstiä ei ole kirjoitettu.

• +  painetaan, kun tekstiä ei ole 
kirjoitettu.

•  painetaan, kun tekstiä ei ole 
kirjoitettu.

•  tai  painettiin, kun tekstiä ei oltu 
syötetty malleja käytettäessä.

2 rivin raja! / 
1 rivin raja! • Kolmatta riviä ei voi syöttää painamalla .

• Kahta tekstiriviä ei voi tulostaa tai 
esikatsella, kun 3,5 mm:n tai 6 mm:n nauha 
on asennettuna. Käytä suurempaa nauhan 
kokoa.

Ei kasettia! Asenna kasetti tarran tulostamista, syöttämistä 
tai esikatselemista varten.

Leikkuri pain. Nauhaleikkurin vipua painettiin, kun 
tulostusprosessi oli kesken.

Täynnä! Enimmäismäärä merkkejä (80 merkkiä tekstille 
ja 50 merkkiä malleille) on jo syötetty.

Muuta pituutta Koska syötettyjen merkkien määrä ylittää 
tarrapituuden, lyhennä tekstiä tai valitse 
tarrapituudeksi [Autom.].

Ei keh. OK? • Tulostaminen 3,5 mm:n nauhalle, kun 
käytössä on virheellinen kehysasetus ON. 

• Varmista, että käytät 12 mm leveää 
nauhakasettia.
(Tulosta ilman kehystä valitsemalla  
tai peruuta valitsemalla .)

Syöttö OK? • Nauhaa syötetään tulostamisen jälkeen, 
kun [Ketju] on valittuna. Katso ”Aseta 
marginaalit”.

12 mm kas.! • Käytä malleille suunniteltua 12 mm:n 
nauhakasettia.

Käytä TZe-n.! • Käytä nauhakasettia, jossa on merkintä .

Ongelma Ratkaisu

Näyttö pysyy 
tyhjänä sen 
jälkeen, kun 
tulostimeen on 
kytketty virta.

• Varmista, että paristot/akut on asetettu 
paikalleen oikein.

• Jos paristojen/akkujen virta on vähissä, 
vaihda ne.

• Varmista, että AD-24ES-verkkolaite on 
kytketty oikein.

Laite ei tulosta, tai 
merkit tulostuvat 
virheellisinä.

• Varmista, että nauhakasetti on asetettu 
paikalleen oikein.

• Jos nauhakasetti on tyhjä, vaihda se.
• Tarkista, että kasetin kansi on suljettu 

oikein.

Asetusmuisti 
on tyhjentynyt 
itsestään.

• Jos paristojen/akkujen virta on vähissä, 
vaihda ne.

• Kun virta katkaistaan yli kolmeksi 
minuutiksi, kaikki näytön teksti ja muotoilut 
menetetään.

Tulostetussa 
tarrassa on tyhjä 
vaakasuuntainen 
viiva.

• Tulostuspäässä voi olla pölyä. Poista 
nauhakasetti ja puhdista tulostuspää 
pyyhkimällä sitä ylös ja alas kuivalla 
puuvillakankaalla.

Laite on 
lukkiutunut  
(mitään ei tapahdu 
painettaessa 
näppäimiä, vaikka 
laitteen virta on 
kytketty).

• Lue lisätietoja kohdasta 
”P-touch-tarratulostimen nollaaminen”.

Virta katkeaa, kun 
yritetään tulostaa.

• Jos paristojen/akkujen virta on vähissä, 
vaihda ne.

• Varmista, että paristot/akut on asetettu 
paikalleen oikein.

• Käytössä on väärä verkkolaite. Suositeltu 
verkkolaite on AD-24ES.

Nauha ei syöty 
oikein, tai se 
jumittuu 
tarratulostimen 
sisälle.

• Varmista, että nauhan pää syöttyy nauhan 
ohjainten alle.

• Leikkurin vipua on painettu tulostuksen 
aikana. Älä koske leikkurin vipuun 
tulostuksen aikana.

Kaikki teksti- ja 
muotoiluasetukset 
täytyy tyhjentää 
uuden tarran 
luontia varten.

• Paina  +  ja valitse 
[Teksti&muot.].

• Paina   /  
[Tyhjennä]   /  
[Teksti&muot.] 

Kieliasetuksen 
muuttaminen. • Katso ”Ensimmäinen määritys”.

 VIHJEITÄ

Vinkki 1: Tulostettujen tarrojen marginaalin 
pienentäminen

Katso ”Aseta marginaalit”. Kun valitset 
Ketju-vaihtoehdon, reunus voidaan pienentää 
pienimmäksi mahdolliseksi, kun tulostetaan 
useita tarroja, joissa on vaihteleva teksti.

Vinkki 2: Kun nestekidenäytön sisältöä 
on vaikea nähdä

Katso ”Näytön kontrastin säätäminen” ja muuta 
asetusta.
Muista poistaa suojatarra, joka on asetettu 
nestekidenäytön päälle tuotteen toimituksen 
ajankohtana.

Voit nollata P-touch-tarratulostimen, jos haluat 
palauttaa sen tehdasasetukset tai jos 
P-touch-tarratulostin ei toimi oikein. Kaikki tekstit, 
asetukset ja tallennetut tiedostot on poistettu.

1 Katkaise virta P-touch-tarratulostimesta, 
pidä  ja  alaspainettuna ja kytke 
sitten virta uudelleen P-touch-
tarratulostimeen painamalla .

2 Vapauta ensin virtapainike ja sitten 
painikkeet  sekä .
P-touch-tarratulostimeen kytketään virta niin, 
että sisäinen muisti on nollattu.

VINKKI

Pikakuvakkeet

Tiedosto   

Sarkain   

Yksikkö   

Näyt. kontr.   

Tyhjennä   

Kieli   

Yleiset toiminnot

Tyhjennä   

Syöttö   

Tulostusasetukset   

Kapea

Ketju
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(Välilyöntinäppäin)

ABC DEF GHI

DEFABC GHI

P-touch-tarratulostimen 
nollaaminen

 HUOMAUTUS

ERILAISTEN PARISTOJEN/AKKUJEN 
YHDISTELMÄN (KUTEN Ni-MH-AKKUJEN 
JA ALKALIPARISTOJEN) KÄYTTÄMINEN VOI 
JOHTAA RÄJÄHDYKSEEN. HÄVITÄ KÄYTETYT 
PARISTOT/AKUT OHJEIDEN MUKAISESTI.

Paristo- ja akkusuositukset
• Poista paristot/akut, jos et aio käyttää 

P-touch-tarratulostinta pitkään aikaan.
• Paristot/akut hävitetään viemällä ne 

asianmukaiseen keräyspisteeseen, ei 
sekajätteen mukana. Lisäksi on noudatettava 
kaikkia soveltuvia paikallisia asetuksia.

• Kääri paristot/akut säilytyksen ajaksi tai 
hävittämistä varten esimerkiksi teippiin. 
Tämä estää oikosulun. (Lisätietoja on alla 
olevassa kuvassa.)

(Esimerkki pariston/akun eristämisestä)

1. Teippi
2. Alkaliparisto tai 

Ni-MH-akku

2

1



Aksenttimerkit

Fonttinäytteet

Symbolit (kuvamerkit)Luokka

Puutarha

Tee se itse

Koulu

Toimisto

Merkki

Tietol./AV

Sähkö

Symbolit (kuvamerkit)

Symbolit (perussymbolit)Luokka

Luokka

Välimerkit

Matematiikka

Sulut

Nuolet

Yksikkö

Kr. kirjain

Numero 1

Numero 2

Numero 3

Muoto

Hauska

Perhe

Vaate

Kulkuneuvo

Urheilu

Eläin

Astrologia

Tapaht./aika

Ruoka

Keittiö



* Kuvat ovat vain esimerkkejä.
* Kehykset, joissa on korostetut numerot, ovat käytettävissä vain, kun käytetään 12 mm leveitä nauhakasetteja.
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