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Sovelluksen lataaminen ja asentaminen 

Brother iPrint&Label -sovellus on ladattavissa veloituksetta Google Play- ja AppStore-sovelluskaupoista. 

Lataa sovellukset täältä: 

 

Sovelluksen ensimmäinen käyttökerta 

Sovelluksen asentamisen jälkeen avaa sovellus pikakuvakkeesta, joka on asennuksen yhteydessä lisätty 
mobiililaitteen sovellusluetteloon. Salli ensimmäisen käynnistyksen yhteydessä kuvien, 
median ja tiedostojen käyttö. Lue Käyttöoikeussopimus ja hyväksy sovelluksen 
käyttäminen painamalla Hyväksyn.  

Valitse luettelosta tulostimeksi PT-E550W ja paina Valmis. 

 
Mobiililaitteen yhdistäminen tulostimeen 

Yhdistä mobiililaite tulostimeen käyttämällä Wireless Direct -langatonta yhteyttä. Lue ohjeet tulostimen 
verkkomäärityksistä täältä. Mikäli haluat yhdistää tulostimen langattomaan verkkoon, jossa on WLAN-reititin, 
lue tarkemmat ohjeet täältä. 

Mikäli mobiililaitteesi ei ole yhdistetty tulostimeen avattuasi sovelluksen, varmista, että mobiililaitteessasi on 
langaton verkko (Wi-Fi) kytkettynä päälle ja paina asetuskuvaketta        sovelluksen vasemmasta 
yläkulmasta.  

Paina kohdasta Tulostin ja salli kaikki ehdotetut pyynnöt, mikäli niitä ilmenee. Tämän jälkeen valitse tulostin 
Wi-FI-luettelosta, jolloin mobiililaitteesi muodostaa yhteyden tulostimeen. Voit nyt palata takaisin 
aloitusnäyttöön. 
 

Tarran luominen  

Luo uusi tarra painamalla oheista kuvaketta. 

Kirjoita tarraan haluamasi teksti ja paina Valmis. Näytössä on nyt 
esikatselunäyttö tulostettavasta tarrasta. Voit lisätä objekteja tarraan 
painamalla      kuvaketta. Voit valita lisättävän objektin luettelosta, kts. 
kuva. 

Kun olet lisännyt haluamasi objektin tai objektit tarralle, voit valita tarralla 
olevan objektin klikkaamalla sitä sormella, jolloin objektin ympärille 
ilmestyvät siniset kehykset. Voit nyt siirtää objektin paikkaa tarralla 
vetämällä sormella tai säätää objektin kokoa vetämällä objektin kehyksen 
kulmasta. Voit muokata valitsemaasi objektia tuplaklikkaamalla objektia. 

Kun olet valmis, voit tulostaa tai tallentaa tarran. 
 

Tarran tulostaminen  

Tulosta tarra valitsemalla Tulosta sovelluksen yläreunasta. Tulostusvalikko ilmestyy näyttöön. 
Tulostusvalikossa voit valita mm. tulostustarkkuuden, kopioiden määrän sekä määrittää leikkausasetukset 
(esimerkiksi Automaattinen leikkaus tai Leikkaus puoleenväliin). Paina Tulosta-painiketta tulostaaksesi tarran. 
 

Tarran tallentaminen  

Tallenna tarra valitsemalla Tallenna sovelluksen yläreunasta. Anna tarralle nimi ja paina Tallenna. Tallennettu 
tarra ilmestyy aloitusnäytölle kohtaan Omat tarrat – Tallennetut tarrat. Valitse tarra luettelosta tulostettavaksi 
tai muokattavaksi uudestaan. 

Lue tarkemmat ohjeet sovelluksen käytöstä täältä. (Eng) 


