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Tarran muokkaaminen 

 
Tarra voidaan tulostaa, kun tarvittava tarran muokkaus on tehty. Valittavissa on kuusi erilaista 
tarranluontisovellustyyppiä. YLEISET, ETULEVY, KAAPELITARRA, KAAPELILIPPU, YHDIST.PANEELI ja 
PIKAYHD.LOHKO. Tarrat tulostuvat alempana esitettyjen kuvien mukaisesti. 

 

 

YLEISET 

 
Yleistarkoituksiin tarkoitetut tarrat. Asetuksista valittavissa tarran pituus 
(automaattinen tai väliltä 10-999 mm) sekä suunta (vaaka tai pysty). 

 

ETULEVY 

 
Erilaisten etulevyjen merkitsemiseen. Tekstilohkot sijoitetaan yksittäisten tarrojen 
keskelle. Asetuksista valittavissa tarran pituus, lohkojen määrä sekä tekstin suunta. 

 

KAAPELITARRA 

 
Kaapeleiden merkitsemiseen tarralla, jossa tarra kiinnitetään kaapelin ympärille.  
Asetuksista valittavissa tarran tulostaminen kaapelin halkaisijan, tarran pituuden, 
erilaisten esiasetettujen kaapelityyppien mukaan. Lisäksi tekstin toisto (päälle,pois) 
sekä Cross-ID:n käyttö tarvittaessa. Kirjoita tarraan yksi tai useampi tietorivi. 

 

KAAPELILIPPU 

 
Kaapeleiden merkitsemiseen tarralla, jossa tarra kiinnitetään kaapelin ympärille 
siten, että tarran päät muodostavat lipun. Lohkoihin syötetty teksti tulostetaan 
automaattisesti lipun molempiin päihin. Asetuksista valittavissa Asettelu (sama tai 
eri teksti tarran lohkoihin), lipun pituus, kaapelin halkaisija, tekstin suunta sekä 
Cross-ID:n käyttö tarvittaessa. 

 

YHDIST.PANEELI 

 
Erilaisten kytkentäpaneelien merkitsemiseen. Asetuksista valittavissa mm. lohkon 
pituus, lohkojen määrä, lohkon erotin sekä tekstin suunta ym. 

 

PIKAYHD.LOHKO 

 
Puhelinasennuksissa käytettyjen riviliitinten merkitsemiseen. 
Asetuksista valittavissa moduulin leveys, lohkon tyyppi (2,3,4,5 
paria tai tyhjä), jakson tyyppi sekä aloitusarvo. 

 

Katso tarkemmat tiedot ja ohjeet käyttöohjeesta linkistä 

https://www.zagi-työvaatteet.fi/files/tiedostot/Brother%20pt-e550w_fin_usr.pdf 
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Tekstin syöttäminen ja muokkaaminen 

 
Kun olet valinnut sopivan tarranluontisovellustyypin, voit alkaa 
syöttämään ja muokkaamaan tekstiä. Syötä haluamasi teksti 
näppäimistöltä. Voit vaihtaa isojen ja pienien kirjainen välillä 
painamalla näppäintä 20. Voit poistaa kirjoittamasi merkin 
askelpalauttimella (18) ja siirtää kohdistimen paikkaa 
nuolinäppäimillä        ja      . 
 

Fontin muokkaaminen ja kehykset 

Painamalla Tyyli-näppäintä (2), voit muokata käytettävää fonttia, 
fontin kokoa, fontin leveyttä, fontin tyyliä, lisätä alle- ja yliviivauksia 
sekä kehyksiä sekä muokata tekstin tasausta (oikea, keski, vasen. 

Siirry valikossa haluamaasi kohtaan painamalla nuolinäppämiä 
ja     . Muuta arvoa painamalla nuolinäppäimiä       ja     . Hyväksy 
valinta painamalla Ok. 

 
Symbolien lisääminen 

Painamalla Symboli-näppäintä (25), voit lisätä erilaisia symboleja. 

Siirry valikossa haluamaasi kohtaan painamalla nuolinäppämiä 
ja     . Hyväksy valinta painamalla Ok. Valitse haluamasi symboli nuolinäppäimillä     ,     ,       tai     ( ja 
vahvista valinta painamalla Ok. Symbolikuvavalikossa voit palata symboliaiheluetteloon painamalla Esc-
painiketta (13). 
 

Aksenttimerkin sisältävien kirjainten syöttäminen 

Painamalla Aksentti- näppäintä (22), voit lisätä aksenttimerkin sisältävän kirjaimen tai merkin (esimerkiksi 
Ä, Ö, Å, ä, ö, å jne.). Kirjoittamalla ensin näppäimistöltä kirjaimen, esimerkiksi A tai O ja painamalla sen 
jälkeen Aksentti-näppäintä voit lisätä aksenttimerkin. Paina toistuvasti Aksentti-näppäintä, kunnes 
haluamasi merkki näkyy ruudussa. Vahvista valinta painamalla Ok. 

 
Viivakooditarrojen luonti 

Painamalla Viivakoodi-  näppäintä (26), voit lisätä erilaisia yksiuloitteisia viivakoodeja tarroihin. Määriteltaviä 
asetuksia ovat käytettävä protokolla (esim. CODE39, EAN-8 jne.), leveys, alle sekä varmiste (vain tietyt 
protokollat). 

Ota asetukset käyttöön painamalla Ok. Kirjoita viivakooditiedot ja vahvista painamalla Ok.  
 

Sarjoitustarrojen syöttäminen (juokseva numerointi) 

Sarjoitustilassa voit luoda sarjan tarroja suurentamalla yhtä numeerista merkkiä (esimerkiksi A01, A02, A03 
jne.). 

Kehittyneen sarjoituksen tilassa voit valita joko samanaikaisen tai kehittyneen numeroinnin. Samanaikainen 
tila luo sarjan tarroja suurentamalla kahta numeroa samanaikaisesti (esimerkiksi A01, B02, C03 jne.). 
Kehittynyt tila luo sarjan tarroja antamalla sinun valita kaksi jaksoa kuviossa ja suurentaa niitä peräkkäin 
(esimerkiksi A01, A02, A03, B01, B02, B03 jne.). 

Sarjoitus 

Kirjoita teksti (esimerkiksi A01). Paina Sarjoita- painiketta (27). Siirrä kohdistin ensimmäisen sarjoitettavan 
merkin alle käyttämällä nuolinäppäimiä. Tässä tapauksessa numeron 1 alle. Paina Ok-painiketta. Mikäli 
valittavia merkkejä on useampia, toista valinta ja vahvista Ok-painikkeella. Valitse määrä ja lisäysmäärä 
käyttämällä painikkeita      ja     . Muuta arvoa painikkeilla      ja     . Vahvista valinta painamalla Ok.  
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Kehittynyt sarjoitus, samanaikainen 

Kirjoita teksti (esimerkiksi A01). Paina Vaihto- (19) ja Sarjoita- painiketta (27). Valitse Samanaikainen ja 
paina Ok. 

Määritä ensimmäinen merkkialue, jota haluat suurentaa. Siirrä kohdistin ensimmäisen sarjoitettavan merkin 
alle käyttämällä nuolinäppäimiä. Tässä tapauksessa numeron 1 alle. Paina Ok-painiketta. Mikäli valittavia 
merkkejä on useampia, toista valinta ja vahvista Ok-painikkeella.  

Määritä toinen merkkialue, jota haluat suurentaa. Siirrä kohdistin ensimmäisen sarjoitettavan merkin alle 
käyttämällä nuolinäppäimiä. Tässä tapauksessa numeron 1 alle. Paina Ok-painiketta. Mikäli valittavia 
merkkejä on useampia, toista valinta ja vahvista Ok-painikkeella. 

Valitse määrä ja lisäysmäärä käyttämällä painikkeita      ja     . Muuta arvoa painikkeilla      ja     . Vahvista 
valinta painamalla Ok.  
 

Kehittynyt sarjoitus, kehittynyt 

Kirjoita teksti (esimerkiksi A01). Paina Vaihto- (19) ja Sarjoita- painiketta (27). Valitse Kehittynyt ja paina 
Ok. 

Määritä ensimmäinen merkkialue, jota haluat suurentaa. Siirrä kohdistin ensimmäisen sarjoitettavan merkin 
alle käyttämällä nuolinäppäimiä. Tässä tapauksessa numeron 1 alle. Paina Ok-painiketta. Mikäli valittavia 
merkkejä on useampia, toista valinta ja vahvista Ok-painikkeella. 

Valitse ensimmäiselle määritetylle alueelle määrä ja lisäysmäärä käyttämällä painikkeita      ja     . Muuta 
arvoa painikkeilla      ja     . Vahvista valinta painamalla Ok.  

Määritä toinen merkkialue, jota haluat suurentaa. Siirrä kohdistin ensimmäisen sarjoitettavan merkin alle 
käyttämällä nuolinäppäimiä. Tässä tapauksessa numeron 1 alle. Paina Ok-painiketta. Mikäli valittavia 
merkkejä on useampia, toista valinta ja vahvista Ok-painikkeella. 

Valitse toiselle määritetylle alueelle määrä ja lisäysmäärä käyttämällä painikkeita      ja     . Muuta arvoa 
painikkeilla      ja     . Vahvista valinta painamalla Ok.  
 

Tarran tulostaminen 

 
Tarra voidaan tulostaa, kun tarvittava tarran muokkaus on tehty. Esikatsele tulostettavaa tarraa painamalla 
Esikatsele (3). Tulosta tarra painamalla Tulosta-painiketta (5). Mikäli tarrassa on useita sivuja, määritä 
tulostettava alue vaihtoehdoista Kaikki, Nykyinen tai Alue. Mikäli valitsit Kaikki tai Nykyinen, aloita tulostus 
painamalla Ok. Mikäli valitsit Alue, määritä tulostettava alue ja paina Ok. 

 
Useiden kopioiden tulostaminen 

 
Tarrasta voi tulostaa kerralla jopa 99 kopiota. Varmista ennen tulostamista, että tulostimessa olevassa 
kasetissa on tarpeeksi tulostusmateriaalia. 

- Paina Vaihto- (19) ja Tulostus- näppäintä (5) 
 

- Määritä kopioiden lukumäärä käyttämällä nuolinäppäimiä      ja       
 

- Paina Ok   

 

Katso tarkemmat tiedot ja ohjeet käyttöohjeesta linkistä 
https://www.zagi-työvaatteet.fi/files/tiedostot/Brother%20pt-e550w_fin_usr.pdf 

Katso myös muut pikaoppaat sivulta 
https://www.xn--zagi-tyvaatteet-ftb.fi/product/1742/pt-e550wsp---langaton-tarratulostin 


