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Türkçe

Giriş
Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz.
Kendi güvenliğiniz için, ürünle birlikte gönderilen belgeleri dikkatle okuyarak özel Label
Editor uygulaması yazılımını doğru bir şekilde kullanın.
• Bu kılavuzda "Label Editor"ün kullanımı açıklanmaktadır. Bu ürünün ayarları ve işletimi
hakkında bilgi için bu ürünün kullanma kılavuzuna bakın.
• Bu kılavuzda bilgisayarınızın Microsoft Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows
7 veya Windows Vista Türkçe sürümü ile çalıştığı ve sizin bu sürümü çalıştırabildiğiniz
ve temel terimleri anlayabildiğiniz varsayılmaktadır. Bilgisayarınız ve işletim sisteminize
ilişkin herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bu ürünlere ait kılavuzlara bakın.
• Bu kılavuzun hiç bir bölümü önceden izin alınmaksızın çoğaltılamaz.
• Bu kılavuzun içeriği önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
• Bu kılavuzda tanımlanan teknik özellikler ve tasarım önceden haber verilmeden
değiştirilebilir.
Microsoft, Windows, ve Windows Vista ABD ve/veya diğer ülkelerde Microsoft Corporation
şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.
Burada kullanılan diğer ürün ve şirket adları kendi sahiplerinin ticari markaları ya da tescilli
ticari markalardır.
Lütfen Label Editor'ü yüklerken yazılım lisans anlaşmasını onaylayın.
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Güvenlik Talimatları
Kendi güvenliğiniz için, ürünle birlikte gönderilen belgeleri dikkatle okuyarak ürünü doğru
bir şekilde kullanın.
Tüm talimatları okuduktan sonra, bu kılavuzu gelecekte başvuru amacıyla muhafaza edin.
Aşağıda yer alan maddelerde kullanıcıları, etrafındakileri ve eşyalarını olası yaralanma
veya hasara karşı korumak için gereken güvenlik önlemleri gösterilmektedir. Talimatlara
uyulmaması ya da ekipmanın yanlış kullanımı halinde kişisel yaralanma ve ekipman hasarı
oluşacağını içeren, önlemlerin gösterildiği gösterimler aşağıdaki gibi kategorilere ayrılmıştır.
DİKKAT
Bu sembol, ihmal edilmesi halinde yanlış kullanım nedeniyle kişisel yaralanma veya
fiziksel hasara yol açabilecek durumları gösterir.
Aşağıda, önlemlerde kullanılan her sembolün tanımı ve açıklaması verilmiştir.
Bu sembol "Önemli bir hatırlatmayı" gösterir.
Bu "Yasak" olan bir unsuru gösterir.
DİKKAT
Gönderilen disk bilgisayarda kullanılacak bir veri DVD-ROM'udur. Ses DVD çalarlarda
oynatmayın. Aksi takdirde işitme duyunuz ve ses cihazınız için risk oluşturabilir.
Bu ürünün sürekli kullanımı göz yorgunluğuna neden olabilir.
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Label Editor kullanımına hazırlık
Çalışma ortamı
Label Editor'ü yüklemeden önce, bilgisayarınızın aşağıdaki gereksinimleri karşıladığından
emin olun.
İşletim Sistemi

Windows 10 (32bit/64bit), Windows 8.1/8 (32bit/64bit),
Windows 7 (32bit/64bit), Windows Vista (32bit/64bit)
Label Editor tarafından Yaklaşık 300MB
kullanılan sabit disk
alanı
Sürücü
DVD-ROM sürücü
Ekran
XGA (1024 x 768), Yüksek Renk veya üzeri
Arabirim
USB, Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX*, kablosuz LAN ağı*
*Sadece ağ bağlantısını destekleyen modeller için.

Dikkat
Label Editor, Windows'un sonraki bir sürümüne yükseltilmiş olan bilgisayarlarda normal
biçimde çalışmayabilir. Label Editor, bilgisayarınızı kullandığınız ortama bağlı olarak da
normal biçimde çalışmayabilir.

Label Editor ve yazıcı sürücüsünü yükleme
Bu bölümde, bu yazıcıyı bir USB kablo ile bilgisayara bağlarken kullanılacak kurulum yöntemi
açıklanmaktadır.
Yazıcınızın modeli ağ bağlantısını destekliyorsa ve bir ağ üzerinden bilgisayarınıza bağlamak
istiyorsanız, ürünle birlikte gönderilen kılavuza veya gönderilen DVD-ROM'daki "Ağ
Yapılandırma Kılavuzu"na bakın.

DİKKAT

Kurulum penceresinde size yapmanız söyleninceye kadar bu
ürünü bilgisayarınıza bağlamayın.
Bu ürünü bilgisayarınıza bağlama yöntemine ilişkin bilgi için
sBu ürünün kullanma kılavuzu

Dikkat
• Label Editor'ü yönetici yetkisine sahip bir kullanıcı olarak yüklediğinizden emin olun
• Label Editor'ü yüklemeden önce, bilgisayarınızda çalışmakta olan diğer tüm uygulamaları
kapatın.
• Uygulama ve yazıcı sürücüsünü DVD-ROM içerisinde bulunan kombinasyon halinde
yüklediğinizden emin olun. Diğer kombinasyonlarda etiket yazdırılamaz.
• İki veya daha fazla ürün tek bilgisayara bağlanırken
Her ürün için ayrı bir yazıcı sürücüsü gereklidir. İkinci veya sonraki ürünler için yazıcı
sürücüsünün yüklenmesi, ikinci (veya sonraki) ürün bilgisayara ilk takıldığında başlatılır.
Ekrandaki yönergelere uygun olarak yüklemeyi yapın. Yeni yüklenen yazıcı sürücüleri,
yazıcı sürücüsünün kopyaları olarak adlandırılır.
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Bilgisayarınızı açın ve Windows'u başlatın.

Çalışan herhangi bir uygulama varsa kapatın. Anti-virüs veya benzeri bir uygulama
varsa onu da kapatın.

Gönderilen DVD-ROM'u
bilgisayarınızdaki DVD-ROM
sürücüsüne yerleştirin.

Bir kurulum programı başlatılır.
[Türkçe] seçeneğini seçin ve [İleri] düğmesini
tıklatın.

Kurulum ekranı açıldığında, içeriğin
doğru olduğunu onaylayın ve
seçiminizi tıklatın.
Label Editor ve yazıcı sürücüsü
yükleniyorken
[Uygulama ve sürücüyü yükle]: Bu öğeyi
tıklatın.
Sadece yazıcı sürücüsü yükleniyorken
[Sadece sürücüyü yükle]: Bu öğeyi tıklatın.
Yazılım lisans anlaşması onay penceresi açıldığında, içeriği kontrol edin ve [Katılıyorum]
seçeneğini tıklatın.
s Adım 8'e

NOT
• Aşağıdaki mesaj çıkarsa, uygulamanın eski bir
sürümü yüklü demektir. Yeni sürümü yüklemeden
önce eskisini kaldırdığınızdan emin olun.

• Aşağıdaki ekran çıkarsa, uygulama ya da sürücü
zaten yüklü demektir. Öğe eklemek veya
değiştirmek için, [Değiştir] seçeneğini tıklatın.

• Kurulum programı başlamazsa, aşağıdaki prosedürü uygulayın.
[Bilgisayar]'ı açın.
[DVD-ROM] simgesini çift tıklatın.
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Lisans anlaşması iletişim kutusu açıldığında, içeriği kontrol edin ve
[Katılıyorum] seçeneğini tıklatın.
Kurulumu durdurmak için: [Katılmıyorum] seçeneğini tıklatın.

Yüklenecek uygulamanın seçileceği
ekranda, [Label Editor]'ün işaretli
olduğunu kontrol edin ve [İleri]'yi
tıklatın.

Hedef seçimi iletişim kutusu açıldığında, hedef klasörü kontrol edin ve
[İleri]'yi tıklatın.
Kurulum başlar.
Hedef klasörü değiştirmek için: [Gözat...]'ı tıklatın.

Tamamlanma mesajı çıktığında, kurulum tamamlanmış demektir. [Son]'u
tıklatın.

Bir masaüstü kısayolu oluşturmak için, onay kutusunu açık konuma getirin.
Daha sonra yazıcı sürücüsünü yükleyin.

Kullanılacak yazıcıyı kontrol edin,
ardından [İleri]'yi tıklatın.

Yazıcınızın modeli ağ bağlantısını destekliyorsa, Adım
seçilmesi için aşağıdaki ekran açılır.
Bu ekran açıldığında, [USB bağlantısı]'nı ve
ardından [İleri]'yi tıklatın.

4

sonrasında bağlantı yönteminin

Ekranda verilen talimatları
izleyerek ürünü bilgisayara
bağlayın.

Ürünü bilgisayarınıza bağlama yöntemine
ilişkin bilgi için
sBu ürünün kullanma kılavuzu

Tamamlanma mesajı çıktığında, kurulum tamamlanmış demektir. [Son]'u
tıklatın.

Label Editor ve/veya yazıcı sürücüsünü kaldırma
Dikkat
• Yazıcı sürücüsünü kaldırırken, ürünün bilgisayar ile bağlantısını kesin.
• Label Editor'ü ve/veya yazıcı sürücüsünü kaldırmadan önce, bilgisayarınızda çalışmakta
olan diğer tüm uygulamaları kapatın.
• Label Editor'ü ve/veya yazıcı sürücüsünü kaldırmak için, gönderilen DVD-ROM'u
kullanarak aşağıdaki prosedürü uygulayın.

Gönderilen DVD-ROM'u bilgisayarınızdaki DVD-ROM sürücüsüne
yerleştirin.
Kurulum dilini seçin ve [İleri]'yi tıklatın.
Kurulum programı başladığında,
[Kaldır] seçeneğini tıklatın.

[Evet] düğmesini tıklatın.

Kaldırma işlemi başlar.
Kaldırmayı durdurmak için: [Hayır]
düğmesini tıklatın.
Sadece yazıcı sürücüsü kaldırılacaksa
[Hayır]: Bu öğeyi tıklatın.
s Adım 6'ya

Tamamlanma mesajı çıktığında, kaldırma tamamlanmış demektir. [Son]'u
tıklatın.
Uygulamanın kaldırılması tamamlanmıştır.
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Daha sonra yazıcı sürücüsünü kaldırın.

[Evet] düğmesini tıklatın.

Yazıcıyı doğrulayın ve [Kaldır]
düğmesini tıklatın.

Tamamlanma mesajı çıktığında, kaldırma tamamlanmış demektir. [Evet]
düğmesini tıklatın.
Bilgisayar yeniden başlatılır.

Dikkat
Yazıcı sürücüsü kaldırıldıktan sonra, bilgisayarı yeniden başlatın.

NOT
Label Editor ve yazıcı sürücüsünü
aşağıdaki gibi de kaldırabilirsiniz.
"Denetim Masası" - "Programlar ve
Özellikleri" öğesini seçin ve Label
Editor ve/veya sürücüyü kaldırın.
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Dosya Oluşturma, Açma ve Kaydetme
Label Editor kullanımına ilişkin daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız, Label Editor Yardım
bölümüne başvurun. sLabel Editor Yardım'ı kullanma

Yeni bir dosya oluşturma

Yeni bir etiket için, öncelikle şerit genişliği ve şerit uzunluğunu yapılandırın.

Label Editor'ü başlatın.
Masaüstündeki kısayol simgesini çift tıklatın.

Label Editor'ü Windows başlat menüsünden de başlatabilirsiniz.
"Tüm Programlar" - "EPSON" - "Label Editor" - "Label Editor"
"Yeni/Aç" ekranı görüntülenir.

"Yeni/Aç" ekranında, gerekli ayarları yapılandırın ve [Tamam]'ı tıklatın.

[Dosya Aç] veya [Geçmişi Görüntüle] işlevleri için, sadece ilgili öğeyi tıklatın. Dosyanın
belirtileceği ekran açılır. Aşağıdaki seçimler ve ayarlar yapılabilir.

Listeden bu ürünü seçin.
düğmesini tıklatın ve oluşturulacak etiket için bir şerit genişliği seçin.
Takılı şerit için genişlik, renk ve diğer bilgileri almak için bunu tıklatın.
Yeni bir etiket oluştururken veya bir etiket oluşturmak için başka bir dosyadan veri
alırken bunu tıklatın.
Yeni bir etiket oluşturmak için başka bir dosyadan veri alırken bunu tıklatın.
sBaşarılı Aktarım Yazdırma
Oluşturulan dosyaların bir listesini görüntüler ve önizleme ekranında bir dosyayı
onaylamanızı ve açmanızı sağlar. sGeçmiş listesinden bir dosya açma
Oluşturulmuş bir dosyayı açar. sOluşturulmuş bir dosyayı açma
Etiket Kataloğu'nu görüntülemek için tıklatın. sEtiket Kataloğu'nu kullanma
Kablo Etiketleme biçimlerini görüntülemek için tıklatın. sKablo Etiketi Oluşturma
Etiket biçimlerini görüntülemek için tıklatın. sEkipman Yönetimi için bir Etiket Oluşturma
Bir ayar ekranını görüntülemek için tıklatın. sBarkodlu bir Etiket Oluşturma
Yapılandırılan şerit "yerleşim düzenleme penceresi"nde görüntülenir ve metin girişi ve
düzenleme için hazır hale gelir. sEtiket Oluşturma
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Oluşturulmuş bir dosyayı açma
"Yeni/Aç" ekranında, [Dosya Aç]'ı tıklatın.
NOT
Menü çubuğundan da açabilirsiniz. "Dosya" - "Aç"

Dosyayı seçin ve [Aç]'ı tıklatın.

Seçilen dosya "yerleşim düzenleme penceresi"nde görüntülenir ve ardından metin girişi
ve düzenleme yapılabilir.

Geçmiş listesinden bir dosya açma
"Yeni/Aç" ekranında, [Geçmişi Görüntüle]'yi tıklatın.
Aşağıdaki ekran görüntülendiğinde,
dosyayı seçin ve [Tamam]'ı tıklatın.
Seçilen dosya "yerleşim düzenleme penceresi"nde
görüntülenir ve ardından metin girişi ve
düzenleme yapılabilir.

Oluşturulan etiketleri kaydetme
"Yerleşim düzenleme penceresi"nde,
öğesini tıklatın.
Dosya aşağıdaki seçeneklerden birine uygun olarak kaydedilir.

Yeni oluşturulan etiket: Farklı kaydet iletişim kutusu açıldığında, hedef klasörü ve dosya
adını belirtin ve [Kaydet]'i tıklatın.
Değiştirilen etiket: [Kaydet] tıklatıldığında, dosyanın üzerine yazılır.

NOT
Menü çubuğundan da kaydedebilirsiniz. "Dosya" - "Farklı Kaydet" / "Dosya" - "Kaydet"

Label Editor'ü Sonlandırma
Ekranın sağ üst köşesindeki
Label Editor kapanır.

simgesini tıklatın.

NOT
simgesi tıklatıldığında yandaki mesaj görüntülenirse,
"yerleşim düzenleme penceresi"ndeki geçerli veriler henüz
kaydedilmemiş demektir.
[Evet]: Dosyayı kaydeder.
[Hayır]: Dosyayı kaydetmeden, Label Editor'ü sonlandırır.
[İptal]: "Yerleşim düzenleme penceresi"ne geri döner.
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Etiket Oluşturma
Aşağıda örnek bir etiket kullanılarak etiket oluşturmanın basit yolu açıklanmaktadır.
Örnek:

Metin girme sAdım 2
Çerçeve ekleme sAdım 3
Simge ekleme sAdım 4
Yazdırma sAdım 5

"Yeni/Aç" ekranında, [Yatay Metin] seçeneğini seçin ve [Tamam]'ı tıklatın.
"Yerleşim düzenleme penceresinde" düzenlenmek üzere yeni bir şerit belirir.

öğesini tıklatın.

Şerit üzerine tıklandığında imleç belirir ve
metin girişi yapılabilir.

Metin girişi tamamlandığında, şerit dışındaki
alanı tıklatın.
Girilen metin yerleştirilir.

NOT
Boyutu ve konumu ayarlama
Ölçeklendirme tutamaçlarını kullanarak düzenlenen
metnin boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.
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öğesini tıklatın.
İletişim kutusu görüntülendiğinde, bir kenarlık seçin ve [Tamam]'ı
tıklatın.

Seçilen kenarlık yazdırma alanına yerleştirilir.
Gerekirse boyutu veya konumu ayarlayın.

öğesini tıklatın.
İletişim kutusu görüntülendiğinde, bir simge seçin ve [Tamam]'ı tıklatın.

"Yerleşim düzenleme penceresi"ne tıklandığında, seçilen simge tıkladığınız konuma
yerleştirilir.
Gerekirse boyutu veya konumu ayarlayın.

öğesini tıklatın.
İletişim kutusu görüntülendiğinde, gereken öğeleri yapılandırın ve
[Tamam]'ı tıklatın.

Yazdırma başlar.
Ayarları veya diğer ayrıntıları kontrol etmek için, şu sayfaya bakın. sEtiket Yazdırma
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Etiket Kataloğu'nu Kullanma
En sevdiğiniz şablonu seçerek etiket oluşturabilirsiniz.

"Yeni/Aç" ekranında, [Etiket Kataloğu] seçeneğini seçin ve [Tamam]'ı tıklatın.
[Etiket Kataloğu] açılır.
Bu ekranı ayrıca menü çubuğundan "Dosya" - "Etiket Kataloğu" öğesini seçerek de
açabilirsiniz.

Temel işlemler
İçindekilerin bir tablosu. Buradaki kategorilerden birine tıklandığında
görüntülenen katalog sayfası değişir.
Bir katalog sayfası. Düzenlemek veya yazdırmak üzere bir şablon seçin.
simgesini tıklatarak kullanılacak şerit genişliğini seçin. Seçilen şerit genişliği
ile eşleşen şablonlar katalog sayfasında görüntülenir.
Sonraki veya önceki kategoriye gitmek için kullanılır.
Sayfayı çevirmek için kullanılır. Bu düğmeler, katalog sayfasında bulunan
düğmeleri ile aynı işlevi görmektedir.
Sık kullanılan bir şablonu
içine kaydeder. sSık Kullanılanlara
Kaydetme
Şablonun görünümünü büyütmek için önce bu simgeyi tıklatın, ardından fare
imlecini katalog sayfasındaki bir şablona taşıyın. Bu simgeyi yeniden tıklatarak
büyütülmüş görünümü eski haline getirin.
Seçilen şablonu yazdırır.
Seçilen şablonun metnini veya yazı tipini değiştirmek için kullanılır.
Yardım bilgisini görüntüler.
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Bir şablonu tıklatın, ardından düzenleyin veya yazdırın.
Yazı tipi boyutunu değiştirmek veya başka bir düzenleme yapmak için,
tıklatın.
"Yerleşim düzenleme penceresi" açılır. sEtiket Oluşturma
Seçilen şablonu yazdırmak için,
sEtiket Yazdırma

öğesini

öğesini tıklatın.

Sık Kullanılanlara Kaydetme
Sık kullanılan bir şablonu

içine kaydeder.

Bir şablon seçin ve

simgesini tıklatın.

Aynı işlemi bir şablonu sağ tıklatıp açılan menüden [Sık Kullanılanlara Ekle] öğesini
seçerek de gerçekleştirebilirsiniz.
Şablon

içine kaydedilir.

İçindekiler tablosunda
Bir şablonu

simgesi tıklandığında kayıtlı şablonlar görüntülenir.

içinden kaldırma

Bir şablon seçin ve

simgesini tıklatın.

Aynı işlemi bir şablonu sağ tıklatıp açılan menüden [Sık Kullanılanı Sil] öğesini seçerek de
gerçekleştirebilirsiniz.

Önceden yazdırılan bir etiketi yeniden yazdırma
öğesini tıklatın.
Yazdırma günlüğü görüntülenir.

Yazdırılacak şablonu seçin ve

öğesini tıklatın.

Ayarları veya diğer ayrıntıları kontrol etmek için, şu sayfaya bakın. sEtiket Yazdırma
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Bir Orijinal Şerit Oluşturma
Bu bölümde, üzerine yinelenerek özel bir mesaj yazdırılmış orijinal bir şerit oluşturma yolu
açıklanmaktadır.
Şerit yazdırmak için özel şerit kurdele gerekir. Kullanılabilen şerit türleri hakkında bilgi için
ürünle gönderilen sarf malzemeleri kataloğuna bakın.

Şerit üzerine yazdırılacak metni oluşturma.
sEtiket Oluşturma

Şerit metnini girin,
ardından
simgesini tıklatın.
Ayarlar ekranı açılır.

Şerit uzunluğunu belirtin.
Yinelenen metin blokları arasındaki aralık
miktarını belirtin.

Ayarları yapılandırın ve [Tamam]'ı tıklatın.

Ayarlanan koşullar görüntülenir.
Şeridin genel görünümünü kontrol etmek için, şu sayfaya bakın. sEtiketin Genel
Görünümünü Kontrol Etme

öğesini tıklatın.
İletişim kutusu görüntülendiğinde, gereken öğeleri yapılandırın ve
[Tamam]'ı tıklatın.

Yazdırma başlar.
Ayarları veya diğer ayrıntıları kontrol etmek için, şu sayfaya bakın. sEtiket Yazdırma
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Kablo Etiketi Oluşturma
Sadece bir Etiket Türü seçerek ve gerekli ayarları girerek, bir kablo etiketini kolayca
oluşturabilirsiniz. Oluşturulan ve bir yazıcıya veya akıllı cihaza aktarılabilen verileri dışa
aktarabilirsiniz.

“Yeni/Aç” ekranında [Kablo Etiketleme] seçeneğini seçin ve [Tamam]'ı
tıklatın.
Aşağıdaki ekran açılır. Ayarları girin ve [Tamam]'ı tıklatın.

Ayarlar sekmesi
Oluşturulacak Etiket Türünü seçin.
Etiket uzunluğunu, metin yönünü, kenar boşluklarını ve diğer ayarları yapın.
Metin ve sıra numarası ayarlarını yapın.
Stil sekmesi
Yazı tipi, yazı tipi boyutu ve diğer ayarları
yapın.
Etiket verilerini dışa aktarmak için onay
kutusunu işaretleyin.
Etiket verilerini yazıcıya aktarmak üzere dışa
aktarmak için [Yazıcı için] seçeneğini seçin.
Etiket verilerini akıllı cihaza aktarmak üzere dışa aktarmak için [Akıllı cihaz için]
seçeneğini seçin.

öğesini tıklatın.
İletişim kutusu görüntülendiğinde, gereken öğeleri yapılandırın ve
[Tamam]'ı tıklatın.

Yazdırma başlar.
Ayarları veya diğer ayrıntıları kontrol etmek için, şu sayfaya bakın. sEtiket Yazdırma
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Uyarı/Yasak Etiketi Oluşturma
Uyarı/yasak etiketi
oluşturma akışı
Etiket oluşturma

Bir simge üzerine

/

Yazdırma

Metin bölümünü ve

No open flame

işareti yerleştirerek etiket oluşturun.
/

işaretini yazdırın.

Etiketleri birbirine yapıştırma

İki etiketi biri diğerinin üzerine gelecek şekilde yapıştırın.
Burada, iki şerit kullanarak bir uyarı/yasak etiketi oluşturmayı açıklıyoruz.
İki tür şerit hazırlayarak,
/ işareti ve metin bölümleri farklı renklerde olan bir etiket
oluşturabilirsiniz.
Örnek:
Metin bölümü
Şerit rengi: beyaz
Metin rengi: siyah
/ işareti
Şerit rengi: şeffaf
Metin rengi: kırmızı

Etiket oluşturma
öğesini tıklatın.
“GHS ISO WHMIS” sekmesinde, eklenecek simgeyi seçin ve [Tamam]'ı
tıklatın.

“Yerleşim düzenleme penceresi”ne tıklandığında, seçilen simge tıkladığınız konuma
yerleştirilir.
Gerekirse boyutu veya konumu ayarlayın.

öğesini tıklatın.
Bir işaret seçin ve [Tamam]'ı
tıklatın.

“Yerleşim düzenleme penceresi”ne
tıklandığında, seçilen işaret tıkladığınız
konuma yerleştirilir. İşareti adımda
eklediğiniz simgenin üzerine hizalayın.
Gerekirse boyutu veya konumu
ayarlayın.
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Yazdırma
Metin bölümünü yazdırma
öğesini tıklatın.

No open flame

Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.

[Yazdırma seç] için [GHS veya ISO KENARLIK hariç tümünü yazdır]
seçeneğini seçin ve [Tamam]'ı tıklatın.
Sadece metin bölümü yazdırılır.

/

işaretini yazdırma
öğesini tıklatın.

Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.

[Yazdırma seç] için [Sadece GHS veya ISO KENARLIK yazdır] seçeneğini
seçin ve [Tamam]'ı tıklatın.
Sadece

/

işareti yazdırılır.

Etiketleri birbirine yapıştırma
/ işaretli etiketi metin bölümü etiketinin
üzerine yapıştırın.

No open flame
No open flame
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Ekipman Yönetimi için bir Etiket Oluşturma
Sadece bir şablon seçerek ve gerekli ayarları girerek, ekipman yönetimi için bir etiketi
kolayca oluşturabilirsiniz. Oluşturulan etiket verilerini bir akıllı cihaza aktarmak üzere dışa
aktarabilirsiniz.

"Yeni/Aç" ekranında, [Ekipman Yönetimi] seçeneğini seçin ve [Tamam]'ı
tıklatın.
Bir şablon seçin ve [Tamam]'ı tıklatın.

Aşağıdaki ekran açılır. Ayarları girin ve [Tamam]'ı tıklatın.

Adım

içinde seçilen şablon görüntülenir.

Şablon için uygun olan şerit genişliği görüntülenir.
simgesini tıklatarak bir şerit
genişliği seçin. Seçilen şerit genişliğine sahip bir şerit kartuşunu yazıcıya yerleştirin.
Etiket üzerine yazdırılacak metni girin.
Öncelikle seçilen şablon için bir liste dosyası oluşturup tüm verileri bu dosyaya
girerseniz, aynı şablonu kullanarak çok sayıda farklı etiket yazdırabilirsiniz.
Bir liste dosyası kullanıyorsanız, içinde dosya yolunu belirtin.
Desteklenen liste dosyası biçimleri: xls, xlsx, txt, csv, xlsm
Etiket verilerini akıllı cihaza aktarmak üzere dışa aktarmak için onay kutusunu
işaretleyin.
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Alttaki ekran açıldıktan sonra, yazı tipini ve karakter boyutunu kontrol
edin.

yerleşim penceresi
Ekranda, Adım
içinde seçilen şablona Adım
içinde girilen metnin görünümü
yer alır. Gerekirse metin boyutunu veya konumunu düzenleyin.
Veri oluşturma penceresi
Adım
içinde girilen metin görüntülenir. Hücreyi çift tıklatarak metni
değiştirebilirsiniz.
Küçük numara
Öğeleri yazdırmak için kutusuna
simgesi girin. Sadece işaretli öğeler
yazdırılabilir.
Sütun özellikleri
Şablon başlıklarını görüntüler.

öğesini tıklatın.
İletişim kutusu görüntülendiğinde, gereken öğeleri yapılandırın ve
[Tamam]'ı tıklatın.

Yazdırma başlar.
Ayarları veya diğer ayrıntıları kontrol etmek için, şu sayfaya bakın. sEtiket Yazdırma
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Başarılı Aktarım Yazdırma
Başarılı Aktarım Yazdırma akışı
Veri oluşturma

"Veri oluşturma penceresi"nde veri oluşturabilirsiniz.
Diğer uygulamalar ile oluşturulan dosyalardaki veriler içe aktarılabilir.
Desteklenen dosya biçimi uzantısı: xls, xlsx, txt, csv, xlsm

Dikkat
Bir xls, xlsx veya xlsm dosyasındaki veriler kullanılırken, bilgisayarınızda dosya biçimini
destekleyen Microsoft® Excel yüklü olmalıdır.

Yerleştirme

Etiketler bu yerleşime göre oluşturulur.

Etiketleri yazdırma

Belirtilen satırlardaki veriler daha önce oluşturulan yerleşime aktarılarak etiketler başarıyla yazdırılır.

Aktarım yazdırma için veri oluşturma
"Yeni/Aç" ekranında, aşağıdaki öğeleri verilen sırayla tıklatın.
[İçeri aktar(Yatay Metin)]-[Tamam]-[Yeni Aktarım Verisi]

[Aktarım Verisi Yükle]: Bir dosya üzerinde oluşturulmuş veriyi aktarırken bunu tıklatın.
Ekranındaki talimatları izleyin. sEtiketleri yerleştirme

NOT
"Yerleşim düzenleme penceresi" zaten görüntüleniyorsa, Yeni Aktarım Verisi ekranı aşağıdaki
işlemlerden biri ile açılabilir.
•
öğesini tıklatın, ardından ekranındaki talimatları izleyin.
• Menü çubuğundan "Dosya" - "Aktarım Verisi" - "Yeni"yi seçin.

Yandaki ekran görüntülenir.

"Veri oluşturma penceresinde"
etiket oluşturun.
Yerleşim düzenleme penceresi
Veri oluşturma penceresi
içinde "Aktarım Verisi
Adım
Yükle"yi seçerseniz, belirtilen
dosya görüntülenir.
Küçük numara
Öğeleri yazdırmak için
kutusuna
simgesi
girin. Sadece işaretli öğeler
yazdırılabilir.
Sütun özellikleri
Metin girişi: Hedef hücreyi çift tıklatın ve veriyi girin.
Verileri metin giriş çubuğu üzerine girebilirsiniz.
Bir hücre seçip sağ tıklatıldığında aşağıdaki işlemler yapılabilir.
Kes, Kopyala, Yapıştır, Sil, Çerçeveyi İçe Aktar, Sütun Başlığı Gir, Sırala, Yazdırma denetimi
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Etiketleri yerleştirme
Yerleştirilecek sütun özelliği
üzerindeki
öğesini
"yerleşim düzenleme
penceresi"ne sürükleyip
bırakın.

Sütun içeriği burada görüntülenir.
Gerekirse konumu ve boyutu
ayarlayın.
Aynısını yapmak için, "veri
oluşturma penceresi"nde hücre
seçip sağ tıklatın, ardından açılır
menüden "Çerçeveyi İçe Aktar"ı
seçin.

NOT
• [Şerit Uzunluğu] [Oto] olarak ayarlandığında, aktarım çerçeve boyutu karakter sayısına
bağlı olarak değişen bir uzunluk haline gelir.
• Seçili hücre içeriği yerleştirilir.
• Yazdırma alanı dışındaki veriler yazdırılmaz.

Etiket yazdırma
öğesini tıklatın.
İletişim kutusu görüntülendiğinde, gereken öğeleri yapılandırın ve [Tamam]'ı
tıklatın.

Yazdırma başlar.
Ayarları veya diğer ayrıntıları kontrol etmek için, şu sayfaya bakın. sEtiket Yazdırma

Oluşturulan dosyaları kaydetme
Geçerli yerleşim durumunu ve aktarılacak verileri kaydetmek için
öğesini tıklatın veya menü çubuğundan "Dosya" - "Kaydet" ya da "Farklı Kaydet"i
seçin.
Aktarılacak verileri farklı bir dosya biçimine kaydetmek için
Kaydedilebilen dosya biçimi: txt ,csv.
Menü çubuğundan "Dosya" - "Aktarım Verisi" - "Kaydet"i seçin.
Hedef klasörü belirtmenizi isteyen bir iletişim kutusu açılırsa, hedef klasörü belirtin ve [Kaydet]'i
tıklatın.
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Barkodlu bir Etiket Oluşturma
NOT
• Barkod eklerken, sağ ve sol kenarlarda bir miktar kenar boşluğu bıraktığınızdan emin
olun.
• Bir barkod okuyucu kullanarak barkodlu etiketin okunabilir olduğunu kontrol edin.
• Ayar öğeleri barkod türüne bağlı olarak farklılık gösterir. Görüntülenen ayar öğelerini
yapılandırın.

veya

öğesini tıklatın.

Barkod ayarı iletişim kutusu açılır.
Bir QR code oluşturma
"Yeni/Aç" ekranında [QR CODE]'u tıklatarak bir ayarlar
ekranı açabilirsiniz.

Bir barkod türü seçin, kodu girin ve diğer
ayarları yapılandırın, ardından [Tamam]'ı
tıklatın.
Barkod için Sıra Numarası Ayarlama
Girilen kodu seçin.
[Alfanümerik Sıra] onay kutusunu işaretleyin.
“Alfanümerik Sıra” sekmesinde sıra numarası
ayarlarını yapın ve [Tamam]’ı tıklatın.

Bir mesaj görüntülendiğinde, [Tamam]’ı
tıklatın.
İmleç barkod yüksekliğine getirilir.

İmleci barkod eklemek istediğiniz yere getirin
ve burayı tıklatın.
Barkod buraya eklenir.
Ölçek tutamaçları görüldüğü müddetçe konumu ve boyutu ayarlayabilirsiniz.
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Diğer İşlevler
Label Editor ile aşağıdaki etiketler oluşturulabilir.

Sıra Numarası Yazdırma
Ana menü: Ekle - Alfanümerik Sıra
Alfanümerik Sıra penceresinde ayarları gerçekleştirin.
Sıra numarası ayarı için birden fazla biçimi
birleştirebilirsiniz.
Yazdırma iletişim kutusunda, yazdırma sırasında
"Alfanümerik Sıra" işlevini etkin duruma getirin.

Tarih ve Saati Ekleme
Ana menü: Ekle - Tarih ve Saat Ayarları
Tarih ve Saat Ayarları penceresinde ayarları gerçekleştirin.

Metin süsleme
Ana menü: Ekle - Metin Efekti
Metin girin ve Metin Efekti penceresinde ayarları
gerçekleştirin.

Bir arkaplan deseni ekleme
Ana menü: Ekle - Arkaplan Deseni
Arkaplan Deseni penceresinde ayarları gerçekleştirin.
Orijinal bir arkaplan deseni oluşturabilir veya metni
arkaplan olarak kullanabilirsiniz.
Yukarıda açıklananların dışında çeşitli etiketler oluşturabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için, Label
Editor Yardım'a bakın.
sLabel Editor Yardım'ı kullanma
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Etiketin Genel Görünümünü Kontrol Etme
Bir etiketi, genel görünümünü kontrol ederken düzenleyebilirsiniz.
Bu işlev, şerit gibi uzun etiket oluştururken faydalıdır.

Menü çubuğunda [Görünüm]'den [Önizleme (Tam Görünüm)] öğesini
seçin.
Bir pencere açılır.
Kırmızı kutu içerisinde kalan alan,
"yerleşim düzenleme penceresi"nde
görüntülenen alandır.

Pencereyi kapatmak için

simgesini tıklatın.
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Etiket Yazdırma
Bir etiket yazdırmak için aşağıdaki adımları izleyin.

öğesini tıklatın.

Yazdırma ayarları iletişim kutusu görüntülenir.

Kullanılacak yazıcıyı seçin.
Ayrıca Yansıma Yazdırma ve şerit kesme
yöntemi gibi ayarları da yapabilirsiniz.
Kaç adet etiket yazdırılacağını belirtin.
Sıra numarası yazdırmayı kullanırken bu
öğeyi etkin duruma getirin. sDiğer
İşlevler
Başarılı aktarım yazdırma işlevini
kullanırken ya da ekipman yönetimi
için bir etiket yazdırırken bu öğeyi
etkin duruma getirin. sDiğer İşlevler,
Ekipman Yönetimi için bir Etiket
Oluşturma
Başarılı aktarım:
Başarılı bir yazdırma için bu onay kutusunu işaretleyin.
Tüm verilerle yazdır:
"Veri oluşturma penceresi"nde görüntülenen satırlardaki tüm veriler yazdırılır.
Veri Oluşturma Penceresinde işaretlenen veriyi yazdır:
"Veri oluşturma penceresi"nde belirtilen satırlardaki verileri yazdırırken bunu
işaretleyin. Sadece seçili satırlar yazdırılır.
Baskıyı Yazdırarak Yapıştır gerçekleştirilirken bunu işaretleyin.
Yazdırma Sırası: Yazdırma sırası belirtilir.
Yazdırma Aralığını Ayarla: Yazdırılacak bölümler seçilir.
Birleştirilmiş yazdırma veya ekipman yönetimi için etiketlerde olduğu gibi bir listeden
birleştirerek yazdırma için oluşturulmuş çoklu etiketler söz konusu olduğunda
yazdırma sırasını ayarlamak için kullanılır.
Yazdırma yöntemini seçin. Burada, GHS veya ISO KENARLIK işlevi ile oluşturulan
yazdırılacak etiketi seçebilirsiniz.sUyarı/Yasak Etiketi Oluşturma
Tümünü Yazdır: Normal biçimde yazdırır.
GHS veya ISO KENARLIK hariç tümünü yazdır:
Karo/yasak işareti hariç tümünü yazdırır.
Sadece GHS veya ISO KENARLIK yazdır:
Sadece karo/yasak işaretini yazdırır.

Ayarları yapılandırın ve [Tamam]'ı tıklatın.
Etiketler yazdırılır.
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Label Editor Yardım'ı kullanma
Label Editor Yardım ile, bu kılavuzda açıklananlar dışındaki işlevleri kontrol edebilir veya
bir etiket oluştururken Label Editor'ü kullanmaya ilişkin bilgiye ihtiyacınız olduğunda
başvurabilirsiniz.

Label Editor Yardım'ı açın.
Menü çubuğundan
açabilirsiniz.
"Yardım" - "Yardım Konuları"

NOT
• Label Editor Yardım'ı Windows Başlat menüsünden de başlatabilirsiniz.
"Tüm Programlar" - "EPSON" - "Label Editor" - "Label Editor Yardım"
• "Yerleşim düzenleme penceresinde" düzenleme yaparken, Label Editor Yardım [F1] tuşuna
basılarak başlatılabilir.

Menüde bilgi almak istediğiniz bir menü öğesini tıklatın.

Araç çubuğu
Menü
Açıklama

İşlevi kullanmak için ilgili düğmeyi tıklatın.
Yardım menüsünü görüntüler.
"Ara" veya "Dizin" öğeleri ile bilgi almak
istediğiniz konuyu arayabilirsiniz.
Seçilen öğenin açıklamasını gösterir.
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Diğer Uygulamalardan Yazdırma
Bu ürün bir yazıcı olarak kullanılabilir.
Piyasada bulunan bir uygulama ile verileri düzenleyip bu ürünle yazdırarak etiket
oluşturabilirsiniz.
Uygulamalara bağlı olarak, yazdırma düzgün biçimde tamamlanmayabilir.

Yazıcı ayarlarında bu ürünü belirtin.
Kağıt ayarlarını yapın.

Takılı olan şerit genişliğini, uzunluğunu ve etiketin kenar boşluklarını, vb. belirtin.

Metin, resim, vb. girin.

Metni ve resmi yazdırma alanı dahilinde olacak şekilde düzenleyin.

Yazdırma önizleme işlevi ile yazdırma durumunu kontrol edin.
Etiketi yazdırın.
NOT
Resim yazdırılırken
Bu ürün renkli resim verilerini siyah-beyaz tonda yazdırır.
Bu ton ayarlanabilirdir. Ton ayarı, yazıcı ayar penceresinin Özellikler iletişim kutusunda
yapılabilir.
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Sorun Giderme
Bu bölümde, Label Editor çalışmıyor veya yazdırma tamamlanmıyor gibi sorunlar ve çözüm
önerileri yer almaktadır.

Yazdırma başlatılmıyor

Karakterler eksik veya silik

Bilgisayar ekranında herhangi bir mesaj
görüntüleniyor mu?
Mesajın içeriğini kontrol edin.
Yazıcı sürücüsü yüklü durumda mı?
Yazıcı sürücüsünü yükleyin. sLabel Editor
ve yazıcı sürücüsünü yükleme
Yazıcı sürücüsünü yükledikten sonra
bilgisayarı yeniden başlattınız mı?
Bilgisayar yeniden başlatılmazsa yazıcı
sürücüsü düzgün biçimde yüklenmeyebilir.
Yazıcı sürücüsünü yeniden yükleyin.
sLabel Editor ve yazıcı sürücüsünü yükleme
Ürün bilgisayara doğru şekilde
bağlanmış mı?
Ürün ile yazıcı arasındaki bağlantıyı
sağlayan kabloyu kontrol edin.
sBu ürünün kullanma kılavuzu
Seçili yazıcı doğru mu?
Yanlış yazıcı seçiliyse, yazdırma
tamamlanamaz.
Yazıcı çevrim dışı mı?
Bilgisayar başlatıldığında ürün bağlı değilse,
yazıcı ayarı çevrimdışı olarak ayarlanmış
olabilir. Çevrimdışı durumu iptal edin.

Yazdırma kafası kirli mi?
Yazdırma kafasını temizleyin. sBu ürünün
kullanma kılavuzu
Mürekkep şeridi veya şeritte boşluk var mı?
Boşluğu alın. sBu ürünün kullanma
kılavuzu
Kenar boşluğu ve kağıt ayarları doğru mu?
Piyasada bulunan uygulamalar kullanılırken,
kenar boşluklarının yapılandırılması gereklidir.
Geçerli ayarları kontrol edin. Yazdırma önizleme
işlevi veya benzeri ile de yazdırma kontrol
edilebilir. Yazdırmadan önce önizlemeyi
kontrol ettiğinizden emin olun. sDiğer
Uygulamalardan Yazdırma

“Aygıtlar ve Yazıcılar” (Windows Vista için
“Yazıcılar”) penceresini açın.

Windows 10:
Başlat düğmesini tıklatın ve “Ayarlar” seçeneğini
belirleyin. Arama kutusuna “Aygıtlar ve Yazıcılar”
girişini yapın. Arama sonuçları alanında
göründüğünde, tıklatın.
Windows 8.1/8:
Düğme çubuğunda sırasıyla “Ayarlar” “Denetim Masası” - “Donanım ve Ses” “Aygıtlar ve Yazıcılar” öğelerini seçin.
Windows 7/ Windows Vista:
Sırasıyla “Başlat” - “Denetim Masası” - “Donanım
ve Ses” - “Aygıtlar ve Yazıcılar (Windows Vista
için “Yazıcılar”)” öğelerini seçin.

Tüm geçerli yazdırma işlerini gösteren
açılır pencereyi açmak için yazıcının
simgesini çift tıklatın.
Pencerenin menü çubuğunda “Yazıcı”
öğesini tıklatın ve “Yazıcıyı Çevrimdışı
Kullan” seçeneğinin işaretini kaldırın.

Yazdırma, işlemin yarısında duruyor
Mevcut kartuşta yeterli şerit kalıp
kalmadığını kontrol edin.
Şerit bitmişse, şerit kartuşunu yenisiyle
değiştirin. sBu ürünün kullanma kılavuzu

Yazdırma sonrası şerit kesilmiyor
"Kesme" seçeneği mi seçili?
Yazıcı sürücüsünün ayarlarını kontrol edin.
Kesim bıçağı aşınmış mı?
Kesim bıçağı zamanla aşınabilir ve körelebilir.
Durum böyle ise, EPSON müşteri destek
merkeziyle irtibata geçin ve tavsiye alın.

Yarım Kes doğru şekilde yapılamıyor
"Yarım Kes" ayarı etkin durumda mı?
Yazıcı sürücüsünün ayarlarını kontrol edin.
"Yarım Kesme" seçeneği mi seçili?
Yazıcı sürücüsünün ayarlarını kontrol edin.
Yarım kes bıçağı aşınmış mı?
Kesim bıçağı zamanla aşınabilir ve körelebilir.
Durum böyle ise, EPSON müşteri destek
merkeziyle irtibata geçin ve tavsiye alın.

NOT
Yukarıdakilerden hiçbiri sorunu çözmezse
ya da yukarıdakilerden farklı bir sorun varsa,
EPSON müşteri destek merkeziyle irtibata
geçin.

27

