Label Editor
Для Windows
Посібник користувача
Уважно прочитайте цей документ, він допоможе вам
використовувати цей виріб безпечно та належним чином.
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Вступ
Дякуємо вам за придбання цього пристрою.
Для власної безпеки уважно прочитайте супровідні документи, в яких наведена інформація
щодо належного використання спеціального програмного забезпечення Label Editor.
• У цьому посібнику описується використання програми Label Editor. Щоб дізнатися
про настройки та роботу цього пристрою, див. посібник користувача.
• Цей посібник написано виходячи з припущення, що комп'ютер користувача працює
під керуванням російська версії ОС Microsoft Windows 10, Windows 8.1, Windows 8,
Windows 7 або Windows Vista і що користувач може працювати з системою та знайомий
з її основними поняттями. Якщо у вас виникають питання з приводу роботи комп'ютера
або операційної системи, зверніться до відповідних посібників для комп'ютера або
операційної системи.
• Забороняється відтворення будь-якої частини цього посібника без попереднього дозволу.
• Зміст цього посібника може змінюватися без попередження.
• Технічні характеристики та конструкція пристрою, описаного в цьому посібнику,
можуть змінюватися без попередження.
Microsoft, Windows і Windows Vista є торговими марками або зареєстрованими
торговими марками корпорації Microsoft в США та інших країнах.
Інші назви компаній та продуктів, які згадуються в цьому документі, є торговими
марками або зареєстрованими торговими марками відповідних власників.
Встановлюючи програму Label Editor, необхідно прийняти умови ліцензійної угоди
про використання програмного забезпечення.
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Інструкція з техніки безпеки
Для власної безпеки уважно прочитайте супровідні документи, в яких наведена
інформація щодо безпечного використання цього виробу.
Прочитавши всі вказівки, тримайте цей посібник під рукою, він може знадобитися вам
у майбутньому. Наведені нижче позначки вказують на застереження щодо безпеки
користувачів, їх оточення та майна. Застережні позначки поділяються на наступні
категорії за ступенем можливого травматизму людей та пошкодження обладнання
внаслідок невиконання вказівок з техніки безпеки або неналежного використання
обладнання.
УВАГА!
Цим символом позначається інформація, ігнорування якої може призвести до
травм або фізичного пошкодження внаслідок неправильних дій.
Далі наведені визначення та пояснення для кожного з символів, що використовуються
в застереженнях.
Цим символом позначається важливе нагадування.
Цим символом позначається заборона.
УВАГА!
Диск, що постачається з програмою, є DVD диском із даними для комп'ютерів. Він
не підходить для аудіопрогравачів. Так можна завдати шкоди органам слуху та
обладнанню.
Будьте обережні: тривале використання цього продукту може викликати втому
очей.
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Підготовка до використання
програми Label Editor
Робоче середовище
Перш ніж встановлювати програму Label Editor, перевірте, чи відповідає ваш комп'ютер
наступним вимогам.
Операційна система

Windows 10 (32/64-розрядна), Windows 8.1/8 (32/64-розрядна),
Windows 7 (32/64-розрядна), Windows Vista (32/64-розрядна)
Прибл. 300 Мб

Місце, яке програма
Label Editor займає на
жорсткому диску
Дисковод
Пристрій читання DVD дисків
Дисплей
XGA (1024 x 768), 65 536 кольорів або більше
USB, Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX*, бездротова локальна мережа*
Інтерфейс
*лише для моделей з підтримкою мережного підключення.

Увага!
У роботі програми Label Editor можуть виникати проблеми, якщо її встановлено на комп'ютер із
оновленою останньою версією Windows. У роботі програми Label Editor також можуть виникати
проблеми в залежності від комп'ютерного середовища, в якому використовується програма.

Встановлення програми Label Editor та драйвера принтера
В цьому розділі описано спосіб встановлення, яким слід скористатися при підключенні
даного принтера до комп’ютера за допомогою кабелю USB.
Щоб підключити до комп’ютера через мережу принтер однієї з моделей, що
підтримують мережне підключення, див. посібник, що постачається з даним виробом,
або "Посібник з настроювання мережі" з диску DVD, що постачається з програмою.

УВАГА!

Не підключайте цей пристрій до комп'ютера, поки у вікні
встановлення не з'явиться відповідна підказка.
Підключення пристрою до комп'ютера
sПосібник користувача цього пристрою.

Увага!
• Встановіть програму Label Editor від імені користувача з правами адміністратора.
• Перед встановленням програми Label Editor закрийте всі інші програми, запущені
на комп'ютері.
• Встановлюйте програму і драйвер принтера саме в такій комбінації, в якій вони
постачаються на диску DVD. У разі використання іншої комбінації друкування
етикеток буде неможливим.
• При підключенні двох і більше пристроїв до одного комп'ютера
Для кожного пристрою потрібно встановити окремий драйвер принтера.
Встановлення драйвера принтера для другого чи наступного пристрою розпочнеться
тоді, коли другий або наступний пристрій буде підключено до комп'ютера. Встановіть
драйвер відповідно до вказівок, що виводитимуться на екран. Нові драйвери
принтера будуть встановлюватися як копії існуючого драйвера принтера.
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Увімкніть комп'ютер та запустіть Windows.

Закрийте всі запущені програми. Закрийте всі антивірусні та подібні до них
програми.

Вставте диску DVD, що
постачається з програмою, у
пристрій читання DVD дисків.

Запуститься програма встановлення.
Виберіть мову встановлення і натисніть
[Далее] (Далі).

Коли з'явиться вікно встановлення,
виберіть відповідний пункт.
Якщо встановлюється програма Label
Editor та драйвер принтера
[Установить приложение и драйвер]
(Встановити програму і драйвер):
виберіть цей пункт.
Якщо встановлюється лише драйвер принтера
[Установить только драйвер] (Встановити лише драйвер): виберіть цей пункт.
Коли з'явиться вікно підтвердження ліцензійної угоди програмного забезпечення,
підтвердіть, що приймаєте умови ліцензійної угоди, натиснувши кнопку
[Принимаю] (Приймаю).
s до пункту 8

ПАМ'ЯТКА
• Якщо відображається таке повідомлення, це
означає, що встановлено стару версію цієї
програми. Обов'язково видаліть стару версію
перед встановленням нової.
• Якщо відображається таке вікно, це означає,
що програму або драйвер вже встановлено.
Щоб додати компоненти або змінити
встановлення, натисніть [Изменить] (Змінити).

• Якщо програма встановлення не запускається, виконайте наступні дії.
Відкрийте [Комп'ютер].
Двічі клацніть значок [компакт-диска].

Коли з'явиться діалогове вікно ліцензійної угоди, підтвердіть, що приймаєте
умови ліцензійної угоди, натиснувши кнопку [Принимаю] (Приймаю).
Щоб відмінити встановлення: Натисніть [Не принимаю] (Не приймаю).
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У вікні вибору програми для
встановлення виберіть програму
[Label Editor] і натисніть кнопку
[Далее] (Далі).

Коли з'явиться діалогове вікно вибору місця призначення, підтвердіть
вибір папки призначення, натиснувши кнопку [Далее] (Далі).
Почнеться встановлення.
Щоб змінити папку призначення: Натисніть [Огляд...].

Коли з'явиться повідомлення про завершення, встановлення буде
завершено. Натисніть [Готово] (Готово).
Щоб створити ярлик на робочому столі, встановіть відповідний прапорець.
Потім встановіть драйвер принтера.

Підтвердіть обраний для
використанні принтер і натисніть
[Далее] (Далі).

Якщо принтер підтримує мережне підключення, після пункту
вікно вибору способу підключення.
Коли з’явиться це вікно, виберіть варіант
[USB] (USB) і натисніть [Далее] (Далі).

Під'єднайте пристрій до
комп'ютера відповідно до
вказівок на екрані.
Після встановлення підключення
натисніть [Далее] (Далі).
Вказівки щодо підключення
пристрою до комп'ютера sПосібник
користувача цього пристрою
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відкриється наступне

Коли з'явиться повідомлення про завершення, встановлення буде
завершено. Натисніть [Готово] (Готово).

Видалення програми Label Editor та/або драйвера
принтера
Увага!
• При видаленні драйвера принтера відключіть пристрій від комп'ютера.
• Перед видаленням програми Label Editor та/або драйвера принтера закрийте всі
програми, запущені на комп'ютері.
• Щоб видалити програму Label Editor та/або драйвер принтера, виконайте наступні
дії, використовуючи диску DVD, що постачається з програмою.

Вставте диску DVD, що постачається з програмою, у пристрій
читання DVD дисків.
Виберіть мову встановлення і натисніть [Далее] (Далі).
У програмі встановлення
натисніть кнопку [Удалить]
(Видалити).

Натисніть [Да] (Так).

Почнеться видалення.
Щоб відмінити видалення: Натисніть
[Нет] (Ні).
Якщо видаляється лише драйвер
принтера
[Нет] (Ні): виберіть цей пункт.
s до пункту 6

Коли з'явиться повідомлення про завершення, видалення буде
завершено. Натисніть [Готово] (Готово).
Видалення програми завершено.
Потім видаліть драйвер принтера.

Натисніть [Да] (Так).
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Підтвердіть обраний принтер і
натисніть [Удалить] (Видалити).

Коли з'явиться повідомлення про завершення, видалення буде
завершено. Натисніть [Да] (Так).
Комп'ютер перезавантажиться.

Увага!
Після видалення драйвера принтера перезапустіть комп'ютер.

ПАМ'ЯТКА
Також можна видалити програму
Label Editor та драйвер принтера
наступним чином.
Виберіть "Панель керування" –
"Програми та засоби" і видаліть
програму Label Editor та/або
драйвер.
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Створення, відкриття і збереження файлу
Додаткову інформацію про роботу з програмою Label Editor див. у довідці Label Editor.
sВикористання довідки Label Editor

Створення нового файлу

Щоб створити нову етикетку, спочатку налаштуйте ширину та довжину стрічки.

Запустити програму Label Editor.
Двічі клацніть значок ярлика програми на робочому столі.
Можна також запустити програму Label Editor з меню "Пуск" Windows.
"Всі програми" – "EPSON" – "Label Editor" – "Label Editor"
З'явиться вікно "Создать/открыть" (Створити/Відкрити).

У вікні "Создать/открыть" (Створити/Відкрити) виберіть необхідні
елементи та натисніть [OK] (ОК).

За допомогою кнопок [Открыть файл] (Відкрити файл) та [Просмотреть историю]
(Переглянути історію) виконуються відповідні операції. Після натискання кнопки
відкривається вікно вибору файла. Можна вибрати і налаштувати наступні параметри.

Виберіть цей пристрій зі списку.
Натисніть
і виберіть ширину стрічки для нової етикетки.
Натисніть цю кнопку, щоб отримати інформацію про ширину, колір та інші
параметри встановленої стрічки.
Натисніть цю кнопку, щоб створити нову етикетку або імпортувати дані для
створення етикетки з іншого файлу.
Натисніть цю кнопку, щоб імпортувати дані для створення етикетки з іншого
файлу. sДрук послідовного імпорту
Відображує список створених файлів і дозволяє підтверджувати та відкривати файл
у режимі попереднього перегляду. sВідкриття файлу зі списку попередніх файлів
Відкриває створений файл. sВідкриття створеного файлу
Натисніть цю кнопку, щоб відобразити каталог етикеток. sВикористання каталогу етикеток
Натисніть цю кнопку, щоб відобразити форми етикеток для кабелів. sСтворення етикеток для кабелів
Натисніть цю кнопку, щоб відобразити форми етикеток. sСтворення етикеток
для впорядкування обладнання
Натисніть цю кнопку, щоб відкрити вікно параметрів.sСтворення етикеток з штрих-кодом
Стрічка з вибраними параметрами відображається у вікні редагування макета, де
можна вводити або редагувати текст. sСтворення етикетки
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Відкриття створеного файлу
У вікні "Создать/открыть" (Створити/Відкрити) натисніть [Открыть
файл] (Відкрити файл).
ПАМ'ЯТКА
Також файл можна відкрити з головного меню. "Файл" (Файл) – "Открыть" (Відкрити)

Виберіть файл та натисніть кнопку [Открыть] (Відкрити).

Вибраний файл з'явиться у вікні редагування макета, після чого можна буде
вводити та редагувати текст.

Відкриття файлу зі списку попередніх файлів
У вікні "Создать/открыть" (Створити/Відкрити) натисніть
[Просмотреть историю] (Переглянути історію).
Коли з'явиться наступне вікно,
виберіть файл та натисніть кнопку [OK]
(ОК).
Вибраний файл з'явиться у вікні редагування
макета, після чого можна буде вводити та
редагувати текст.

Збереження створених етикеток
У вікні редагування макета натисніть .
Щоб зберегти файл, використайте один із наступних способів.

Щойно створена етикетка: Коли з'явиться діалогове вікно "Зберегти як", вкажіть папку
призначення та ім'я файлу і натисніть [Сохранить] (Зберегти).
Змінена етикетка: Якщо натиснути кнопку [Сохранить] (Зберегти), файл буде перезаписано.

ПАМ'ЯТКА
Також файл можна зберегти з головного меню. "Файл" (Файл) – "Сохранить как"
(Зберегти як) / "Файл" (Файл) – "Сохранить" (Зберегти)

Вихід з програми Label Editor
Натисніть кнопку

у правому верхньому куті екрана.

Програму Label Editor буде закрито.

ПАМ'ЯТКА
Якщо після натискання кнопки
відображається
наступне повідомлення, це означає, що поточні дані у
вікні редагування макета ще не збережені.
[Да] (Так): Зберегти файл.
[Нет] (Ні): Вийти з програми Label Editor, не зберігаючи файл.
[Отмена] (Скасувати): Повернення до вікна редагування макета.
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Створення етикетки
Далі описано основний метод створення етикеток на прикладі наведеного зразка
етикетки.
Приклад:

Введення тексту sКрок 2
Вставка рамки sКрок 3
Вставка символу sКрок 4
Друк sКрок 5

У вікні "Создать/открыть" (Створити/Відкрити) виберіть пункт
[Горизонтальный текст] (Горизонтальний текст) і натисніть [OK] (ОК).
Нова стрічка для редагування відобразиться у вікні редагування макета.

Натисніть

.

Якщо клацнути на стрічці, з'явиться курсор і
можна буде вводити текст.

Закінчивши введення тексту, клацніть
мишкою за межами стрічки.
Введений текст буде вставлено.

ПАМ'ЯТКА
Налаштування розміру і розташування
За допомогою рамки масштабування можна
змінити розмір та розташування готового тексту.
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Натисніть .
Коли з'явиться діалогове вікно, виберіть рамку і натисніть [OK] (ОК).
Обрану рамку буде вставлено в область друку.
За необхідності налаштуйте розмір і розташування.

Натисніть .
Коли з'явиться діалогове вікно, виберіть символ та натисніть [OK] (ОК).
Щоб вставити вибраний символ, наведіть курсор і клацніть у вікні редагування
макета.
За необхідності налаштуйте розмір і розташування.

Натисніть .
Коли з'явиться діалогове вікно, налаштуйте необхідні параметри і
натисніть [OK] (ОК).

Почнеться друк.
Інформацію про параметри та інші дані див. на наступній сторінці. sДрук
етикетки
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Використання каталогу етикеток
Для створення етикетки можна скористатися шаблоном.

У вікні "Создать/открыть" (Створити/Відкрити) виберіть пункт
[Каталог ярлыков] (Каталог етикеток) і натисніть [OK] (ОК).

Відкриється [Каталог ярлыков] (Каталог етикеток).
Це вікно можна також відкрити, вибравши в меню пункти "Файл" (Файл) — "Каталог
ярлыков" (Каталог етикеток).

Основні операції
Зміст. Якщо вибрати одну з категорій, відобразиться відповідна сторінка
каталогу.
Сторінка каталогу. Тут можна вибрати шаблон для подальшого
редагування або друку.
Щоб вибрати ширину стрічки, натисніть . На сторінці каталогу
відображатимуться шаблони для вибраної ширини стрічки.
Перехід до наступної або попередньої категорії.
Гортання сторінок. Ці кнопки виконують ті ж дії, що й кнопки
на
сторінці каталогу.
Запис шаблону, який часто використовується, до розділу
.
sЗапис до розділу "Вибране"
Щоб збільшити зображення шаблону, натисніть цю кнопку й наведіть
курсор на потрібний шаблон на сторінці каталогу. Щоб закрити збільшене
зображення, натисніть цю кнопку ще раз.
Друк вибраного шаблону.
Редагування тексту або зміна шрифта вибраного шаблону.
Відображення довідкової інформації.
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Виберіть шаблон і відредагуйте або надрукуйте його.
Щоб змінити розмір шрифта або відредагувати текст, натисніть
Відкриється вікно редагування макета. sСтворення етикетки
Щоб надрукувати вибраний шаблон, натисніть кнопку
sДрук етикетки

.

.

Запис до розділу "Вибране"
Запис шаблону, який часто використовується, до розділу

Виберіть шаблон і натисніть кнопку

.

.

Ці ж самі дії можна виконати, якщо клацнути шаблон правою кнопкою миші та
вибрати в контекстному меню пункт [Добавить в избранное].
Шаблон буде записано до розділу

.

в розділі змісту каталогу, відобразяться
Якщо натиснути кнопку
шаблони, записані до розділу "Вибране".
Видалення шаблону з розділу

Виберіть шаблон і натисніть кнопку

.

Ці ж самі дії можна виконати, якщо клацнути шаблон правою кнопкою миші та
вибрати в контекстному меню пункт [Удалить элемент из Избранного].

Повторний друк раніше надрукованої етикетки
Натисніть кнопку

.

Відкриється журнал друку.

Виберіть шаблон, який потрібно надрукувати, і натисніть кнопку
.

Інформацію про параметри та інші дані див. на наступній сторінці. s Друк
етикетки
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Створення оригінальної стрічки
В цьому розділі описується створення оригінальної стрічки з надрукованим на ній
довільним написом, що повторюється.
Щоб надрукувати таку стрічку, потрібна спеціальна стрічка для принтера. Види стрічки,
яку можна придбати, див. в каталозі матеріалів, що постачається з принтером.

Створення тексту, який буде надруковано на стрічці.
sСтворення етикетки

Введіть текст, який буде надруковано
на стрічці, й натисніть .
Відкриється вікно параметрів.
Вкажіть довжину стрічки.
Вкажіть розмір пропуску між кожним
повтором тексту.

Налаштуйте параметри та натисніть [OK] (ОК).

Відображатимуться задані параметри.
Інформацію про загальний вигляд стрічки див. на наступній сторінці. sПеревірка
загального вигляду етикетки

Натисніть кнопку .
Коли з'явиться діалогове вікно, налаштуйте необхідні параметри і
натисніть [OK] (ОК).

Почнеться друк.
Інформацію про параметри та інші дані див. на наступній сторінці. sДрук
етикетки
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Створення етикеток для
кабелів
Щоб створити етикетку для впорядкування кабелів, досить лише вибрати тип етикетки
та задати необхідні параметри. Дані створеної етикетки можна експортувати, щоб
передати їх на принтер або смартфон.

У вікні "Создать/открыть" (Створити/Відкрити) виберіть пункт
"Этикетки для кабелей" (Етикетки для кабелів) і натисніть [ОК] (ОК).
Відкриється наступне вікно. Налаштуйте параметри та натисніть [ОК] (ОК).

Вкладка "Параметры" (параметрів)
Виберіть тип етикетки, яку потрібно створити.
Задайте довжину, орієнтацію тексту, поля та інші параметри етикетки.
Налаштуйте параметри тексту та номерів по порядку.
Вкладка "Стиль"
Задайте шрифт, розмір шрифту та інші
параметри.
Встановіть цей прапорець, щоб експортувати
дані етикетки.
Виберіть [Для принтера], щоб експортувати дані етикетки для передачі їх на принтер.
Виберіть [Для смарт-устройства] (Для смарт-пристрою), щоб експортувати дані
етикетки для передачі їх на смартфон.

Натисніть кнопку .
Коли з'явиться діалогове вікно, налаштуйте необхідні параметри і
натисніть [ОК] (ОК).

Почнеться друк.
Інформацію про параметри та інші дані див. на наступній сторінці. sДрук етикетки

14

Створення етикетки з
попередженням чи забороною
Послідовність дій для створення
етикетки з попередженням
чи забороною
Створення етикетки

Створіть етикетку, наклавши позначку

/

No open flame

на будь-який символ.

Друк

Надрукуйте текстову частину етикетки з позначкою

/

.

Скріплення етикеток

Накладіть одну етикетку на іншу та скріпіть їх разом.
Тут пояснюється, як створити етикетку з попередженням чи забороною,
використовуючи дві стрічки.
Підготувавши два типи стрічки, ви можете створити етикетку, на якій позначка
та текст відображатимуться різними кольорами.
Приклад:
Текстова частина
Колір стрічки: білий
Колір тексту: чорний

/

Позначка /
Колір стрічки: прозорий
Колір тексту: червоний

Створення етикетки
Натисніть кнопку

.

На вкладці "GHS ISO WHMIS" (Символи глобальної гармонізованої
системи ISO) виберіть символ, який потрібно вставити, та натисніть
[OK] (ОК).
Щоб вставити вибраний символ, наведіть курсор і клацніть у вікні редагування
макета.
За необхідності налаштуйте розмір і розташування.

Натисніть кнопку

.

Виберіть позначку і натисніть
[OK] (ОК).

Щоб вставити вибрану позначку,
наведіть курсор і клацніть у вікні
редагування макета. Співставте
позначку з символом, який було
вставлено на етапі . За необхідності
налаштуйте розмір і розташування.
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Друк
Друк текстової частини
Натисніть кнопку .

No open flame

З'явиться діалогове вікно друку.

Виберіть для параметра [Выбрать печать] (Вибрати друк) значення
[Печатать все, кроме ГРАНИЦЫ ПО СГС или ISO] (Друкувати все, крім
КОНТУРА ПЗ ГГС або ISO) і натисніть [OK] (ОК).
Буде надруковано лише текстову частину.

Друк позначки
/
Натисніть кнопку

.

З'явиться діалогове вікно друку.

Виберіть для параметра [Выбрать печать] (Вибрати друк) значення
[Печатать только ГРАНИЦУ ПО СГС или ISO] (Друкувати лише КОНТУР
ПЗ ГГС або ISO) і натисніть [OK] (ОК).
Буде надруковано лише позначку

/

.

Скріплення етикеток
Накладіть етикетку з позначкою
етикетку з текстовою частиною.

/

на

No open flame
No open flame

16

Створення етикеток для
впорядкування обладнання
Щоб створити етикетку для впорядкування обладнання, досить лише вибрати шаблон
та задати необхідні параметри. Дані створеної етикетки можна експортувати, щоб
передати їх на смартфон.

У вікні "Создать/открыть" (Створити/Відкрити) виберіть пункт [Управление
оборудованием] (Впорядкування обладнання) і натисніть [OK] (ОК).
Виберіть шаблон і натисніть [OK]
(ОК).
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Відкриється наступне вікно. Налаштуйте параметри та натисніть [OK] (ОК).

Показується шаблон, вибраний на етапі

.

Ширина стрічки, що підходить для даного шаблону. Щоб вибрати ширину стрічки,
натисніть . Встановіть у принтер картридж із стрічкою вибраної ширини.
Введіть текст, який буде надруковано на стрічці.
Щоб надрукувати декілька різних етикеток, використовуючи той самий шаблон, потрібно
спочатку створити для вибраного шаблону файл списку та ввести в нього всі дані.
Якщо використовується файл списку, шлях до нього треба вказати в , як
показано вище.
Для файлів списків підтримуються наступні формати: xls, xlsx, txt, csv, xlsm
Встановіть прапорець, щоб експортувати дані етикетки на смартфон.
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Коли відкриється наступне вікно, перевірте шрифт та розмір
символів.

Вікно редагування макета
На екрані відображається, як виглядатиме текст, введений на етапі ,
в шаблоні, вибраному на етапі . Якщо потрібно, налаштуйте розмір та
розташування тексту.
Вікно створення даних
Тут відображається текст, введений на етапі
клацніть відповідну клітинку.
Номер рядка
Щоб надрукувати цей текст, встановіть
відмічений прапорцями.

. Щоб змінити текст, двічі

в полі

. Друкується лише текст,

Атрибут стовпця
Відображає заголовки шаблону.

Натисніть кнопку .
Коли з'явиться діалогове вікно, налаштуйте необхідні параметри і
натисніть [OK] (ОК).

Почнеться друк.
Інформацію про параметри та інші дані див. на наступній сторінці. sДрук
етикетки
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Друк послідовного імпорту
Процедура друку послідовного імпорту
Створення даних

Дані можна створити у вікні створення даних.
Дані у файлах, створених в інших програмах, можна імпортувати.
Підтримуються файли в наступних форматах: xls, xlsx, txt, csv, xlsm

Увага!
Щоб використовувати дані з файлів із розширенням xls, xlsx або xlsm, на комп'ютері
повинна бути встановлена програма Microsoft® Excel, яка підтримує файли цих форматів.

Створення макету

Етикетки створюються на основі заданого макету.

Друк етикеток

Етикетки друкуються послідовно. При цьому дані вказаних рядків імпортуються в
раніше створений макет.

Створення даних для друку імпорту

У вікні "Создать/открыть" (Створити/Відкрити) виберіть необхідні
елементи в наступній послідовності.

[Импорт (горизонтальный текст)] – [OK] (ОК) – [Новые импортируемые данные] (Нові
дані для імпорту)
[Загрузить импортируемые данные] (Завантажити дані для імпорту):
Виберіть цей пункт, якщо імпортуються дані з раніше створеного файлу.
Дотримуйтесь вказівок на екрані. sСтворення макета етикеток

ПАМ'ЯТКА
Якщо на екрані вже відображається вікно редагування макета, то щоб відобразити
вікно "Нові дані для імпорту", виконайте одну з наступних дій.
• Натисніть кнопку
і дотримуйтесь вказівок на екрані.
• Виберіть у головному меню пункт "Файл" (Файл) – "Импортировать данные"
(Імпортувати дані) – "Создать" (Створити).

З'явиться наступне вікно.

Створіть етикетки у вікні
створення даних.
Вікно редагування макета
Вікно створення даних
Якщо на етапі
був вибраний
пункт "Загрузить
импортируемые данные"
(Завантажити дані для імпорту),
відобразиться вказаний файл.
Початкове значення
Щоб надрукувати цей текст,
в полі .
встановіть
Друкується лише текст,
відмічений прапорцями.
Атрибут стовпця
Введення тексту: Двічі клацніть потрібну клітинку та введіть дані.
Текст також можна вводити на панелі введення тексту.
Якщо клацнути клітинку правою кнопкою миші, стануть доступні наступні дії.
Вирізати, Копіювати, Вставити, Видалити, Імпортувати рамку, Ввести заголовок
стовпця, Сортувати, Перевірити принтер
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Створення макета етикеток
Перетягніть значок
з заголовка стовпця на
вікно редагування макета.
У вибраному місці макета
відобразиться вміст стовпця.
За необхідності налаштуйте
розташування і розмір.

Те ж саме можна зробити,
вибравши клітинку у вікні
створення даних, клацнувши
її правою кнопкою миші й
вибравши у спливаючому
меню "Импортировать рамку"
(Імпортувати рамку).

ПАМ'ЯТКА
• Якщо для параметра [Длина ленты] (Довжина стрічки) встановлено значення [Авто],
розмір рамки імпорту стає змінною довжиною, яка залежить від кількості символів.
• Налаштування макета стосується вмісту вибраної клітинки.
• Дані за межами області друку не будуть надруковані.

Друк етикеток
Натисніть .
Коли з'явиться діалогове вікно, налаштуйте необхідні параметри і
натисніть [OK] (ОК).

Почнеться друк.
Інформацію про параметри та інші дані див. на наступній сторінці. sДрук етикетки

Збереження створених файлів
Щоб зберегти поточний варіант макета та даних для імпорту
або виберіть пункт "Файл" (Файл) – "Сохранить" (Зберегти) або
Натисніть кнопку
"Сохранить как" (Зберегти як) у головному меню.
Щоб зберегти дані для імпорту в інший формат
Формати, у яких можна зберегти файл: txt, csv.
Виберіть у головному меню пункт "Файл" (Файл) – "Импортировать данные"
(Імпортувати дані) – "Сохранить" (Зберегти).
Якщо з'явиться діалогове вікно вибору папки призначення, вкажіть папку призначення
та натисніть кнопку [Сохранить] (Зберегти).
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Створення етикеток з штрих-кодом
ПАМ'ЯТКА
• Вставляючи штрих-код, не забувайте залишати поля з лівого та правого боку.
• За допомогою пристрою для зчитування штрих-кодів перевірте, чи читається
штрих-код етикетки.
• Для різних типів штрих-кодів існують різні параметри. Налаштуйте відображені
параметри.

Натисніть

або

.

З'явиться діалогове вікно параметрів штрихкодів.
Створення QR-кодів
Щоб відкрити вікно параметрів, можна
також натиснути [QR CODE] (QR CODE) у вікні
"Создать/открыть" (Створити/Відкрити).

Виберіть тип штрих-коду, введіть
штрих-код та налаштуйте інші
необхідні параметри, а потім натисніть
[OK] (ОК).
Створення номерів по порядку для штрихкодів
Виберіть уведений код.
Встановіть прапорець [Буквенно-цифровая
последовательность] (Послідовність букв та
цифр).
Налаштуйте параметри номерів по
порядку на вкладці “Буквенно-цифровая
последовательность” (Послідовність букв та
цифр) і натисніть [ОК] (OK).

Коли з'явиться повідомлення, натисніть [OK] (ОК).
Курсор стане заввишки з штрих-код.

Помістіть курсор туди, куди потрібно вставити штрих-код, та
клацніть мишею.

Штрих-код буде вставлено у вибране місце.
Параметри розташування та розміру можна змінити за допомогою рамки
масштабування.
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Інші функції
За допомогою програми Label Editor можна створювати наступні етикетки.

Друк з номерами по порядку
Головне меню: Вставить (Вставити) –
Буквенно-цифровая последовательность
(Послідовність букв та цифр)
Виберіть параметри у вікні "Буквенно-цифровая
последовательность".
Для встановлення номерів по порядку можна
комбінувати різні формати.
У діалоговому вікні друку встановіть прапорець
"Буквенно-цифровая последовательность"
(Послідовність букв та цифр).

Додавання параметрів дати та часу
Головне меню: Вставить (Вставити) –
Настройка даты и времени (Налаштування
дати та часу)
Встановіть потрібні параметри у вікні налаштування
дати та часу.

Декоративний текст
Головне меню: Вставить (Вставити) –
Художественный текст (Художній текст)
Введіть текст та виберіть параметри у вікні
художнього тексту.

Додавання фонового візерунка
Головне меню: Вставить (Вставити) –
Фоновый узор (Фоновий візерунок)
Виберіть параметри у вікні вибору фонового
візерунка. Можна створити власний фоновий
візерунок або використати текст як візерунок.
Можна створювати інші різноманітні етикетки, а не лише ті, що описано вище.
Детальніше див. довідку програми Label Editor.
sВикористання довідки Label Editor
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Перевірка загального вигляду
етикетки
Під час перевірки загального вигляду етикетки її можна редагувати.
Така можливість може пригодитися при створенні довгих етикеток, наприклад, стрічок.

Виберіть пункт [Предварительный просмотр (Целиком)]
([Попередній перегляд (Повністю)]) в розділі меню [Вид] (Вигляд).
Відкриється вікно.
Область, виділена червоним
прямокутником — це область, яка
в даний момент відображається у
"Вікно редагування макета".

Щоб закрити вікно, натисніть
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.

Друк етикетки
Щоб надрукувати етикетку, виконайте наступні дії.

Натисніть

.

Відкриється діалогове вікно параметрів друку.
Виберіть принтер.
Крім того, можна також задати
такі параметри, як дзеркальний
друк або спосіб відрізання
стрічки.
Вкажіть кількість етикеток для
друку.
Встановіть цей прапорець, якщо
потрібно друкувати порядковий
номер.sІнші функції
Встановіть цей прапорець,
якщо використовується функція
друку послідовного імпорту або
коли друкується етикетка для
впорядкування обладнання.
sІнші функції, Створення
етикеток для впорядкування
обладнання
Последовательный импорт (Послідовний імпорт):
Встановіть цей прапорець для послідовного друку.
Печатать со всеми данными (Друк з усіма даними):
Друк всіх даних в рядках у вікні створення даних.
Печатать данные, отмеченные в окне данных (Друк даних, відмічених у вікні
створення даних):
Встановіть цей прапорець, якщо потрібно надрукувати дані з рядків, вибраних
у вікні створення даних. Друкуються лише вибрані рядки.
Встановіть цей прапорець, коли друкується плакат.
Порядок печати (Порядок друку): визначає порядок друку.
Задать диапазон печати (Встановити діапазон друку): вибір частин для друку.
Використовується для встановлення порядку друку етикеток, створених для
об'єднання при друці зі списку, наприклад, для об'єднання при друці або для
друку етикеток для впорядкування обладнання.
Виберіть метод друку. Тут можна вибрати створену за допомогою функцій
“GHS” (Глобальна гармонізована система) або “ГРАНИЦА ISO” (КОНТУР ISO)
етикетку, яку потрібно надрукувати.sСтворення етикетки з попередженням
чи забороною
Печатать все (Друкувати все): звичайний друк
[Печатать все, кроме ГРАНИЦЫ ПО СГС или ISO] (Друкувати все, крім КОНТУРА ПЗ ГГС або ISO):
друк всіх елементів, крім ромба/позначки заборони.
[Печатать только ГРАНИЦУ ПО СГС или ISO] (Друкувати лише КОНТУР ПЗ ГГС або ISO):
друк тільки ромба/позначки заборони.

Налаштуйте параметри та натисніть [OK].
Етикетки будуть надруковані.
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Використання довідки
програми Label Editor
За допомогою довідки програми Label Editor можна дізнатися про деякі функції, які
не описані в цьому довіднику. Якщо у вас виникають питання при роботі з програмою
Label Editor для створення етикеток, зверніться до довідки.

Відкрийте довідку
програми Label Editor.

Відкривається з головного
меню.
"Справка" (Довідка) –
"Разделы справки" (Розділи
довідки)

ПАМ'ЯТКА
• Довідку програми Label Editor можна також запустити з меню "Пуск" Windows.
"Всі програми" – "EPSON" – "Label Editor" – "Довідка Label Editor"
• Під час редагування у вікні редагування макета довідку Label Editor можна
запустити, натиснувши клавішу [F1].

Клацніть пункт меню, про який ви хочете дізнатися.

Панель
інструментів
Меню
Опис
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Для виконання зазначеної функції натисніть
кнопку.
Відображає меню довідки.
На вкладках "Пошук" та "Покажчик" можна
шукати потрібну інформацію.
Показує опис вибраного пункту.

Друк за допомогою інших
програм
Цей пристрій можна використовувати як принтер.
Етикетки можна створювати в інших програмах і друкувати за допомогою цього
пристрою.
В залежності від конкретної програми друк може виконуватися з помилками.

Виберіть цей пристрій в настройках принтера.
Задайте параметри паперу.

Вкажіть ширину встановленої стрічки, довжину та поля етикетки тощо.

Введіть текст, зображення тощо.

Налаштуйте текст та зображення в межах області друку.

Перевірте стан принтера за допомогою функції попереднього
перегляду.
Надрукуйте етикетку.
ПАМ'ЯТКА
При друкуванні зображення
Цей пристрій друкує кольорові зображення у відтінках сірого кольору.
Параметри відтінків сірого можна налаштувати. Параметри відтінків сірого можна
налаштувати в діалоговому вікні "Властивості" вікна настройок принтера.
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Виправлення неполадок
У цьому розділі розглядаються можливі проблеми в роботі, зокрема коли програма
Label Editor не запускається або друку не виконується належним чином, а також
наведені варіанти вирішення цих проблем.

Друк не починається
Чи відображаються на екрані
комп'ютера які-небудь повідомлення?
Прочитайте повідомлення.
Чи встановлено драйвер принтера?
Встановіть драйвер принтера.
sВстановлення програми Label Editor
та драйвера принтера
Чи було виконано перезапуск комп'ютера
після встановлення драйвера принтера?
Драйвер принтера не буде встановлено
належним чином, поки не відбудеться
перезапуск комп'ютера. Перевстановіть
драйвер принтера. sВстановлення
програми Label Editor та драйвера принтера
Чи правильно підключено цей
пристрій до комп'ютера?
Перевірте кабель, яким цей пристрій
підключено до комп'ютера. sПосібник
користувача цього пристрою
Чи вибрано правильний принтер?
Якщо вибрано не ту модель принтера,
друкувати буде неможливо.
Принтер в автономному режимі?
Якщо принтер не буде підключений під час
завантаження комп'ютера, в настройках
принтера може увімкнутися автономний
режим. Відмініть автономний режим.
Відкрийте вікно “Пристрої та принтери”
(“Принтери” для Windows Vista).

Windows 10: Натисніть кнопку пуску та виберіть
“Настройки”. У полі пошуку введіть “Пристрої
та принтери”. Коли у вікні результатів пошуку
відобразиться потрібний елемент, клацніть його.
Windows 8.1/8: На панелі експрес-кнопок виберіть
"Настройки" – "Панель керування" – "Устаткування та
звук" – "Пристрої та принтери".
Windows 7/ Windows Vista: Виберіть послідовно
"Пуск" – "Панель керування" – "Устаткування та звук"
– "Пристрої та принтери ("Принтери" для Windows
Vista)".

Двічі клацніть позначку принтера, щоб
відкрити спливаюче вікно, у якому
відображаються всі поточні завдання друку.
У панелі меню цього вікна виберіть “Принтери”
та зніміть прапорець “Використовувати
принтер в автономному режимі”.

Невиразний або неповний
друкований відбиток

Забруднена друкувальна голівка?
Очистіть друкувальну голівку.
sПосібник користувача цього пристрою

28

Провисає чорнильна стрічка?
Усуньте можливе провисання.
sПосібник користувача цього пристрою
Параметри полів та паперу вибрані
правильно?
При використанні інших програм
необхідно налаштовувати параметри
полів. Перевірте настройки. Зображення,
яке буде виведене на друк, можна
переглянути за допомогою функції
попереднього перегляду тощо.
Обов'язково скористайтеся попереднім
переглядом перед друком.sДрук за
допомогою інших програм

Зупинка принтера під час
друкування
Перевірте, чи не закінчилась стрічка у
встановленому картриджі.
Якщо стрічка закінчилась, замініть
картридж. sПосібник користувача
цього пристрою

Стрічка не обрізується після друку
Вибрано "Не отрезать" (Не відрізати)?
Перевірте настройки драйвера принтера.
Різак зносився?
З часом різак може зношуватися і
затуплюватися. У такому випадку зверніться
за порадою до центру підтримки клієнтів
EPSON.

Підрізання виконується
неправильно
Параметр "Подрезать" (Підрізати) увімкнено?
Перевірте настройки драйвера принтера.
Чи вибрано значення "Не подрезать"
(Не підрізати)?
Перевірте настройки драйвера принтера.
Різак для підрізання зношений?
З часом різак може зношуватися і
затуплюватися. У такому випадку зверніться
за порадою до центру підтримки клієнтів
EPSON.

ПАМ'ЯТКА
Якщо наведені вище поради не допомогли
усунути проблему або якщо симптоми не
схожі на наведені, зверніться до центру
підтримки клієнтів EPSON.

