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Giriş
yazılımı, etiket tasarlamayı ve yazdırmayı ve dosyaları XTL veya Rhino 6000+ etiketleme makinenize
aktarmayı her zamankinden daha kolay hale getirmektedir.

DYMO ID turuyla başlangıç yapın.
n Giriş ekranında gezinme
n Etiket düzenleyicisinde gezinme
n Veri kılavuzunda gezinme
Hemen başlamak için, oluşturmak istediğiniz etiket türünü seçin:

Hızlı
Rhino Hızlı

Genel Bayrak Kablo Sarımı Isı ile Daralan
Makaron

Lamine
Kablo Sarımı

110-Blok Dağıtım Panosu Yatay
Kesici

Dikey
Kesici

Bağlantı
Paneli

Terminal
Bloğu

Varlık
İzleme

Malzeme
Yönetimi

Güvenlik Ark Parlaması Boru
İşaretleme

Rhino Lamine
Kablo Sarımı

Yazıcınızla ile tam bilgi için, yazılımın Yardım menüsünden ilgili kullanıcı kılavuzuna erişin.



DYMO ID'deki Yenilikler
Aşina olduğunuz tüm özelliklere ek olarak bu konu, her yeni sürüme eklenen yeni özellikleri listelemektedir.

Sürüm 1.5’teki Yenilikler
n Rhino 6000+ etiket yazıcısı desteği
n Rhino Hızlı ve Rhino Lamine Kablo Sarımı uygulamalarının eklenmesi

Sürüm 1.4’teki Yenilikler
n Kablo Sarımı etiketi uygulamasındaki bir sorun giderildi

Sürüm 1.3'teki Yenilikler
n Fluke Ağı'ndaki LinkWare™ Live'dan verileri doğrudan içeri aktarma.
n Bir etiket dosyasının bir görüntü dosyası olarak işaretlemenin yanı sıra bir Sık Kullanılan olarak

işaretleme.
n Seçilen etiket boyutuna otomatik olarak sığması için bir QR kodunu yeniden boyutlandırma.
n Gelişmiş Kablo Sarım etiketi uygulamasıyla, metnin etikette kaç kez tekrarlanacağını seçme.

Sürüm 1.2'deki Yenilikler
n Microsoft Windows 10 desteği
n LabelWriter 4XL etiket yazıcısı desteği
n Genel, Malzeme Yönetimi ve Varlık İzleme etiket düzenleyicilerinden LabelWriter Dayanıklı Etiketlere

yazdırma desteği

Sürüm 1.1’deki Yenilikler
n DYMO ID yazılımının ilk sürümü



Nasıl Yapılır ...
n Çoklu etiket oluşturma

Çoklu etiketleri hızlı olarak iki şekilde oluşturabilirsiniz:
l Verileri veri kılavuzuna girin veya içeri aktarın ve ardından verileri etiket önizlemesiyle eşleştirin. Veri
kılavuzundaki her satır için yeni bir etiket oluşturulur. Veri kılavuzuyla çalışma hakkında daha fazla
bilgi için, bkz. Veri Kılavuzu Hakkında.

l Verinizdeki karakterleri artırarak bir etiket serisi oluşturmak için Serileştir öğesini kullanın.
Daha fazla bilgi için, bkz. Serileştirmenin Kullanılması.

n Bir etiket serisi oluşturur

Etiketinizdeki bir veya daha fazla karakteri artırmak için Serileştir öğesini kullanarak hızla bir
etiket serisi oluşturabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. Serileştirmenin Kullanılması.

n Verileri tekrar kullanma

Yeni bir etikete başladığınızda, Çağır öğesini kullanarak önceki etiketteki verileri tekrar
kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. Verileri Çağırma.

n Bir elektronik tablo dosyası içeri aktarma
Bir elektronik tablodaki veya veritabanı dosyasındaki verileri veri kılavuzuna içeri aktarabilirsiniz. Bir
elektronik tablodan veri içeri aktarmak için verileri öncelikle .CSV dosyası olarak kaydetmelisiniz. Daha
fazla bilgi için, bkz.Verileri İçeri Aktarma.

n Etiket seçimini değiştirin

Etiket seçme iletişim kutusunu görüntülemek için öğesini tıklayın. Daha fazla bilgi için,
bkz. Etiket Seçme.

Etiket seçme iletişim kutusunda sadece halihazırda seçili etiket yazıcısı ve etiket uygulamasıyla
uyumlu etiket türleri görüntülenir.

n Özel resim ekleme
Aşağıdaki dosya türlerinde bilgisayarınızdaki özel bir resmi içeri aktarabilirsiniz: .jpg, .gif, .png. Ekle

araç çubuğundan Resim öğesini seçtiğinizde içeri aktarılan resimler Özel resim kategorisinin
altında saklanır. Daha fazla bilgi için, bkz. Özel Resimlerin Eklenmesi. Özel resimler bir XTL etiketleme
makinesine de aktarılabilir.

n Şablon, resim ve etiketleri yazıcıma aktarma

Dosyaları yönet öğesini kullanarak özel resimleri, kayıtlı etiket dosyalarını ve şablonları bir XTL
etiketleme makinesine aktarabilirsiniz. Basit etiket dosyalarını bir Rhino 6000+ yazıcıya aktarabilirsiniz.
Daha fazla bilgi için, bkz. Dosyaları Yönetme.



n Etiket nesneleri kullanma
Etiketlerinizin tasarımında etiket nesneleri kullanabilirsiniz. Etiketlerin çoğunda zaten bir metin kutusu
bulunur. Daha sonra Ekle araç çubuğunu kullanarak başka metin kutusu, barkod, resim ve şekil
ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz. Nesnelerle Çalışma.

Her etiket türünde ek tasarım nesnelerine izin verilmez. Söz konusu etiket türünü özelleştirmek için
neler yapabileceğinize dair her etiketin üzerindeki bölüme bakın.

n Dikey etiket oluşturma
Bazı etiket uygulamalarında dik olarak okunmasını sağlayacak bir etiket oluşturmanızı sağlayan bir Yön
özelliği mevcuttur. Ancak, dikey bir yüzeye uygulamak üzere basit bir etiket oluşturmak için Genel etiket
uygulamasını kullanmalısınız. Tüm talimatlar için, bkz. Dikey Etiket Oluşturma.



DYMO ID Yazılım Turu
DYMO ID yazılımında, üç temel alanda çalışıyor olacaksınız:
n Giriş ekranı - bu ekrandan bir etiket uygulaması, etiket yazıcısı ve etiket türü

seçebilir, dosyaları yönetebilir ve ayarları özelleştirebilirsiniz.
n Etiket düzenleyicisi - her tür etiketi oluşturmaya yarayan bir düzenleyici içerir.
n Veri kılavuzu - verileri girmenize veya almanıza ve ardından bu verileri etiket

üzerindeki metin kutuları veya barkod nesneleriyle eşleştirmenize olanak tanır.
Ayrıca, daha verimli bir şekilde çalışmanızı sağlayan klavye kısayolları ve sağ tıklama
menüleri mevcuttur.

Giriş Ekranında Gezinme
Giriş ekranı DYMO ID yazılımının ana arayüzüdür.

Giriş ekranı aşağıdaki özelliklere sahiptir:
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Sizi, yazılımın herhangi bir noktasından Giriş ekranına
geri döndürür. Bir etiketi düzenlerken Giriş ekranına geri
döndüğünüzde, düzenleme oturumunuz etkin kalır.

Yeni etiket
Etiket oluşturmanız için seçebileceğiniz tüm etiket
uygulamalarını görüntüler.
Bir etiket uygulaması ve seçili etiket yazıcısı veya etiket

türü uyuşmadığında bir dikkat simgesi çıkar.

Etiket aç
Önceden kaydedilmiş bir etiket dosyasını açar.

Dosyaları yönet
Etiket dosyalarını veya resimleri XTL etiketleme
makinenize aktarır.
Şablonları günceller ve XTL etiketleme makinenize
aktarır.

Ayarlar Genel, yazıcı ve etiket uygulaması ayarlarını değiştirir.

Düzenlemeye
devam et

Giriş ekranına dönmeden önce üzerinde çalışmakta
olduğunuz etiketi düzenlemeye devam eder.

Tasarımı yapacak bir etiket yazıcısı seçer ve etiketleri
yazdırır.

Etiket tasarlamak için bir etiket türü seçer.

Etiket Düzenleyicisinde Gezinme
Her etiket uygulaması kendi etiket düzenleyicisine sahiptir. Çoğu etiket düzenleyicisi
burada gösterilen aynı özellikleri paylaşır:
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Biçimlendirme araç çubuğunu etiket düzenleyicisine iliştirebilirsiniz, böylece
daima görüntülenmiş olur.

Etiket düzenleyicisi aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Serileştir Çok hücreli etiketleri otomatik olarak doldurmak veya
birden fazla etiket oluşturmak için verilerinizi serileştirir.
Bkz. Serileştirmenin Kullanılması.

Cetveli gösterir veya gizler. Ölçü birimlerini Genel
Ayarlar'dan değiştirebilirsiniz.

Etiket önizleme alanındaki etiketi yakınlaştırır veya
uzaklaştırır.

Birden fazla etiket arasında gezinir. Her etiket etiket
önizleme alanında görüntülenir.

Bir etiketi görüntülemek için veri kılavuzunda bir
etiket satırı da seçebilirsiniz.

Etiket üzerindeki hataları bulur ve düzeltir.

Etiketlerinizi seçili etiket yazıcısında yazdırır.

Etiket dosyasını bir sık kullanılan olarak kaydedin.

Etiket düzenleyicisinde standart düzenleme araçları mevcuttur:

Etiketteki seçili metni veya nesneyi keser.

Seçili metni veya nesneyi panoya kopyalar.

Öğeyi etiketin üzerindeki panoya yapıştırır.

Son yapılan işlemi geri alır.

En son geri alınan işlemi yineler.

Etiketteki tüm veri ve biçimlendirmeyi temizler. Birden fazla etiketi de temizler.
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Veri Kılavuzunda Gezinme
Veri kılavuzu, verileri alabileceğiniz veya veriler ile etiket üzerindeki nesneleri
eşleştirebileceğiniz çoğu etiket düzenleyicisinde mevcuttur. Veri kılavuzunun
kullanılmasıyla ilgili tüm bilgiler için, bkz. Veri Kılavuzu Hakkında.

Veri kılavuzu aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Al Bir elektronik tablodaki veya veritabanı dosyasındaki
verileri alır. Bkz. Verileri İçeri Aktarma.

Dışarı Aktar Verileri .csv dosyası olarak dışa aktarır. Bkz. Verileri Dışarı
Aktarma.

Çağır Veri kılavuzuna önceki etiket verilerini doldurur. Bkz.
Verileri Çağırma.

Veri değiştir Veri düzenini değiştirir. Bkz. Veri Düzenini Değiştirme.

Veri yenile Bağlanan kaynak dosyasındaki veri kılavuzundaki verileri
yeniler.

Sütunları otomatik
olarak eşleştir

Verileri çok hücreli bir etikete aldığınızda ve sütunlar etiket
üzerindeki hücre sayısıyla eşleştiğinde, alınan veriler her
hücredeki metin kutusuyla otomatik olarak eşleştirilir. Onay
kutusunu seçimini kaldırarak ve ardından sütunları etiket
üzerindeki metin veya barkod nesnelerine sürükleyerek
verileri manuel olarak eşleştirebilirsiniz.

Tüm eşleşmeleri
temizle

Etiket önizlemesindeki nesnelerle yapılan tüm veri
eşleşmelerini temizler.

Ekle
Veri kılavuzuna bir sütun veya satır ekler.

Sil Veri kılavuzundan bir sütun veya satır siler.

Özellik Yardımı Hakkında
DYMO ID yazılımında farklı özellikleri kullandığınız sırada size yol gösterecek bir Özellik
Yardımı katmanına sahiptir.
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Özellik Yardımı'nı açmak/kapamak için
Yardım menüsündenÖzellik Yardımı Aç/Kapat seçeneğini seçin veya Shift + F1
tuşlarına basın.

Ayrıca, çalışırken çeşitli yardım balonları da açılabilir. Bazı yardım balonlarında, balonun
tekrar çıkmamasını seçebilirsiniz. Ayarlar >Genel öğesini seçerek yardım balonlarının
ekranını her zaman sıfırlayabilirsiniz.

Klavye Kısayolları
Aşağıdaki klavye kısayolları kullanılabilir:

Komut Tuş vuruşları
Açık Ctrl + O
Kaydet Ctrl + S
Farklı kaydet Ctrl + Shift + S
Yazdır Ctrl + P
Kopyala Ctrl + C
Yapıştır Ctrl + V
Kes Ctrl + X
Geri Al Ctrl + Z
Yinele Ctrl + Y
Verileri İçeri Aktar Ctrl + I
Serileştir Ctrl + S
Özellik Yardımı Shift + F1

Diğer klavye kısayollarını görüntülemek için uygulamanın herhangi bir yerinde Alt
tuşuna basın.

Sağ Tıklama Menüleri
Etiket uygulamalarında çalışırken, düzenleyiciye bağlı olarak sağ tıklama menüleri
kullanılabilir. Sağ tıklama menülerindeki özellikler hangi nesnenin seçili olduğuna ve
birden fazla nesnenin seçili olup olmadığına bağlıdır.
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Bu özellikler şunlardır:

Kes Etiketteki seçili nesneyi keser. Etiketin üzerinde en az bir nesne
kalmalıdır.

Kopyala Seçili nesneyi panoya kopyalar.

Yapıştır Panodan bir nesne yapıştırır.

Serileştir
Seçili metin kutusundaki metni seri hale getirir.

Grupla İki veya daha fazla seçili nesneyi birlikte gruplandırır.

Grubu
çöz

Seçili nesnelerin grubunu çözer.

Düzenle Seçili nesneyi taşır:

Etiketin üzerindeki tüm nesneleri öne getirir.

Tek bir nesneyi ileri taşır.

Tek bir nesneyi geri gönderir.

Etiketin üzerindeki tüm nesneleri arkaya gönderir.

Hizala Etiketin üzerindeki nesneleri yatay ve dikey hizalandırır.

İki veya daha fazla nesneyi birbiriyle yatay veya dikey olarak
hizalandırır.

Boyut Seçili nesne için belirli bir boyut girer.

Konum Etiketin üzerindeki düzenlenebilir alanın sol üst köşesinin hizasına
seçili nesne için spesifik x,y konumu girin.
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Etiket Uygulamalarının
Kullanımı

DYMO ID yazılımı, özel işiniz için etiket oluşturmayı kolaylaştıran 17 etiket
uygulamasına sahiptir.
Etiket oluşturma aşağıdakileri kapsar:
n Etiket yazıcısı seçme
n Etiket türü seçme
n Etiketin uygun bir etiket uygulamasında oluşturulması
Seçebileceğiniz etiket uygulaması seçtiğiniz etiket yazıcısına ve etiket türüne bağlıdır.
Halihazırda seçili etiket yazıcısı ve etiket türü kombinasyonuna uygun etiket
uygulamaları Giriş ekranında, mevcut seçimlere yazdırılamayacak söz konusu etiket
uygulamalarının solunda görünür.
Bir etiket uygulaması ve seçili etiket yazıcısı veya etiket türü uyuşmadığında bir dikkat

simgesi çıkar.

Oluşturmak istediğiniz etiket türünü seçin:

Hızlı
Rhino
Hızlı

Genel Bayrak Kablo sarımı Isı ile daralan
makaron

Lamine
kablo
sarımı

110-blok Dağıtım
panosu

Yatay
kesici

Dikey
kesici

Bağlantı
paneli

Terminal
bloğu

Varlık
izleme

Malzeme
yönetimi

Güvenlik* Ark
parlaması*

Boru
işaretleme*

Rhino
Lamine
Kablo
Sarımı

* ile işaretli etiket türleri, XTL 300 etiketleme makinesi seçildiğinde oluşturulamaz.
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Varsayılan Etiket Özelliklerinin Ayarlanması
Çoğu etikette, özellikleri her etiket oluşturuşunuzda ayarlarsınız. Sık kullandığınız
etiketlerde, söz konusu etiket uygulamasının varsayılan özelliklerini ayarlamak suretiyle
her seferinde özellik ayarlamayı önlemiş olursunuz.

Ayarlar >Etiket uygulamaları'ndan varsayılan etiket özelliklerini fabrika ayarlarına
geri yükleyebilirsiniz.

Varsayılan etiket özelliklerini ayarlamak için
1. Etiket uygulaması için sık kullandığınız özellikleri seçin.
2. Varsayılan olarak ayarla'yı seçin.
Bir dahaki sefere söz konusu etiket uygulamasını seçtiğinizde, başlamak için özellikleri
ayarlamanız gerekmeyecektir. Tek bir etiketin özelliklerini istediğiniz zaman, varsayılan
ayarları bozmaksızın değiştirebilirsiniz.

Hızlı Etiket Oluşturma
Hızlı etiket basit, tek tıklamalı metin etiketidir. Başlamak için hiçbir özelliğin
ayarlanmasına gerek yoktur. Etiket uzunluğu, etikete eklenen metnin miktarına ve
boyutuna göre belirlenir.

Etikete varsayılan olarak zaten bir metin kutusu eklenmiştir. İlave metin kutusu,
barkod, resim ve şekil eklenemez ve serileştirme yoluyla birden fazla etiket

oluşturamazsınız.

Etiket üzerindeki tüm metne biçimlendirme uygulanır.

Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Etiketin ana hattını göster Bu özellik seçildiğinde, etiket içeriğinin dışına bir
ana hat eklenir.
Varsayılan ana hatsız etikettir.

Baştaki ve sondaki boşluk
uzunluğunu eşleştir

Bu özellik seçildiğinde, her bir port arasında ayırıcı
çizgi yazdırılır. (Varsayılan)

Hızlı etiket oluşturmak için

1. öğesinin ardından Hızlı veya Rhino Hızlı'ya tıklayın.
2. Düzen öğesinin altında, aşağıdakilerden birini seçin:

l Etiketin ana hattını göster - düzenleme alanında etiketin ana hattını görüntüler.
l Baştaki ve sondaki boşluk uzunluğunu eşleştir - baştaki ve sondaki boşluk
uzunluklarını eşit hale getirir.

3. Verileri doğrudan etiketin üzerine girin.
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Genel Etiketler
Genel etiket düzenleyicisi özel bir biçimlendirmeye veya bağlantılı bir şablona sahip
değildir.

Özel bir etiket tasarımı oluşturmak için metin kutusu, barkod veya şekil
ekleyebilirsiniz. Etiketin ortasında varsayılan olarak tek bir metin kutusu
bulunur.

Biçimlendirme yalnızca en son seçilen nesneye uygulanır.

Otomatik olarak bir etiket serisi oluşturmak için Serileştir öğesini kullanın.
Genel etiketler hem kesintisiz hem de önceden boyutlandırılmış XTL etiketlere

yazdırılabilir. Ayrıca LabelWriter 4XL etiket yazıcısını kullanarak LabelWriter Dayanıklı
Etiketlere genel etiketleri yazdırabilirsiniz.

Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Yön Yatay (Varsayılan)

Dikey
Etiket yönünün değiştirilmesi etiketin içindekileri kaldırarak,
yeni bir boş etiket oluşturur

Etiket uzunluğu Minimum: 1 inç (25,4 mm)
Bu özellik sadece kesintisiz etiket kartuşlarının kullanımı
sırasında kullanılabilir. Önceden boyutlandırılmış etiket
seçildiğinde etiket uzunluğunu değiştiremezsiniz.

Etiketin ana
hattını göster

Bu özellik seçildiğinde, etiket içeriğinin dışına bir ana hat eklenir.
Varsayılan ana hatsız etikettir.

Baştaki ve
sondaki boşluk
uzunluğunu
eşleştir

Bu özellik seçildiğinde, etiketin başına ve sonuna eşit miktarda
boş alan eklenir. (Varsayılan)
Bu özellik seçilmediğinde, boş alan etiketin sadece başına
eklenir.

Bu özellik sadece kesintisiz etiket kartuşlarının kullanımı
sırasında kullanılabilir.

Etiket uzunluğu etiket önizlemesi altındaki boyut kaydırıcı kullanılarak hızla
ayarlanabilir.
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Genel etiket oluşturmak için

1. öğesinin ardından Genel'i tıklayın.
2. Yön öğesinin altında, aşağıdakilerden birini seçin:

l Yatay
l Dikey

3. Etiket uzunluğu öğesinin altından, etiketinizin uzunluğunu seçin veya girin.
4. Düzen öğesinin altında, aşağıdakilerden birini seçin:

l Etiketin ana hattını göster - düzenleme alanında etiketin ana hattını görüntüler.
l Baştaki ve sondaki boşluk uzunluğunu eşleştir - baştaki ve sondaki boşluk
uzunluklarını eşit hale getirir.

5. Verileri etikete ekleyin. Bkz. Veri Girme.

Dağıtım Panosu Etiketleri
Dağıtım Panosu düzenleyicisi dağıtım panolarına uygulanabilecek bir etiketi hızlı bir
şekilde oluşturmanızı sağlar. Her bir etiket maksimum 99 port içerebilir ve bu portları eşit
gruplara bölebilirsiniz.

Her bir port için bir metin kutusu otomatik olarak eklenir. Bir dağıtım panosu
etiketine barkod, resim ve şekil eklenemez.

Etiket üzerindeki tüm metin kutularına biçimlendirme uygulanır.Metni otomatik sığdır
seçildiğinde her porttaki metin, otomatik olarak bulunduğu porta sığmak üzere
boyutlandırılır. Bu nedenle her porttaki metnin boyutunda farklılıklar görebilirsiniz.

Dağıtım panosu etiketleri her tip XTL kesintisiz etikete yazdırılabilir.

Portları otomatik olarak doldurmak için Serileştir öğesini kullanın.
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Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Port sayısı Maksimum: 99 port

Merkezler
arası
mesafe

Bir portun merkezi ile bir sonraki portun merkezi arasındaki mesafedir.
Her bir portun uzunluğunu belirler. Tüm portların merkezler arası
mesafesi aynıdır.
Minimum: 5/32 inç (3,8 mm); Maksimum: 20" (508 mm)

Gruplar
halinde

Grup başına düşen port sayısı seçili port sayısına göre belirlenir; her
bir grup eşittir. Port sayısını değiştirmeniz halinde, her gruptaki port
sayısı otomatik olarak ayarlanır.

Grup
boşluğu

Port grupları arasındaki mesafe. Etiket ayarı öğesinin altından tüm
portlar için tek bir kesintisiz etiket seçildiğinde gereklidir.
Minimum: 1/64" (0,4 mm); Maksimum: 20" (508 mm)

Etiket ayarı Tüm portlar için bir etiket - Tek bir kesintisiz etiket yazdırır.
Her grup için bir etiket - Her bir port grubunu ayrı bir etiket olarak
yazdırır. (Varsayılan)

Etiketin ana
hattını
göster

Bu özellik seçildiğinde, etiket içeriğinin dışına bir ana hat eklenir.
Varsayılan ana hatsız etikettir.

Ayırıcı
çizgiler

Bu özellik seçildiğinde, her bir port arasında ayırıcı çizgi yazdırılır.
(Varsayılan)

Etiket önizleyicisinin altındaki boyut kaydırıcı kullanılarakMerkezler arası mesafe
veGrup boşluğu hızlı bir şekilde ayarlanabilir.

Önceden tasarlanmış bir şablonu kullanarak veya etiket özelliklerini elle girerek bir
dağıtım panosu oluşturabilirsiniz.
Şablon kullanarak bir dağıtım panosu etiketi oluşturmak için

1. öğesinin ardından Dağıtım Panosu öğesini tıklayın.
2. Şablon uygula öğesini tıklayın ve bir şablon seçin.
3. Her bir portun verilerini doğrudan etikete veya veri kılavuzuna girin.

İsteğe bağlı olarak, harici bir dosyadan verileri alın. Bkz. Veri Girme.
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Bir dağıtım panosu etiketini elle oluşturmak için

1. öğesinin ardından Dağıtım Panosu öğesini tıklayın.
2. Port sayısı öğesinin altında, listeden toplam port sayısını seçin.
3. Merkezler arası mesafe öğesinin altında, portlar arasındaki mesafeyi seçin veya

girin.
4. Gruplar halinde öğesinin altında, listeden her bir grubun port sayısını seçin.
5. Grup boşluğu öğesinin altında, her port grubu arasındaki mesafeyi seçin veya

girin.
6. Etiket ayarı öğesinin altında, aşağıdakilerden birini seçin:

l Tüm portlar için bir etiket - tüm port gruplarını tek bir etikete yazdırır.
l Her grup için bir etiket - her bir port grubunu ayrı bir etikete yazdırır.

7. Düzen öğesinin altında, aşağıdakilerden birini seçin:
l Etiketin ana hattını göster - düzenleme alanında etiketin ana hattını görüntüler.
l Ayırıcı çizgileri göster - portlar arasındaki ayırıcı çizgileri görüntüler.

8. Her bir portun verilerini doğrudan etikete veya veri kılavuzuna girin.
İsteğe bağlı olarak, harici bir dosyadan verileri alın. Bkz. Veri Girme.

Bayrak Etiketleri
Bayrak etiketi, kablo yönetimine özgü birçok etiketten biridir. Bayrak etiketi, kabloya
sarıldığında bayrak şeklini alan, eşleşen iki parçadan oluşur; böylelikle görüntüleyen kişi
her iki tarafta aynı verileri görebilir.

Bir metin kutusu otomatik olarak etikete eklenir. Bir bayrak etiketine ilave metin
kutusu, resim, şekil ve barkod ekleyebilirsiniz.

Biçimlendirme yalnızca en son seçilen nesneye uygulanır.

Otomatik olarak bir etiket serisi oluşturmak için Serileştir öğesini kullanın.
Bayrak etiketleri her tip XTL kesintisiz etikete yazdırılabilir. Etiketi kablonun üzerinde

kolayca ortalamanız için katlanan kısmının ortasında dikey bir kesik çizgi basılır.
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Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Kablo türü CAT 5/6, COAX, AWG: 4/0 - 2/0, AWG: 0 - 2, AWG: 3 - 5, AWG:
6+ veya Özel

Kablo çapı Kablo türü için Özel seçildiğinde kullanılabilir.
Minimum:5/32" (4 mm); Maksimum: 2" (50,8 mm)

Bayrak
uzunluğu

Minimum:7/16" (11,1 mm); Maksimum: 10" (254 mm)

Bayrak uzunluğunu etiket önizlemesi altındaki boyut
kaydırıcıyı kullanarak hızla ayarlayabilirsiniz.

Etiketin ana
hattını göster

Bu özellik seçildiğinde, etiket içeriğinin dışına bir ana hat eklenir.

Varsayılan ana hatsız etikettir.

Bir bayrak etiketi oluşturmak için

1. öğesinin ardından Bayrak'ı tıklayın.
2. Kablo türü öğesinin altında, aşağıdakilerden birini seçin:

l Kablo çapını otomatik olarak girmek için, kendisi için etiket oluşturduğunuz kablo
tipini seçin.

l Kablo çapını elle girmek içinÖzel'i seçin ve ardından Kablo çapı öğesinin altına
kablo çapını girin.

3. Bayrak uzunluğu öğesinin altında, etiketin bayrak kısmının uzunluğunu seçin veya
girin.

4. Düzenleme alanında etiketin ana hattını görüntülemek için isteğe bağlı olarak,
Düzen öğesinin altında Etiket ana hattını göster seçeneğini seçin.

5. Verileri etikete ekleyin. Bkz. Veri Girme.

Kablo Sarımı Etiketleri
Kablo sarımı etiketi, kablo yönetimine özgü birçok etiketten biridir.

Kablo sarımı etiketinin kabloya sarıldığında her açıdan görülebilmesi için üzerindeki
içerik üç kez tekrarlanır.

Bir metin kutusu otomatik olarak etikete eklenir. Kablo sarımı etiketine ek metin
kutusu, barkod, resim ve şekil eklenemez.

Biçimlendirme sadece seçili metin kutusuna uygulanır.

Otomatik olarak bir etiket serisi oluşturmak için Serileştir öğesini kullanın.
Kablo sarımı etiketleri her tip XTL kesintisiz etikete yazdırılabilir.

17



Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Kablo türü CAT 5/6
COAX
AWG: 4/0 - 2/0
AWG: 0 - 2
AWG: 3 - 5
AWG: 6+>
Özel

Metin
tekrarı

Oto (varsayılan) = Tekrar sayısı etiket boyutuyla belirlenir. Minimum 4
tekrar.
Kullanıcı seçimli: Minimum: 1; Maksimum: 20

Kablo çapı Kablo türü için Özel seçildiğinde kullanılabilir.
Minimum: 5/32" (4 mm); Maksimum: 2" (50,8 mm)

Bir kablo sarımı etiketi oluşturmak için

1. öğesinin ardından Kablo Sarımı öğesini tıklayın.
2. Kablo türü öğesinin altında, aşağıdakilerden birini seçin:

l Kablo çapını otomatik olarak girmek için, kendisi için etiket oluşturduğunuz kablo
tipini seçin.

l Kablo çapını elle girmek içinÖzel'i seçin ve ardından Kablo çapı öğesinin altına
kablo çapını girin.

3. İsteğe bağlı olarak, etikette istediğiniz metin tekrar sayısınıMetin tekrarı öğesinden
seçin. Otomatik tekrar varsayılandır.

4. Verileri etikete ekleyin. Bkz. Veri Girme.

Isı ile Daralan Makaron Etiketler
Isı ile daralan makaron etiket, kablo yönetimine özgü birçok etiketten biridir.

Doğru etiket genişliğini seçme
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Uygulamanız için doğru etiket genişliğinin seçilmesinde aşağıdaki tablo yardımcı
olacaktır.

Isı ile daralan
makaron boyutu

Minimum
kablo çapı

Maksimum
kablo çapı

Minimum
AWG

Maksimum
AWG

1/4”/6 mm 0.05”/1.24
mm

0.14”/3.50 mm 16 7

1/2”/12 mm 0.12”/3.00
mm

0.28”/7.20 mm 8 1

1”/24 mm 0.22”/5.5 mm 0.57”/14.50
mm

3 4/0+

2”/54 mm 0.46”/11.50
mm

1.27”/32.3 mm 3 4/0+

2 1/8”/54 mm 0.46”/11.50
mm

1.27”/32.3 mm 3 4/0+

Bir metin kutusu otomatik olarak etikete eklenir. Ek metin kutuları, resim, şekil
veya barkodlar ekleyebilirsiniz.

Biçimlendirme yalnızca en son seçilen nesneye uygulanır.

Otomatik olarak bir etiket serisi oluşturmak için Serileştir öğesini kullanın.
Isı ile daralan makaron etiketler kesintisiz veya önceden boyutlandırılmış Isı ile

Daralan Makaron tipi XTL etiketlere yazdırılabilir.

Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Yön Yatay (Varsayılan)

Dikey
Etiket yönünün değiştirilmesi etiketin içindekileri kaldırarak,
yeni bir boş etiket oluşturur

Etiket uzunluğu Minimum: 1 1/4" (31,75 mm)
Bu özellik sadece kesintisiz etiket kartuşlarının kullanımı
sırasında kullanılabilir. Önceden boyutlandırılmış etiket
seçildiğinde etiket uzunluğunu değiştiremezsiniz.

Etiketin ana
hattını göster

Bu özellik seçildiğinde, etiket içeriğinin dışına bir ana hat eklenir.
Varsayılan ana hatsız etikettir.

Baştaki ve
sondaki boşluk
uzunluğunu
eşleştir

Bu özellik seçildiğinde, etiketin başına ve sonuna eşit miktarda
boş alan eklenir. (Varsayılan)
Bu özellik seçilmediğinde, boş alan etiketin sadece başına
eklenir.

Bu özellik sadece kesintisiz etiket kartuşlarının kullanımı
sırasında kullanılabilir.
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Isı ile daralan makaron etiket oluşturmak için

1. öğesinin ardından Isı ile Daralan Makaron öğesini tıklayın.
2. Yön öğesinin altında, aşağıdakilerden birini seçin:

l Yatay
l Dikey

3. Etiket uzunluğu öğesinin altından, etiketinizin uzunluğunu seçin veya girin.
4. Düzen öğesinin altında, aşağıdakilerden birini seçin:

l Etiketin ana hattını göster - düzenleme alanında etiketin ana hattını görüntüler.
l Baştaki ve sondaki boşluk uzunluğunu eşleştir - baştaki ve sondaki boşluk
uzunluklarını eşit hale getirir.

5. Verileri etikete ekleyin. Bkz. Veri Girme.

Lamine Kablo Sarımı Etiketleri
Lamine kablo sarımı etiketi, kablo yönetimine özgü birkaç etiketten biridir. Etiket iki
kısımdan oluşur: etiket içeriğine ait kısım ve dayanıklılık için basılı içeriği örten kablonun
çevresine sarılan arkası yapışkan, şeffaf kısım.

Bir metin kutusu otomatik olarak etikete eklenir. Ek metin kutuları, resim, şekil
ve barkodlar ekleyebilirsiniz.

Biçimlendirme yalnızca en son seçilen nesneye uygulanır.

Otomatik olarak bir etiket serisi oluşturmak için Serileştir öğesini kullanın.

Lamine kablo sarım etiketleri yalnızca XTL önceden boyutlandırılmış lamine
tel/kablo sarımı etiketleri kullanılarak kartuşlara veya sayfalara yazdırılabilir. Lamine
tel/kablo sarımı sayfa etiketlerini kullanma hakkında daha fazla bilgi için Sayfa Etiketleri
Kullanma bölümüne bakın.

Lamine kablo sarımı etiket özellikleri seçili etiket türüne bağlıdır ve değiştirilemez.
Bir Lamine kablo sarımı etiketi oluşturmak için

1. öğesine ve ardından Lamine Kablo Sarımı'na tıklayın.
2. Etiket boyutlarını belirlemek için kullanmak istediğiniz lamine tel/kablo sarımı etiket

kartuşunu seçin.
Lamine tel/kablo sarımı sayfa etiketleri kullanmak için,

n

Lamine Tel/Kablo Sarımı etiket düzenleyicide Değiştir'i seçin.
Lamine tel/kablo sarımı sayfa etiketlerini kullanma hakkında daha fazla bilgi için
Sayfa Etiketleri Kullanma bölümüne bakın.

3. Verileri etikete ekleyin. Bkz. Veri Girme.
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Sayfa Etiketleri Kullanma
Lamine kablo sarımı etiketleri, XTL Lamine Tel/Kablo Sarımı sayfa etiketleri kullanılarak
sizin jenerik ofis lazer yazıcınızda yazdırılabilir. Mevcut çeşitli boyutlardaki sayfa
etiketler hakkında bilgi almak için DYMO web sitesini ziyaret edin.

Sayfa etiketler kullanırken, etiketlerinizin yazıcınıza uygun olduğundan emin olun ve
pakette verilen talimatları her zaman izleyin.

Sayfa etiketleri kullanmak için
1. Lamine Kablo Sarımı etiket düzenleyicide etiketinizi oluşturun.

2. Değiştir'e tıklayın.
3. Kullanmak istediğiniz lamine tel/kablo sarımı etiket boyutunu seçin.
4. Aşağıdaki yollardan birini kullanarak birden çok etiket ekleyin:

n Etiketin bir kopyasını eklemek için sayfa önizlemesinde bir etiket seçin.
n Birden çok sıralı etiket eklemek için serileştirme kullanın.
n Sayfadaki etiketleri doldurmak için veri kılavuzundan veri eşleştirin.

Dikey Kesici Etiketler
Dikey kesici etiket, kesici panosunda kullanılan iki etiket tipinden biridir. Bkz. Yatay
Kesici Etiket.

Her bir kesici için bir metin kutusu otomatik olarak eklenir. Dikey kesici etiketlerine
başka metin kutusu, barkod, resim ve şekil eklenemez.

Etiket üzerindeki tüm metin kutularına biçimlendirme uygulanır.Metni otomatik sığdır
seçildiğinde her porttaki metin, otomatik olarak bulunduğu kesiciye sığmak üzere
boyutlandırılır. Bu nedenle her kesicideki metnin boyutunda farklılıklar görebilirsiniz.

Kesicileri otomatik olarak doldurmak için Serileştir öğesini kullanın.
Dikey kesici etiketleri her tip XTL kesintisiz etikete yazdırılabilir.
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Ayarlayabileceğiniz özellikler şunlardır:

Kesici sayısı Maksimum: 99 kesici

Tek kesici yüksekliği Minimum: 1/4 inç (6,35 mm)
Maksimum: 5" (127 mm)

Çubuk sayısı Her bir kesicinin çubuk sayısıdır. Maksimum: 3

Etiketin ana hattını göster Bu özellik seçildiğinde, etiket içeriğinin dışına bir ana
hat eklenir.
Varsayılan ana hatsız etikettir.

Ayırıcı çizgiler Bu özellik seçildiğinde, her bir kesici arasında ayırıcı
çizgi yazdırılır. (Varsayılan)

Baştaki ve sondaki boşluk
uzunluğunu eşleştir

Bu özellik seçildiğinde, etiketin başına ve sonuna eşit
miktarda boş alan eklenir. (Varsayılan)
Bu özellik seçilmediğinde, boş alan etiketin sadece
başına eklenir.

Dikey kesici etiket oluşturmak için

1. öğesinin ardından Dikey Kesici öğesini tıklayın.
2. Kesici sayısı öğesinin altında, etiket için kesici sayısı seçin veya girin.
3. Tek kesici yüksekliği öğesinin altından, tek bir kesicinin yüksekliğini seçin veya

girin.
4. Düzen öğesinin altında, aşağıdakilerden birini seçin:

l Etiketin ana hattını göster - düzenleme alanında etiketin ana hattını görüntüler.
l Ayırıcı çizgileri göster - kesiciler arasındaki ayırıcı çizgileri görüntüler.
l Baştaki ve sondaki boşluk uzunluğunu eşleştir - baştaki ve sondaki boşluk
uzunluklarını eşit hale getirir.

5. Her bir kesicinin çubuk sayısını ayarlamak için aşağıdakileri yapın:
a. Etiket düzenleme alanında, kesicinin üzerine gelin.
b. Kesici iletişim kutusunda, Çubuklar listesinden kesiciye ait çubuk sayısını seçin.

6. Verileri etikete ekleyin. Bkz. Veri Girme.

Yatay Kesici Etiketler
Yatay kesici etiket, kesici panosunda kullanılan iki etiket tipinden biridir. Bkz. Dikey
Kesici Etiket.

Her bir kesici için bir metin kutusu otomatik olarak eklenir. Yatay kesici etiketlerine
ilave metin kutusu, barkod, resim ve şekil eklenemez.

Etiket üzerindeki tüm metin kutularına biçimlendirme uygulanır.Metni otomatik sığdır
seçildiğinde her kesicideki metin, otomatik olarak bulunduğu porta sığmak üzere
boyutlandırılır. Bu nedenle her kesicideki metnin boyutunda farklılıklar görebilirsiniz.
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Kesicileri otomatik olarak doldurmak için Serileştir öğesini kullanın.
Yatay kesici etiketleri her tip XTL kesintisiz etikete yazdırılabilir.

Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Kesici sayısı Maksimum: 99 kesici

Tek kesici genişliği Minimum: 1/4 inç (6,35 mm)
Maksimum: 5" (127 mm)

Çarpan Her bir kesicinin çarpanı. Maksimum: 4
2,5, 3,5 ve benzeri 0,5 artışlar halinde elle girilebilir.

Etiketin ana hattını göster Bu özellik seçildiğinde, etiket içeriğinin dışına bir ana
hat eklenir.
Varsayılan ana hatsız etikettir.

Ayırıcı çizgiler Bu özellik seçildiğinde, her bir kesici arasında ayırıcı
çizgi yazdırılır. (Varsayılan)

Baştaki ve sondaki boşluk
uzunluğunu eşleştir

Bu özellik seçildiğinde, etiketin başına ve sonuna eşit
miktarda boş alan eklenir. (Varsayılan)
Bu özellik seçilmediğinde, boş alan etiketin sadece
başına eklenir.

Yatay bir kesici etiket oluşturmak için

1. öğesinin ardından Yatay Kesici öğesini tıklayın.
2. Kesici sayısı öğesinin altında, etiket için kesici sayısı seçin veya girin.
3. Tek kesici genişliği öğesinin altında, tek bir kesicinin genişliğini seçin veya girin.
4. İsteğe bağlı olarak, Düzen öğesinin altında aşağıdakilerden birini seçin:

l Etiketin ana hattını göster - düzenleme alanında etiketin ana hattını görüntüler.
l Ayırıcı çizgileri göster - kesiciler arasındaki ayırıcı çizgileri görüntüler.
l Baştaki ve sondaki boşluk uzunluğunu eşleştir - baştaki ve sondaki boşluk
uzunluklarını eşit hale getirir.

5. Her bir kesicinin boyutunu ayarlamak için aşağıdakileri yapın:
a. Etiket düzenleme alanında, kesicinin üzerine gelin.
b. Kesici iletişim kutusunda, Çarpan listesinden kesici için bir çarpan seçin.

6. Verileri etikete ekleyin. Bkz. Veri Girme.

110-Blok Etiketler
110-blok etiket veri iletişimine ilişkin birçok özel etiketten biridir. Seçtiğiniz blok türüne
bağlı olarak verileri önceden tanımlı birçok blok biçiminde girin.

Her bir blok için bir metin kutusu otomatik olarak eklenir. 110-blok etiketlerine başka
metin kutusu, barkod, resim ve şekil eklenemez.
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Etiket üzerindeki tüm metin kutularına biçimlendirme uygulanır.Metni otomatik sığdır
seçildiğinde her bloktaki metin, otomatik olarak bulunduğu porta sığmak üzere
boyutlandırılır. Bu nedenle her bloktaki metnin boyutunda farklılıklar görebilirsiniz.

Blokları otomatik olarak doldurmak için Serileştir öğesini kullanın.
110-blok etiketleri her tip XTL kesintisiz etikete yazdırılabilir.

Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Blok türü C4-4 çifti - Veri sınıfı
C4-4 çifti - Ses sınıfı
C5-5 çifti - Ses sınıfı

Etiketin ana hattını
göster

Bu özellik seçildiğinde, etiket içeriğinin dışına bir ana hat
eklenir.
Varsayılan ana hatsız etikettir.

Ayırıcı çizgiler Bu özellik seçildiğinde, her bir port arasında ayırıcı çizgi
yazdırılır.

Bir 110-blok etiketi oluşturmak için

1. öğesinin ardından 110-Blok'u tıklayın.
2. Blok türü altından, etiket için oluşturduğunuz blok türünü seçin.
3. İsteğe bağlı olarak, Düzen öğesinin altında aşağıdakilerden birini seçin:

l Etiketin ana hattını göster - düzenleme alanında etiketin ana hattını görüntüler.
l Ayırıcı çizgileri göster - bloklar arasındaki ayırıcı çizgileri görüntüler.

4. Verileri etikete ekleyin. Bkz. Veri Girme.

Ark Parlaması Etiketleri
Ark parlaması etiketleri önceden tasarlanmış şablonlar kullanılarak oluşturulur. Mevcut
şablonların listesi seçmiş olduğunuz etiket kartuşunu temel alır.

Etikete istediğiniz metni, barkodu, resim veya şekil nesnesini ekleyebilir,
düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

Biçimlendirme yalnızca en son seçilen nesneye uygulanır.

Otomatik olarak bir etiket serisi oluşturmak için Serileştir öğesini kullanın.
Ark parlaması etiketleri yalnızca XTL 500 etiketleme makinesindeki önceden

boyutlandırılmış etiketlere yazdırılabilir.

Çünkü ark parlaması etiketleri önceden tanımlı şablonlar üzerinde oluşturulduğunda,
hiçbir özellik ayarlanamaz.
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Bir ark parlaması etiketi oluşturmak için

1. öğesinin ardından Ark parlaması öğesini tıklayın.
2. Şablon uygula altından, kullanmak istediğiniz şablonu seçin.
3. Verileri etikete ekleyin. Bkz. Veri Girme.

Şablonu verileri etikete ekledikten sonra değiştirirseniz, verileriniz yeni etikete
aktarılmaz. Bununla birlikte, veri kılavuzundaki veriler yeni şablon ile eşleştirilmek
üzere kullanılabilir.

Terminal Bloğu Etiketleri
Terminal bloğu etiketleri yön (yatay veya dikey), blok sayısı ve blok yüksekliği belirtilerek
oluşturulur.

Her bir blok için bir metin kutusu otomatik olarak eklenir. Terminal bloğu etiketlerine
başka metin kutusu, barkod, resim ve şekil eklenemez.

Etiket üzerindeki tüm metin kutularına biçimlendirme uygulanır.Metni otomatik sığdır
seçildiğinde her bloktaki metin, otomatik olarak bulunduğu porta sığmak üzere
boyutlandırılır. Bu nedenle her bloktaki metnin boyutunda farklılıklar görebilirsiniz.

Blokları otomatik olarak doldurmak için Serileştir öğesini kullanın.
Terminal bloğu etiketleri her tip XTL kesintisiz etikete yazdırılabilir.

Ayarlayabileceğiniz özellikler şunlardır:

Yön Yatay

Dikey (Varsayılan)
Etiket yönünün değiştirilmesi etiketin içindekileri
kaldırarak, yeni bir boş etiket oluşturur

Blok sayısı Maksimum: 99 blok

Blok yüksekliği Minimum: 5/32 inç (4 mm)
Maksimum: 20" (508 mm)

Etiketin ana hattını göster Bu özellik seçildiğinde, etiket içeriğinin dışına bir ana
hat eklenir.
Varsayılan ana hatsız etikettir.

Ayırıcı çizgiler Bu özellik seçildiğinde, her bir blok arasında ayırıcı
çizgi yazdırılır. (Varsayılan)

Baştaki ve sondaki boşluk
uzunluğunu eşleştir

Bu özellik seçildiğinde, etiketin başına ve sonuna
eşit miktarda boş alan eklenir.
Bu özellik seçilmediğinde, boş alan etiketin sadece
başına eklenir. (Varsayılan)
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Bir terminal bloğu etiketi oluşturmak için

1. öğesinin ardından Terminal Bloğu'nu tıklayın.
2. Yönmenüsünden Yatay veya Dikey öğesini seçin.
3. Blok sayısı öğesinin altından, blok sayısını seçin veya girin.
4. Blok yüksekliği öğesinin altından, blokların yüksekliğini (dikey) veya genişliğini

(yatay) seçin veya girin.
5. Düzen öğesinin altında, aşağıdakilerden birini seçin: 

l Etiketin ana hattını göster - düzenleme alanında etiketin ana hattını görüntüler.
l Ayırıcı çizgileri göster - bloklar arasındaki ayırıcı çizgileri görüntüler.
l Baştaki ve sondaki boşluk uzunluğunu eşleştir - baştaki ve sondaki boşluk
uzunluklarını eşit hale getirir.

6. Verileri etikete ekleyin. Bkz. Veri Girme.

Varlık İzleme Etiketleri
Varlık izleme etiketleri önceden tasarlanmış şablonlar kullanılarak oluşturulur. Mevcut
şablonların listesi seçmiş olduğunuz etiket kartuşunu temel alır.

Etikete istediğiniz metni, barkodu, resim veya şekil nesnesini ekleyebilir,
düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

Biçimlendirme yalnızca en son seçilen nesneye uygulanır.

Otomatik olarak bir etiket serisi oluşturmak için Serileştir öğesini kullanın.
Varlık izleme etiketleri her tür XTL kesintisiz etikete veya önceden

boyutlandırılmış etikete yazdırılabilir. Ayrıca LabelWriter 4XL etiket yazıcısını kullanarak
LabelWriter Dayanıklı Etiketlere varlık izleme etiketleri yazdırabilirsiniz.

Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Etiket uzunluğu Minimum: 1 inç (24 mm)
Bu özellik sadece kesintisiz etiket kartuşlarının
kullanımı sırasında kullanılabilir.

Etiketin ana hattını göster Bu özellik seçildiğinde, etiket içeriğinin dışına bir ana
hat eklenir.
Varsayılan ana hatsız etikettir.

Baştaki ve sondaki boşluk
uzunluğunu eşleştir

Bu özellik seçildiğinde, etiketin başına ve sonuna eşit
miktarda boş alan eklenir. (Varsayılan)
Bu özellik seçilmediğinde, boş alan etiketin sadece
başına eklenir.

Bu özellik sadece kesintisiz etiket kartuşlarının
kullanımı sırasında kullanılabilir.
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Etiket uzunluğu etiket önizlemesi altındaki boyut kaydırıcı kullanılarak hızla
ayarlanabilir.

Bir varlık izleme etiketi oluşturmak için

1. öğesinin ardından Varlık İzleme öğesini tıklayın.
2. Şablon uygula altından, kullanmak istediğiniz şablonu seçin.
3. Etiket uzunluğu öğesinin altından, etiketinizin uzunluğunu seçin veya girin.
4. Düzen öğesinin altında, aşağıdakilerden birini seçin:

l Etiketin ana hattını göster - düzenleme alanında etiketin ana hattını görüntüler.
l Baştaki ve sondaki boşluk uzunluğunu eşleştir - baştaki ve sondaki boşluk
uzunluklarını eşit hale getirir.

5. Verileri etikete ekleyin. Bkz. Veri Girme.
Şablonu verileri etikete ekledikten sonra değiştirirseniz, verileriniz yeni etikete
aktarılmaz. Bununla birlikte, veri kılavuzundaki veriler yeni şablon ile eşleştirilmek
üzere kullanılabilir.

Bağlantı Paneli Etiketleri
Bağlantı paneli etiketleri konektör sayısı ve konektörlerin merkezleri arasındaki mesafe
belirtilerek oluşturulur.

Her bir konektör için bir metin kutusu otomatik olarak eklenir. Bağlantı paneli
etiketlerine ilave metin kutusu, barkod, resim ve şekil eklenemez.

Etiket üzerindeki tüm metin kutularına biçimlendirme uygulanır.Metni otomatik sığdır
seçildiğinde her bloktaki metin, otomatik olarak bulunduğu konektöre sığmak üzere
boyutlandırılır. Bu nedenle her konektördeki metnin boyutunda farklılıklar görebilirsiniz.

Konektörleri otomatik olarak doldurmak için Serileştir öğesini kullanın.
Bağlantı paneli etiketleri her tip XTL kesintisiz etikete yazdırılabilir.

Ayarlayabileceğiniz özellikler şunlardır:

Konektör sayısı Maksimum: 99 konektör

Merkezler arası
mesafe

Bir konektörün merkezi ile bir sonraki konektörün merkezi
arasındaki mesafedir.
Minimum: 5/32" (3,8 mm)
Maksimum: 20" (508 mm)

Etiketin ana hattını
göster

Bu özellik seçildiğinde, etiket içeriğinin dışına bir ana hat
eklenir.
Varsayılan ana hatsız etikettir.

Ayırıcı çizgiler Bu özellik seçildiğinde, her bir konektör arasında ayırıcı çizgi
yazdırılır. (Varsayılan)
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Bağlantı paneli etiketleri oluşturmak için

1. öğesinin ardından Bağlantı Paneli öğesini tıklayın.
2. Konektör sayısı altında, listeden toplam konektör sayısını seçin.
3. Merkezler arası mesafe altında, konektörler arasındaki mesafeyi seçin veya girin.
4. Etiket ayarı öğesinin altında, aşağıdakilerden birini seçin:

l Etiketin ana hattını göster - düzenleme alanında etiketin ana hattını görüntüler.
l Ayırıcı çizgileri göster - konektörler arasındaki ayırıcı satırları görüntüler.

5. Verileri etikete ekleyin. Bkz. Veri Girme.

Malzeme Yönetimi Etiketleri
Malzeme yönetimi etiketleri önceden tasarlanmış şablonlar kullanılarak oluşturulur.
Mevcut şablonların listesi seçmiş olduğunuz etiket kartuşunu temel alır.

Etikete istediğiniz metni, barkodu, resim veya şekil nesnesini ekleyebilir,
düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

Biçimlendirme yalnızca en son seçilen nesneye uygulanır.

Otomatik olarak bir etiket serisi oluşturmak için Serileştir öğesini kullanın.
Malzeme yönetimi etiketleri sadece 3/4 inç (19 mm) veya daha geniş kesintisiz

ya da önceden boyutlandırılmış etiketlerin üzerine yazdırılabilir. Ayrıca LabelWriter
4XL etiket yazıcısını kullanarak LabelWriter Dayanıklı Etiketlere malzeme yönetimi
etiketleri yazdırabilirsiniz.

Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Etiket uzunluğu Minimum: 1 inç (25,4 mm)
Bu özellik sadece kesintisiz etiket kartuşlarının
kullanımı sırasında kullanılabilir.

Etiketin ana hattını göster Bu özellik seçildiğinde, etiket içeriğinin dışına bir ana
hat eklenir.
Varsayılan ana hatsız etikettir.

Baştaki ve sondaki boşluk
uzunluğunu eşleştir

Bu özellik seçildiğinde, etiketin başına ve sonuna eşit
miktarda boş alan eklenir. (Varsayılan)
Bu özellik seçilmediğinde, boş alan etiketin sadece
başına eklenir.

Bu özellik sadece kesintisiz etiket kartuşlarının
kullanımı sırasında kullanılabilir.

Etiket uzunluğu etiket önizlemesi altındaki boyut kaydırıcı kullanılarak hızla
ayarlanabilir.
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Malzeme yönetimi etiketi oluşturmak için

1. öğesinin ardından Malzeme Yönetimi öğesini tıklayın.
2. Kullanmak istediğiniz şablonu seçin.
3. Etiket uzunluğu öğesinin altından, etiketinizin uzunluğunu seçin veya girin.
4. Düzen öğesinin altında, aşağıdakilerden birini seçin:

l Etiketin ana hattını göster - düzenleme alanında etiketin ana hattını görüntüler.
l Baştaki ve sondaki boşluk uzunluğunu eşleştir - baştaki ve sondaki boşluk
uzunluklarını eşit hale getirir.

5. Verileri etikete ekleyin. Bkz. Veri Girme.
Şablonu verileri etikete ekledikten sonra değiştirirseniz, verileriniz yeni etikete
aktarılmaz. Bununla birlikte, veri kılavuzundaki veriler yeni şablon ile eşleştirilmek
üzere kullanılabilir.

Boru İşaretleme Etiketleri
Boru işaretleme etiketleri uygulamanız için özelleştirilebilen bir standart setinden
yararlanılarak oluşturulur.

Şablonlar Hakkında

Belirli etiket şablonları çeşitli endüstriyel standart ve kurallar dikkate alınarak
tasarlanmıştır. Bu tür şablonlar belirli etiket türlerini oluşturmanıza yardımcı olmak için
oluşturulmuş olmakla birlikte ilgili gereksinimlere ilişkin bilgilerinizin yerine geçemez.
Oluşturulan etiketlerle ilgili her türlü geçerli standart ve kuralı kendi başınıza inceleyip,
analiz etmeniz gerekir.

DYMO, bu araç yardımıyla oluşturulan etiketlerin yürürlükteki yasalara veya diğer
standart, kural veya yönetmeliklere uygunluğuna ilişkin sorumluluk veya garantiyi
kabul etmez ve söz konusu uyuma dair yükümlülükleri reddeder. Ayrıca, bu etiketlerin
bazıları değişikliğe tabi geçerli standart veya kurallara göre hazırlanmıştır ve DYMO
standart veya kurallarla ilgili değişikliklere dayanarak şablonları güncelleme veya bu
tür değişiklikleri iletme zorunluluğunu kabul etmez.

Bir metin kutusu otomatik olarak etikete yerleştirilir. Boru işaretleme etiketlerine
başka metin kutusu, barkod, resim ve şekil eklenemez.

Biçimlendirme etiket üzerindeki tüm metne uygulanır. Etiket uzunluğu metne ve etiket
için ayarlanan özelliklere göre otomatik olarak belirlenir.

Birden fazla boru işaretleme etiketi oluşturmak için serileştirme kullanılamaz.
Boru işaretleme etiketleri XTL 500 etiketleme makinesindeki kesintisiz etiket

kartuşunun üzerine yazdırılabilir.
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Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Etiket ayarı ASME A13.1 01
ASME A13.1 02
ASME A13.1 03
ASME A13.1 04
Diğer 1
Diğer 2

Akış yönü Sol - Ok, metnin sol tarafına yerleştirilir.
Sağ - Ok, metnin sağ tarafına yerleştirilir.
Her ikisi- Ok, metnin her iki tarafına yerleştirilir.

Boru çapı Minimum: 3/4 inç (19 mm)
Maksimum: 10 inç (260 mm)

Bir boru işaretleme etiketi oluşturmak için

1. öğesinin ardından Boru işaretleme öğesini tıklayın.
2. Etiket ayarı öğesinin altında kullanılacak standart etiketi seçin veya Diğer

seçeneğini işaretleyin.
3. Akış yönü öğesinin altında, akış yönünü seçin.
4. Boru çapı öğesinin altında, boru çapını seçin veya girin.
5. Verileri etikete ekleyin. Bkz. Veri Girme.

Güvenlik Etiketleri
Güvenlik etiketleri önceden tasarlanmış şablonlar kullanılarak oluşturulur. Mevcut
şablonların listesi seçmiş olduğunuz etiket kartuşunu temel alır.

Her bir şablon etiket üzerinde önceden belirlenmiş nesne kümesine sahiptir.
Bir güvenlik etiketine metin, barkod, resim veya şekil nesnesi ekleyebilir,
düzenleyebilir veya silebilirsiniz.

Biçimlendirme yalnızca en son seçilen nesneye uygulanır.

Otomatik olarak bir etiket serisi oluşturmak için Serileştir öğesini kullanın.
Güvenlik etiketleri yalnızca bir XTL 500 etiketleme makinesindeki önceden

boyutlandırılmış başlıklı güvenlik etiketlerine yazdırılabilir.

Güvenlik etiketleri önceden tanımlı şablonlar üzerinde oluşturulduğunda, hiçbir özellik
ayarlanamaz.
Bir güvenlik etiketi oluşturmak için

1. öğesinin ardından Güvenlik'i tıklayın.
2. Şablon uygula altından, kullanmak istediğiniz şablonu seçin.
3. Verileri etikete ekleyin. Bkz. Veri Girme.
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Şablonu verileri etikete ekledikten sonra değiştirirseniz, verileriniz yeni etikete
aktarılmaz. Bununla birlikte, veri kılavuzundaki veriler yeni şablon ile eşleştirilmek
üzere kullanılabilir.

Rhino Lamine Kablo Sarımı Etiketleri
Rhino Lamine Kablo Sarımı uygulamasını, Rhino 6000+ o sırada seçili yazıcı olduğunda
kullanın.

Rhino lamine kablo sarımı etiketi, kablo yönetimine özgü birkaç etiketten biridir. Etiket iki
kısımdan oluşur: etiket içeriğine ait kısım ve dayanıklılık için basılı içeriği örten kablonun
çevresine sarılan arkası yapışkan, şeffaf kısım.

Bir metin kutusu otomatik olarak etikete eklenir. Ek metin kutuları, resim, şekil
ve barkodlar ekleyebilirsiniz.

Biçimlendirme yalnızca en son seçilen nesneye uygulanır.

Otomatik olarak bir etiket serisi oluşturmak için Serileştir öğesini kullanın.

Rhino Lamine kablo sarımı etiketleri, yalnızca DYMO IND Kendinden Lamine
etiketlerle kullanılabilir.

Ayarlayabileceğiniz etiket özellikleri şunlardır:

Etiket uzunluğu Minimum: 1" (25,4 mm)

Etiket uzunluğu etiket önizlemesi altındaki boyut kaydırıcı kullanılarak hızla
ayarlanabilir.

Bir lamine kablo sarımı etiketi oluşturmak için

n
öğesine ve ardından Rhino Lamine Kablo Sarımı'na tıklayın.

1. Kendinden Lamine etiket türünü seçin.
2. Verileri etikete ekleyin. Bkz. Veri Girme.
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Etiketlerin Düzenlenmesi
Etiket uygulamaları etiket oluşturmanın mükemmel bir yoludur. Ancak muhtemelen bazı
etiketlere kendi tasarımınızı eklemek isteyeceksiniz.

Bu bölümde aşağıdakilerin nasıl yapılacağı açıklanmaktadır:
n Metin, barkod, resim ve şekil nesneleri ekleme ve yönetme
n Metin biçimlendirme
n Sık kullanılanları kullanma
n Etiketlerinizi kaydetme

Nesnelerle Çalışma
Etiketler çok farklı nesneler kullanılarak oluşturulur:

Metin
kutusu

Barkod Resim Şekil

Etiketinizi hızlı bir şekilde oluşturmaya başlamanız için etiket
uygulamaları en az bir tasarım nesnesiyle (genellikle bir metin
kutusu) önceden doldurulur.

Bir nesneyi etikete doğru sürükleyerek veya araç çubuğunda
nesneyi seçerek Ekle araç çubuğundaki nesneleri ekleyebilirsiniz.
Etiketin üzerinde birden fazla nesne varken, araç çubuğunun
altında Nesne seç aracı görünür.

Tüm etiket uygulamalarında her nesne kullanılamaz. Söz
konusu etiket türüyle hangi nesnelerin kullanılabileceğini
belirlemek için her bir etiket uygulamasının konusuna bakın.

Nesneler:
n Yeniden boyutlandırılabilir
n Taşınabilir
n Düzenlenebilir
n Gruplandırılabilir
n Silinebilir

Metin Kutusu Ekleme
Etiket uygulamalarının büyük bir kısmı başlangıç yapabileceğiniz en az bir boş metin
kutusu içerir.
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Etiket tasarımınıza başka bir metin kutusu eklemeden önce zaten etiketin üzerinde
bulunan metin kutusunu kullanın.

Bir metin kutusu eklemek için
1. Ekle araç çubuğundanMetin seçeneğini seçin.

Metni tam olarak görünmesini istediğiniz yere yerleştirmek için öğesini Ekle
araç çubuğundan etikete sürükleyin.

2. Etiket üzerinde görmek istediğiniz metni girin.
3. İsteğe bağlı olarak, aşağıdakileri değiştirin:

l Yazı tipi boyutu: Varsayılan olarak boyutMetni otomatik sığdır olarak
ayarlanmıştır; bu seçenek metni metin kutusunun boyutuna sığacak şekilde
otomatik olarak boyutlandırır. Özel bir yazı tipi boyutu belirlemek için onay
kutusunun seçimini kaldırın.

l Hizalama: Metin kutusunun içindeki metni hizalar. Etiketin üstündeki metin
kutusunu hizalamaz.

l Stil: Her bir karakter için kalın, italik ve altı çizili uygulanabilir. Kutu ve renk etiket
üzerindeki tüm karakterlere uygulanır.

l Döndürme: Metni metin kutusunun içinde döndürür. Etiketin üstündeki metin
kutusunu döndürmez.

Barkod Ekleme
Etiketinize aşağıdaki barkod türlerinden birini ekleyebilirsiniz:

Code 128 Code 39 Code 39 w/Mod 43

Codabar EAN8 EAN13

UPC A PDF 417 QR kodu

Burada yer alan bilgiler, barkod türleri arasındaki farkı zaten anladığınızı ve
barkodları şirketinizde kullanmak üzere bir plana sahip olduğunuzu varsaymaktadır.
Barkodlar hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek isterseniz, çevrimiçi olarak, yerel
kütüphanelerde ve kitapçılarda birçok mükemmel açıklama kitabı bulabilirsiniz.

Varsayılan olarak barkod metni barkodun altında görünür. Metni barkodun üstünde
göstermek veya gizlemek isteyebilirsiniz. PDF 417 ve QR kodlarında barkod gösterme
özelliği mevcut değildir. İsteğe bağlı olarak, metni barkoddan önce ve sonra
ekleyebilirsiniz.
Varsayılan barkod türü Code 128'dir. Varsayılan barkodu Ayarlar öğesinin altından

değiştirebilirsiniz.

Barkodu tam olarak görünmesini istediğiniz yere yerleştirmek için öğesini Ekle
araç çubuğundan etikete sürükleyin.
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Bir barkod eklemek için
1. Ekle araç çubuğundan Barkod seçeneğini seçin.

Barkod araç çubuğu açılır.
2. Barkod türü'nü seçin.
3. Barkod verileri öğesinin altına verileri girin.
4. İsteğe bağlı olarak, aşağıdakileri değiştirin:

l Boyut
l Döndürme
l Hizalama

5. İsteğe bağlı olarak, barkod metnini göstermeyi veya gizlemeyi seçebilirsiniz.

Resim Ekleme
Etiketinize bir resim ekleyebilirsiniz. Söz konusu resim DYMO ID  içeren resimlerden biri
olabileceği gibi kendi kitaplığınızdan da bir resim ekleyebilirsiniz.

Desteklenen resim türleri: .png, .jpeg ve .gif.

Bilgisayarınızdan yüklediğiniz resimlerÖzel kategorisinin altında görünecektir.
Sık kullandığınız resimler sık kullanılanlar olarak etiketlenir ve hızlı eklenmek
üzere daima resim kategorilerinin en üstünde görünür.

Bir resim eklemek için
1. Ekle araç çubuğundan Resim seçeneğini seçin.

Resmi tam olarak görünmesini istediğiniz yere yerleştirmek için öğesini
Ekle araç çubuğundan etikete sürükleyin.

2. Etikete eklemek istediğiniz resmi seçin.
3. İsteğe bağlı olarak, aşağıdakileri değiştirin:

l Döndürme
l Anahat

Resim Biçimlendirme araç çubuğunu etiket düzenleyicisine iliştirebilirsiniz,
böylece daima görüntülenmiş olur.

Bir resmi değiştirmek için
1. Resmi seçin.
2. Resim Biçimlendirme araç çubuğundan, Değiştir'i seçin.
3. Listeden kullanmak istediğiniz resmi seçin.

Şekil Ekleme
Etiketinize çok sayıda şekil eklenebilir.

Etiketlerinizin üzerinde özel tasarımlar oluşturmak için metin ve resim nesnesi
içeren şekil nesneleri ekleyin.
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Bir resim eklemek için
1. Ekle araç çubuğundan Şekil seçeneğini seçin.

Şekli tam olarak görünmesini istediğiniz yere yerleştirmek için öğesini Ekle
araç çubuğundan etikete sürükleyin.

2. Etikete eklemek istediğiniz şekli seçin.
3. Şekil nesnenizi istediğiniz gibi taşıyın, yeniden boyutlandırın ve düzenleyin.
4. İsteğe bağlı olarak, aşağıdakileri değiştirin:

l Çizgi kalınlığı
l Çizgi stili
l Doldurma rengi: Siyah, beyaz veya şeffaf.

Nesnelerin Seçilmesi
Etiket üzerinde çeşitli yollarla bir veya daha fazla nesne seçebilirsiniz.
Tek bir nesne seçmek için

Nesne seç aracında sağ veya sol yön tuşlarına tıklayın.
Seçilen nesne etiket üzerinde vurgulanır.

Aynı anda birden fazla nesne seçmek için
Aşağıdakilerden birini uygulayın:
l Seçilecek nesnenin üzerinde shift tuşuna basılı tutarak tıklayın.
l Etiket üzerindeki nesnelerin hepsini seçmek için imleci etiketin üzerine
sürükleyin.

Seçilen nesneler etiket üzerinde vurgulanır.

Nesnenin Yeniden Boyutlandırılması
Etiket tasarımınıza daha iyi sığması için nesneyi yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Metin kutularınıMetni otomatik sığdır seçeneği seçiliyken yeniden boyutlandırırken,
yazı tipi boyutu nesne boyutuyla birlikte ayarlanır. Aksi takdirde, yazı tipi boyutu sabit bir
punto boyutunda kalır. Nesne seçilen yazı tipi boyutu için çok küçük olduğunda bir uyarı
açılır.

Barkod nesnesi yeniden boyutlandırılırken, barkodun aşırı küçük gelmesi halinde bir
uyarı açılır.
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Etiketi yazdırmaya çalıştığınızda, metin aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi kesilir.

Özel bir nesne boyutu belirlemek için, nesneyi sağ tıklayın ve Boyut öğesinin altına
özel uzunluk ve genişlik ölçülerini girin.

Bir nesneyi yeniden boyutlandırmak için
1. Nesneyi seçin.

Nesne seçildiğinde mavi bir ana hat ve tutamaçlar görünür.

2. Metin kutularında, mavi kenarlık boyunca herhangi bir yere tıklayın.
3. Aşağıdakilerden birini uygulayın:

l Orantılı olarak yeniden boyutlandırmak için herhangi bir köşeden sürükleyin.
l Sadece tek bir tarafı yeniden boyutlandırmak için kare tutamacı ilgili tarafın
ortasına sürükleyin.

En Boy Oranının Geri Yüklenmesi
Düzenleme sırasında etiket üzerinde değişiklikler yaparken, resim boyutu bazen
bozulabilir. Böyle bir durummeydana geldiğinde, orijinal en boy oranını geri
yükleyebilirsiniz.
En boy oranını geri yüklemek için
1. Nesneyi seçin.

2. Resim Biçimlendirme araç çubuğunda öğesini tıklayın.
Resim, orijinal boyutuna geri döner.

Nesnelerin Hizalanması
Etiket üzerindeki bir veya daha fazla nesneyi hizalayabilirsiniz.
Nesneleri hizalamak için
1. Nesneyi seçin. Birden fazla nesne seçmek için Ctrl tuşunu basılı tutup nesnelere

tıklayın.
2. Sağ tıklayın ve Hizala öğesinin altında bir konum seçin.

Nesnenin Taşınması
Bir nesneyi yazdırılabilir bir etiket alanının içerisinde herhangi bir yere taşıyabilirsiniz.
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Bir nesneyi birden fazla nesne içeren bir etiketin üzerine taşırken, nesnenin etiketin
üzerindeki diğer nesnelerin görece konumunu gösteren kılavuzlar açılır.

Etiket üzerinde belirli bir konum belirlemek için, nesneyi sağ tıklayın ve Konum
öğesinin altındaki özel x,y koordinatlarını girin.

Bir nesneyi taşımak için
1. Nesneyi seçin.

2. imleci görününceye kadar nesnenin üzerinde dolaşın.
Metin kutuları için, kenarlığın üzerinde dolaşın.

3. Nesneyi etiket üzerindeki yeni bir konuma sürükleyin.
Nesne etiketin kenar boşluklarına geldiğinde kırmızı bir kenarlık görünür.

Nesnelerin Düzenlenmesi
Bir nesneyi ileriye, geriye doğru taşıyabilir, etiket üzerindeki diğer nesnelerin önüne veya
arkasına getirebilirsiniz.
Nesneleri düzenlemek için

Nesneyi sağ tıklayıp, Düzenle seçeneğini seçin.

Nesnelerin Gruplandırılması
Daha büyük tek bir nesne olarak yönetilebilmeleri için nesneleri gruplandırabilirsiniz.
Nesneleri gruplandırmak için
1. Birden fazla nesne seçmek için Shift tuşunu basılı tutarak tıklayın veya tüm

nesneleri seçmek için imleci etiketin üzerine sürükleyin.

2. Sağ tıklayın ve Gruplandır'ı seçin.
Bir nesne grubunu çözmek için

Sağ tıklayın ve Grubu çöz'ü seçin.
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Nesnenin Silinmesi
Etiket üzerindeki bir nesneyi silmek için
1. Nesneyi seçin.

Nesne seçildiğinde mavi bir ana hat ve tutamaçlar görünür.

Metin kutularında, mavi ana hat boyunca herhangi bir yere tıklayın.
2. Aşağıdakilerden birini uygulayın:

l Klavyede Delete tuşuna basın.
l öğesini tıklayın.
l Sağ tıklayın ve Kes'i seçin.

Metin Biçimlendirme
Bir metin kutusu seçildiğinde etiket düzenleyicisinde Biçimlendirme araç çubuğu açılır.
Biçimlendirme yalnızca seçili metin kutusunun içindeki metne uygulanır.

Biçimlendirme araç çubuğunu etiket düzenleyicisine iliştirebilirsiniz, böylece
daima görüntülenmiş olur.
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Metninize aşağıdaki biçimleri uygulayabilirsiniz:

Yazı tipi
boyutu

Metni otomatik sığdır—Yazı tipi boyutu etiketin boyuna ve enine
göre otomatik olarak ayarlanır.
Punto boyutu—Yazı tipi boyutu etiketin boyutundan bağımsız
olarak aynı kalır. Yazı tipinin etiket için çok büyük gelmesi halinde,
metin kesilir ve bir görünür. Ayrıca, etiketi yazdırmadan önce
hataları gidermeniz uyarısında bulunulur.

Yazı tipi stili Seçili metni kalınlaştırır.

Seçili metni yatık hale getirir.

Seçili metni altı çizili hale getirir.

Tümmetin kutusunun çevresine bir kutu ekler.
Metin rengi (siyah veya beyaz)

Hizalama Metni, metin kutusunun sol tarafında hizalar.

Metni yatay olarak metin kutusunun içinde ortalar.

Metni, metin kutusunun sağ tarafına hizalar.

Metni, metin kutusunun üst tarafında hizalar.

Metni dikey olarak metin kutusunun içinde ortalar.

Metni, metin kutusunun alt tarafında hizalar.
Metin kutusunun etiket üzerindeki hizalamasını değiştirmek için, bkz.
Nesnelerin Hizalanması.

Döndürme Metni yatay olarak metin kutusunun içine yerleştirir.

Metni dikey olarak metin kutusunun içine yerleştirir.

Metin kutusunun içindeki metni döndürür.

Bir Simgenin Eklenmesi
Simgeler, etiket üzerinde ayrı bir nesne yerine bir metin kutusuna eklenmeleri nedeniyle
resimlerden farklılık gösterir. Simge listesi, resimlerin bir alt kümesinin yanı sıra
noktalama karakterlerini ve diğer özel karakterleri içerir. Simge metin ile aynı satıra
eklendikten sonra, diğer karakterler gibi işlem görür.

Resmin metin kutusunun içerisine eklenmesini istediğinizde resim yerine simge
kullanın. Her resim simge olarak kullanılamaz.
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Bir simge eklemek için
1. İmleci, simgenin çıkmasını istediğiniz metin satırına getirin.
2. Metin biçimlendirme araç çubuğunda Simge Ekle öğesinin altından, kullanmak

istediğiniz simgeyi seçin.
Simge, imleç konumunda eklenir.

Dikey Etiketin Oluşturulması
Bu bölümde cilt sırtı gibi uygulamalarda veya başka dik yüzeylerde dikey
yönde bir Genel etiketin nasıl oluşturulacağı açıklanmaktadır.

Öncelikle daima etiketin yönünü ayarlayın. Yönün değiştirilmesi
etiketteki tüm verileri kaldırarak size boş bir etiket bırakır.

Dikey bir etiket oluşturmak için

1. öğesinin ardından Genel'i tıklayın.
2. Yönmenüsünden Dikey öğesini seçin.
3. Etiketin üzerindeki metin kutusuna biraz yazı yazın.
4. Metin Biçimlendirme araç çubuğundaki Döndürme öğesinin altından, seçeneğini

seçin.
Etiket üzerindeki metin artık dik yönde olacaktır.

Sık Kullanılanlar'ın Kullanılması
Sık kullandığınız etiket dosyalarına ve resimlere Sık Kullanılanlar'a atayarak hızlı bir
şekilde erişebilirsiniz.

Sık kullanılan resimler her zaman resim seçme listesinin en üstünde görüntülenir.
Bir etiket dosyasını sık kullanılan yapmak için
1. Sık kullanılan yapmak istediğiniz etiket dosyasını oluşturun veya açın.
2. Yeniyse ve zaten kaydedilmemişse dosyayı kaydedin.
3. Dosyayı sık kullanılan olarak işaretlemek için düğmesine tıklayın.
Bir resmi sık kullanılan yapmak için
1. Ekle araç çubuğundan Resim seçeneğini seçin.
2. Sık kullanılan yapmak istediğiniz resmi bulun.
3. Resmin sol üst köşesindeki yıldıza tıklayın.

Yıldız sarıya dönüşür ve resim artık resim listesinin en üstündeki Sık Kullanılanlar
kategorisinin altında çıkar.
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Bir sık kullanılanı silmek için
n Bir sık kullanılan olmaktan çıkarmak için bir sık kullanılan etiket dosyasıyla veya

resimle ilişkili düğmesine tıklayın.

Etiket Kaydetme
Etiketlerinizi, daha sonra kullanmak veya bir XTL etiketleme makinesine aktarmak için
kaydedebilirsiniz. Bir etiketi kaydettiğinizde, etiket türü, tüm veriler ve biçimlendirme de
kaydedilir. Veri kılavuzundaki tüm veriler etiket ile eşleştirilme durumundan bağımsız
olarak kaydedilir. Bağlanan dosyanın konumu da etiket ile birlikte kaydedilir.

Çoklu etiketler tek bir etiket dosyası olarak kaydedilir.

Etiket uygulamalarını her değiştirişinizde size, henüz kaydetmediyseniz önceki
etiketinizi kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur.

Bir etiketi kaydetmek için

1. öğesini tıklayın.
Farklı Kaydet iletişim kutusu görüntülenir.

2. Etiket dosyasına ad verin ve Kaydet'i tıklayın.

Etiket Dosyalarının Açılması
Önceden kaydedilmiş etiket dosyalarını açabilirsiniz. Bir etiket dosyasını açtığınızda,
ilgili etiket için seçilmiş olan etiket türü en son seçilen etiket türü haline gelir.

DYMO ID menüsünden Sonuncuyu aç seçeneğini seçerek en son kaydedilen
etiket dosyalarını açabilirsiniz.

Bir etiket dosyasını açmak için

1. Giriş ekranında, Etiket aç'ı tıklayın.
2. Açmak istediğiniz etiket dosyasını bulun ve Aç'ı tıklayın.
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Verilerle Çalışma
DYMO ID verilerinizi etiketlerin üzerine en kolay şekilde getirmeniz için çok sayıda yol
sunar. Bu bölümdeki konular:
n Veri Kılavuzu Hakkında
n Veri girme
n Veri kılavuzundaki verileri eşleştirme
n Verileri içeri aktarma
n LinkWare Live'dan veri içeri aktarma
n Verileri çağırma
n Veri değiştirme
n Verileri dışarı aktarma

Veri Girme
Etiket türlerinin büyük bir kısmında, çeşitli yöntemleri veya yöntem kombinasyonlarını
kullanarak verileri etikete girebilirsiniz:

43



n Metin veya barkod nesnesindeki verileri doğrudan etikete girme—Doğrudan
etikete eklenen veriler aynı etiket dosyasında oluşturulan tüm etiketler ile aynı
konumda görünecektir.
Örneğin, ilk beş karakterin her zaman aynı "9988-nnnnnn" formatında olduğu seri
numaralı etiket serisi oluşturmak istiyorsunuz. Bu etiketli oluşturmak için, ilk beş
karakteri (9988-) etiket önizlemesine yazdıktan sonra bir elektronik tablodaki seri
numara listesini veri kılavuzuna alıp, seri numara sütunu ile ilk beş karakterden
hemen sonraki metin kutusunu eşleştirin. Aşağıdaki örnekte, altı seri numaralı etiket
otomatik olarak oluşturulacak ve her etiketin ilk beş karakteri aynı olacaktır; bunu
farklı bir seri numarası izleyecektir.
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n Verileri veri kılavuzuna girme—Veri kılavuzuna girilen etikete eklenecek veriler,
etiket üzerindeki bir metin kutusu veya barkod nesnesiyle eşleştirilmelidir. Veri
kılavuzundaki her satır için yeni bir etiket oluşturulacaktır. Yukarıdaki örnekte gri
renkte vurgulanmış veriler veri kılavuzundan eşleştirilmiştir. Daha fazla bilgi için,
bkz. Veri Eşleştirme.

n Harici bir dosyadaki verileri içeri aktarma— İçeri aktarılan veriler veri kılavuzuna
otomatik olarak dolar. Daha sonra sütunları etiket üzerindeki metin kutuları veya
barkod nesneleriyle eşleştirebilirsiniz. Bazı etiket türlerinde, içeri aktarılan veri
etiketteki hücre sayısıyla birebir eşleştiğinde, veriler etiket ile otomatik olarak eşleşir.
Örneğin, dağıtım panosu, terminal bloğu veya kesici etiketleri. Aşağıdaki örneğe
bakın.

Verileri elle eşleştirmek için Sütunları otomatik olarak eşleştir onay kutusunun
yanındaki onay işaretini kaldırın ve Tüm eşleşmeleri temizle'yi tıklayın.

Etiket uygulamalarını değiştirdiğiniz takdirde bir etiket düzenleyicisinde kullanılan
veriler otomatik olarak kullanılamaz. Çoğunlukla, yeni etikette kullanmak üzere
önceden düzenlenmiş etiketteki verileri çağırabilirsiniz. Bkz. Verileri Çağırma.

Serileştirmenin Kullanılması
Serileştirme özelliği Hızlı ve Boru işaretleme dışındaki tüm etiket düzenleyicilerinde
mevcuttur.
Bir etiket veya veri dizisi oluşturmak için; şunları yapmalısınız:
n Serileştirilecek karakterleri seçin
n Artış değerini belirleyin: artış değeri, serinin her tekrarlanışında eklenen değerdir
n Sayıyı belirleyin: serilerin tekrarlanma sayısı
Serileştirmeyi şu amaçlar doğrultusunda kullanabilirsiniz:
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n Dağıtım panosu, kesici, bağlantı paneli, 110-blok veya terminal bloğu etiketleri gibi
çok hücreli etiketleri otomatik olarak doldurmak için. Hücreler serilerdeki artışa göre
doldurulur. Gerekirse, ek hücreler oluşturulur.

n Verileri artırmak suretiyle bir etiket serisi oluşturun. Serideki her artış için yeni bir
etiket oluşturulur.

Serileştirmeyi başlatmak için, imleç serileştirilebilecek metin alanında olmalı veya bir
barkod seçilmelidir.

Serileştirme için maksimum beş karakter seçebilirsiniz. Üstelik, serileri sırayla
oluşturabilirsiniz. (A1, A2, A3, B1, B2, B3...)

Serileştirme yeni etiketler oluşturur veya dağıtım panosu etiketlerinde olduğu gibi
etiketteki mevcut hücreleri doldurur ve gerekirse yeni etiketler oluşturur.

Değer eklerken ve değiştirirken etiketin üzerindeki serileri görebileceksiniz. Veri kılavuzu
da serileştirilmiş verilerle doldurulur.

Karakter seçme işlemini hızlandırmak için, Serileştir öğesini tıklamadan önce
serileştirilecek karakterleri seçin.

Bir seri oluşturmak için
1. İmleci bir metin alanına getirin veya bir barkod seçin.

2. Serileştir öğesini tıklayın.
Serileştirme aracı açılır

3. Aşağıdaki gibi serileştirmek için karakteri seçin:

n

Bir veya daha fazla karakter seçmek için tutamaçları sürükleyin.

n

Sıraya eklemek üzere bir diğer karakteri tıklayın.

n

Sıradan bir karakter silmek için öğesini tıklayın.
4. Her bir karakter için, Artış kriteri ve Sayı değerlerini seçin.
5. İşlem bittiğinde Uygula'yı seçin.
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Sıralı bir seri oluşturmak için
1. İmleci bir metin alanına getirin veya bir barkod seçin.

2. Serileştir öğesini tıklayın.
Serileştirme aracı açılır

3. Sırayla serileştir onay kutusunu seçin.
4. Aşağıdaki gibi serileştirmek için karakteri seçin:

n

Bir veya daha fazla karakter seçmek için tutamaçları sürükleyin.

n

Sıraya eklemek üzere bir diğer karakteri tıklayın.

n

Sıradan bir karakter silmek için öğesini tıklayın.

n

Alttaki okları sürükleyerek veya kullanarak sırayı yeniden düzenleyin.
5. Her bir karakter için, Artış kriteri ve Sayı değerlerini seçin.
6. İşlem bittiğinde Uygula'yı seçin.

Veri Kılavuzu Hakkında
Etiket düzenleyicilerinin büyük bir kısmı etiket önizleme alanının altında bir veri
kılavuzuna sahiptir. Hızlı ve Boru işaretleme düzenleyicilerinde veri kılavuzu yoktur.

Veri kılavuzu, elektronik tablo gibi satır ve sütunlar halinde düzenlenmiştir. Verileri
doğrudan veri kılavuzuna girebilir veya harici bir elektronik tablo ya da veritabanı
dosyasındaki verileri alabilirsiniz. Bkz. Verileri İçeri Aktarma.

Veri kılavuzundaki her bir sütun etiket üzerindeki bir metin kutusu veya barkod
nesnesiyle (veya her ikisi) eşleştirilebilir. Bkz. Veri Eşleştirme. Veri kılavuzundaki her
satır tek bir etiketi simgeler.

Alınan veriler veri kılavuzunda bir kez daha düzenlenebilir. Ancak, alınan veriler bir
kaynak dosyasına bağlanmışsa, veriler sadece kaynak dosyasında düzenlenebilir.

Metin kutusuna veya barkod nesnesine doğrudan girdiğiniz veriler etiket
dosyasındaki tüm etiketlerde aynı konumda tekrarlar. Veri kılavuzundaki veriler her
etiketle birlikte değişir.

Veri kılavuzunda bir satır seçtiğinizde, ilgili etiket etiket düzenleyicisinde görüntülenir.

47



Veri kılavuzu aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Al Bir elektronik tablodaki veya veritabanı dosyasındaki
verileri alır. Bkz. Verileri İçeri Aktarma.

Dışarı Aktar Verileri .csv dosyası olarak dışa aktarır. Bkz. Verileri Dışarı
Aktarma.

Çağır Veri kılavuzuna önceki etiket verilerini doldurur. Bkz.
Verileri Çağırma.

Veri değiştir Veri düzenini değiştirir. Bkz. Veri Düzenini Değiştirme.

Veri yenile Bağlanan kaynak dosyasındaki veri kılavuzundaki verileri
yeniler.

Sütunları otomatik
olarak eşleştir

Verileri çok hücreli bir etikete aldığınızda ve sütunlar etiket
üzerindeki hücre sayısıyla eşleştiğinde, alınan veriler her
hücredeki metin kutusuyla otomatik olarak eşleştirilir. Onay
kutusunu seçimini kaldırarak ve ardından sütunları etiket
üzerindeki metin veya barkod nesnelerine sürükleyerek
verileri manuel olarak eşleştirebilirsiniz.

Tüm eşleşmeleri
temizle

Etiket önizlemesindeki nesnelerle yapılan tüm veri
eşleşmelerini temizler.

Ekle
Veri kılavuzuna bir sütun veya satır ekler.

Sil Veri kılavuzundan bir sütun veya satır siler.

Verileri İçeri Aktarma
Harici bir dosyadaki verileri aldığınızda, veriler kaynak dosyasıyla aynı düzende veri
kılavuzuna otomatik olarak eklenir. Örneğin, 24 sütundan oluşan bir elektronik tablo veri
kılavuzuna 24 sütun olarak alınır. Daha sonra veri kılavuzundaki sütunlar ile
etiketinizdeki nesneleri eşleştirebilirsiniz.

Dağıtım Panosu, Terminal Bloğu gibi bazı etiket türlerinde ve çok hücreli diğer
etiketlerde, alınan sütun sayısı etiket için tanımlanan hücre sayısıyla eşleşiyorsa, bu
durumda veriler ile etiket üzerindeki hücreler otomatik olarak eşleşir. Örneğin, 12 sütun
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veriden oluşan bir elektronik tablo 12 portlu dağıtım panosu etiketine alınıyorsa, bu
durumda verilerle etiket üzerindeki hücreler otomatik olarak eşleşir.

Aşağıdaki veritabanı dosyası türlerinden veri alabilirsiniz:
n Microsoft Access
n Microsoft Excel
n Metin - *.csv ya da *.txt uzantılı Virgülle Ayrılmış Değerler içeren bir dosya veya

Sekme ile ayrılmış dosyalar
n Evrensel Veri Bağlantıları – Daha fazla bilgi için Evrensel Veri Bağlantısı (*.UDL)

üzerindeki Windows belgelerine bakın.
Verileri alınan veri dosyasına bağlamayı seçtiğinizde, bu etiketi her açtığınızda veriler
otomatik olarak güncellenir. Bağlanan veriler veri kılavuzunda düzenlenemez.
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Verileri içeri aktarmak için

1. Veri düzenleyicisinde öğesine tıklayın.
Veri Alma iletişim kutusu açılır.

2. Zaten seçilmemişse, Bir dosyadan öğesine tıklayın.
3. Veri dosyası seç seçeneği altında,Gözat öğesine tıklayın.

Aç iletişim kutusu görüntülenir.
4. İçeri aktarılacak veritabanı dosyasını seçin ve Aç'a tıklayın.

Seçilen dosyadaki veriler Önizleme alanında görüntülenir.
5. Dosyaya bağlanan verileri korumak için, Dosya bağlantısını koru onay kutusunu

işaretleyin.
6. Seçmiş olduğunuz veritabanı dosyasında birden fazla sayfa veya tablo varsa, Sayfa

veya tablo seç listesinden içeri aktarmak istediğiniz verileri içeren sayfa veya
tabloyu seçin.

7. Veritabanı dosyasındaki ilk satır sütun başlıkları içeriyorsa, İlk satırı sütun
başlıkları olarak kullan onay kutusunu işaretleyin.

8. İçeri aktarılacak verilerinÖnizleme alanında önizlemesini yapın.
9. İçeri Aktar öğesine tıklayın.

Veri içeri aktarılır ve Veri düzenleyicisinde görüntülenir.

LinkWare™ Live'dan Veri İçeri Aktarma
Bir Fluke Ağındaki LinkWare Live'dan kablo verilerini içeri aktarabilirsiniz. Kendi
LinkWare Live kullanıcı adınızın ve parolanızın bulunması gerekir. Böylece etiketleri
doğrudan DYMO ID'den yazdırabilirisiniz veya etiketlerinizi sahada yazdırmak amacıyla
bir XTL etiketleme makinesine aktarabilirsiniz.
Verileri içeri aktarmak için

1. Veri düzenleyicisinde öğesine tıklayın.
Veri Alma iletişim kutusu açılır.

2. LinkWare Live'dan öğesine tıklayın.
3. Kendi LinkWare Live kullanıcı adınızı ve parolanızı girin veOturum aç'a tıklayın.
4. Kuruluş listesinden bir kuruluş seçin.
5. Proje listesinden bir proje veya alt proje seçin.
6. Yapılandırma listesinden bir yapılandırma seçin.
7. Bir kablo seti seçin.
8. İçeri Aktar öğesine tıklayın.
9. Verileri etiketinizdeki veri alanlarıyla eşleştirin.

10. Etiket dosyasını kaydetmek için düğmesine tıklayın.
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Veri Eşleştirme
Veri kılavuzundaki bir sütun başlığını etiket üzerindeki bir metin kutusuna veya barkod
nesnesine sürükleyerek verileri etiket ile eşleştirin. Verileri metin etiketin üzerine
gelmeden önce veya geldikten sonra yerleştirebilirsiniz. Ayrıca, birden fazla sütunu
etiket üzerindeki farklı konumlara sürükleyebilirsiniz.

Veri kılavuzundaki satır sayısına göre birden fazla etiket otomatik olarak oluşturulur.
Veri ile metin kutusunu eşleştirmek için
1. Veri kılavuzundaki sütun başlığını seçin.
2. Sütun başlığını metin kutusunda verinin görünmesini istediğiniz yere sürükleyin.
Veriyi barkod ile eşleştirmek için
1. Etikete bir barkod nesnesi ekleyin.
2. Barkod nesnesine bir sütun başlığı sürükleyin.

Her satırdaki veri barkod veri alanını otomatik olarak doldurur.

Verileri Çağırma
Çalışmakta olduğunuz etiket uygulamasını değiştirdiğinizde, önceki etikette çalıştığınız
veri kılavuzundaki verileri tekrar kullanabilirsiniz.

Veri çağırma özelliği veri kılavuzuna sahip tüm etiket düzenleyicilerinde çalışır.

Veri çağırma iletişim kutusunda, verinin çağrılma şeklini biçimlendirebilirsiniz.
n Geçerli veri düzenini koruyun.
n Verileri birinci satıra ardından ikinci satıra dağıtın ve bu şekilde devam edin.

Bu öğe seçiliyse, her bir satırın sütun sayısını seçin. Veriler, seçtiğiniz sütun
sayısına kadar olan sütunları doldurduktan sonra yeni bir satıra başlayın.

n Verileri sadece ilk sütundan aşağı dağıtın. Her bir veri öğesi için yeni bir satır
oluşturulur. Bu, birden fazla etiketi hızlı bir şekilde oluşturmanın en iyi yoludur.
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Verilerin etikete doldurulma şekli içerisine verileri çağırdığınız etiketin türüne bağlıdır.

Çağırma işlemini tamamlamadan önce verilerin veri kılavuzunu nasıl dolduracağını
önizleyebilirsiniz.
Önceki etiketin verilerini çağırmak için

1. Veri kılavuzunun en üstündeki öğesini tıklayın.
Verileri Çağırma iletişim kutusu açılır.

2. Aşağıdaki çağırma seçeneklerinden birini seçin:
l Geçerli veri düzenini koru
l Verileri birinci satıra ardından ikinci satıra dağıtın ve bu şekilde devam
edin
Bu öğe seçiliyse, her bir satırın sütun sayısını seçin

l Verileri sadece ilk sütundan aşağı dağıtın
3. Önizleme alanında, seçili düzen seçeneğinde düzenlenmiş verileri inceleyin.
4. Verileri seçilen şekilde çağırmak için Çağır öğesini tıklayın.

Veri Düzenini Değiştirme
Verilerin veri kılavuzunda düzenlenme şeklini kolayca değiştirebilirsiniz. Seçenekler
şunlardır:

Geçerli veri düzenini
koru

Verileri şu andaki düzeninde muhafaza edin.

Verileri birinci satıra
ardından ikinci satıra
dağıtın ve bu şekilde
devam edin

Önce birinci satırı, ardından ikinci satırı doldurun ve bu
şekilde devam edin. Yeni bir satıra başlamadan önce
satırlarda kaç tane sütün doldurulacağını belirleyin.

Verileri sadece ilk
sütundan aşağı dağıtın

Her yeni veri alanı için yeni bir satıra başlayın. Yalnızca
ilk sütunu doldurur.

Veri düzenini değiştirmek için
1. Verileri veri kılavuzuna girin veya içeri aktarın.

2. Veri kılavuzunun sol üst köşesindeki öğesini tıklayın.
Veri Düzenini Değiştir iletişim kutusu açılır.

3. Verilerin veri kılavuzunda ne şekilde görünmesini istediğinizi seçin.
4. VerileriÖnizleme alanında görüntüleyin.
5. Veri düzenini beğendiğinizde, Değiştir'e tıklayın.

Verileri Dışarı Aktarma
Diğer programlarla kullanmak için, veri kılavuzundaki verileri virgülle ayrılmış değer
içeren bir (CSV) dosyaya verebilirsiniz. Verileri verirken, her bir satır, tek bir kayıt ve
satırdaki her sütun da, tek bir alan olarak gönderilir.
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Verileri dışarı aktarmak için

1. öğesine tıklayın.
Farklı kaydet iletişim kutusu görüntülenir.

2. Verilen dosyayı kaydetmek için klasör seçin.
3. Dosya adı kutusu içine dosya için bir ad girin.
4. Kaydet seçeneğini tıklayın.
Veri seçilen konuma verilir.
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Etiketlerin Yazdırılması
Hakkında

Bir etiketleme makinesine yazdırma işleminden önce DYMO ID, en iyi baskı sonucunu
alabilmeniz için, etiket türünün etiket için uygun olduğundan emin olmak amacıyla
yazıcıdaki etiket türü ile yazdırdığınız etiketi kontrol eder. Gerektiğinde ilgili değişiklikleri
yapabilmeniz için yazdırma işlemi başlamadan önce etiket ile yazıcıdaki etiket türü
arasındaki uyumsuzluklar size bildirilir.

Bu bölümdeki konular:
Etiket Yazıcısı Seçme
Etiket Seçme
Etiketlerin Yazdırılması

Etiket Yazıcısı Seçme
Bilgisayarınıza yüklenmiş tüm etiket yazıcıları yazıcı listesinde birkaç kategori altında
görüntülenir:
n XTL 300
n XTL 500
n LabelWriter 4XL
n Rhino 6000+
n Ofis yazıcısı

Bir kategoride birden fazla etiket yazıcısınız varsa, yazıcılar her bir kategori altında
listelenir.
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Bilgisayarınızda birden fazla etiket yazıcısı kuruluysa, yazdırmadan önce uygun etiket
yazıcısını seçmeniz gerekir.

Bir XTL etiketleme makinesinin olası durumları hakkında daha fazla bilgi için, bkz. XTL
Etiketleme Makinenizin Durumunu Görüntüleme.

Bir XTL etiketleme makinesini her seçtiğinizde, söz konusu etiketleme makinesinin
güncel yazılımının olup olmadığı tarafınıza bildirilir. Bkz. Yazılımın Güncellenmesi.

Bir etiket yazıcısı seçmek için

1. Giriş ekranından, öğesini tıklayın.
2. Kullanmak istediğiniz yazıcıyı seçin.

Seçilen yazıcı Giriş ekranında görüntülenir. Bir XTL etiketleme makinesi seçtiyseniz,
takılı olan etiket kartuşu da görüntülenir.

Etiket Seçme
Kullanılacak bir XTL etiketleme makinesini seçerken, halihazırda söz konusu etiketleme
makinesinde takılı olan etiket türü otomatik olarak seçilen etiket türü haline gelir.

Pek çok simge, halihazırda seçili etiketin türüne ilişkin görsel ipucu sunar:
Kesintisiz etiketler

XTL önceden boyutlandırılmış etiketler ve LabelWriter Dayanıklı Etiketler dahil
önceden boyutlandırılmış etiketler

Lamine tel/kablo sarımı (kartuş)

Lamine tel/kablo sarımı (sayfa) (yalnızca ofis yazıcıları için geçerlidir.)

Isı ile daralan makaron

Belirli etiket uygulamaları sadece spesifik etiket türleriyle yazdırılabilir. Bir etiket
uygulamasını açmaya çalışıyor ve etiket türü halihazırda seçili etiketlere
yazdırılamıyorsa, size etiket seçimini uygun bir etiket seçimiyle değiştirmek isteyip
istemediğiniz sorulur.

Etiket seçme iletişim kutusunda sadece halihazırda seçili etiket yazıcısı ve etiket
uygulamasıyla uyumlu etiket türleri görüntülenir.

Yazdırma işleminden önce, etiket yazıcısına uygun bir etiket türü takmayı
unutmayın.

Seçili etiketleme makinesindeki etiket kartuşundan farklı bir etiket kartuşu için bir etiket
tasarlamak istiyorsanız, farklı bir etiket kartuşu seçebilirsiniz.
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Etiketleri seçmek için

1. öğesini tıklayın.
Etiket seçme iletişim kutusu açılır.

2. Aşağıdakilerden birini uygulayın:
l Son kullanılan sekmesinden bir etiket türü seçin.
l Parça numarasına göre veya Ara sekmesindeki özellik filtrelerini kullanarak
uyumlu etiketleri arayın.

Etiket Yazdırma
Etiketinizi yazdırmak için hazır olduğunuzda, çok sayıda yazdırma seçeneği arasından
seçim yapabilirsiniz.

Kullanılabilen yazdırma seçenekleri seçili yazıcıya bağlı olarak değişir.

Yazdırma
Aralığı

Tüm etiketleri yazdır - Geçerli etiket düzenleyicisindeki tüm etiketleri
yazdırır. (Varsayılan)
Geçerli etiketi yazdır - Sadece en son görüntülenen etiketi yazdırır.
Etiket aralığını yazdır - Geçerli etiket düzenleyicisindeki seçili etiket
aralığını yazdırır.

Kopyalar Yazdırılacak her bir etiketin kopya sayısı.

Harmanla Harmanla - Her etiketin bir kopyasını yazdırdıktan sonra ikinci
kopyasını yazdırır ve bu şekilde devam eder. (Varsayılan)
Harmanlama - Önce ilk etiketin tüm kopyalarını, ardından ikinci
etiketin tüm kopyalarını yazdırır ve bu şekilde devam eder.

Yansıma Ayna içeriği - İçeriği, aynada gördüğünüz gibi sağdan sola doğru
yazdırır.
İçeriği yansıtma - İçeriği normal şekilde yazdırır. (Varsayılan)

Etiket dosyasını kaydettiğinizde bu ayar kaydedilir.

Etiketleri
kes

Birden fazla kopyayı yazdırırken, aşağıdakilerden sonra etiketleri
keser:
Tüm etiketler yazdırılıyor - Tüm etiketler yazdırılıncaya kadar bekler,
ardından etiketi keser. (Varsayılan) Her etiket arasında kesme
işaretleri yazdırılır.
Her bir etiket yazdırılıyor - Her bir etiketi yazdırılırken keser.
XTL 300 yazıcısında, etiketleme makinesi etiketleri elle kesebilmeniz
için duraklar.
XTL 500 yazıcısında, etiketler otomatik olarak kesilir.

Baskı
Kalitesi

LabelWriter 4XL yazıcı için:
Yüksek hızlı – Metin için 300 x 300 dpi önerilir
Yüksek kaliteli – Barkodlar ve grafikler için 300 x 600 dpi önerilir
Oto – Kaliteyi etiket içeriğine göre otomatik olarak belirler
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Etiketinizi yazdırmak için

1. Etiket düzenleyicisinden, öğesini tıklayın.
Yazdır iletişim kutusu görüntülenir.

2. Uygun yazdırma seçeneklerini seçin.
3. Yazdır öğesini tıklayın.
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Dosyaları Yönetme
Etiket dosyalarını ve özel resimleri bilgisayarınız ve bir XTL etiketleme makinesi
arasında aktarabilirsiniz. Basit etiket dosyalarını bir Rhino 6000+ yazıcıya
aktarabilirsiniz. Bu özellik DYMO ID uygulamasında etiket oluşturmanıza ve etiketleri
daha sonra talep üzerine etiketleme makinesinden yazdırmanıza olanak tanır.

Ayrıca, yeni etiket şablonlarını güncelleyip, aktarabilirsiniz.
n Etiket Dosyalarının Aktarılması
n Özel Resimlerin Eklenmesi
n Resimlerin Aktarılması
n Sık Kullanılanları Aktarma
n Şablonların Güncellenmesi ve Aktarılması

Etiketlerin Aktarılması
Kayıtlı etiketleri gerektiğinde yazdırmak üzere bir etiketleme makinesine aktarabilirsiniz.
Ayrıca, bir etiketleme makinesinde oluşturduğunuz etiketleri bilgisayarınıza da
aktarabilirsiniz.

Aktarılan etiketlerinizin üzerindeki özel resimler XTL etiketleme makinesinde Özel
öğesinin altında kaydedilir.
Bir etiketi etiketleme makinesine aktarmak için
1. Dosyaları aktarmak istediğiniz etiketleme makinesini seçin.

2. Dosyaları yönet'i tıklayın.

3. Etiketlerim'i tıklayın.
4. PC bölmesinde, aktarmak istediğiniz etiket dosyasını bulun.

5. Dosyayı sağ bölmeye sürükleyin veya öğesini tıklayın.
Etiketleme makinesindeki bir etiketi aktarmak için
1. İçindeki dosyaları aktarmak istediğiniz etiketleme makinesini seçin.

2. Dosyaları yönet'i tıklayın.

3. Etiketlerim'i tıklayın.
4. Soldaki bölmede, bilgisayarınızdaki dosyaya aktarmak istediğiniz klasörü bulun.
5. Sağ bölmede, aktarmak istediğiniz etiket dosyasını bulun.

6. Dosyayı sol bölmeye sürükleyin veya öğesini tıklayın.

Etiketlerin Etiketleme Makinesinden Silinmesi
Dosyaları yönet aracılığıyla bir etiket dosyasını etiketleme makinesinden silebilirsiniz.
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Bir etiket dosyasını silmek için
1. İçindeki dosyaları silmek istediğiniz etiketleme makinesini seçin.

2. Giriş ekranından Dosyaları yönet öğesini seçin.

3. Ekranın sol tarafından Etiketlerim öğesini seçin.
4. Sağ bölmeden silmek istediğiniz dosyayı seçin.

5. Bölmenin en üstündeki öğesini tıklayın.

Özel Resimlerin Eklenmesi
Yerel bilgisayarınızdaki resimleri etiket tasarımlarınızda kullanmak üzere
ekleyebilirsiniz. Özel resimler DYMO ID uygulamasında kullanılabilir ve bir XTL
etiketleme makinesine aktarılabilir.

Aşağıdaki resim türleri eklenebilir:
n PNG
n JPEG
n GIF
PC bölmesinde her bir resmin küçük resmi açılır. Resim ayrıca Resim Ekleme
listesindekiÖzel öğesinin altında da açılır.

Daha büyük bir önizleme görmek için, resmin üzerine gelip, öğesini tıklayın.

Bir resim eklemek için

1. Giriş ekranından Dosyaları yönet öğesini seçin.

2. Ekranın sol tarafından Resimlerim öğesini seçin.

3. PC bölmesinin en üstündeki öğesini tıklayın.
4. Bilgisayarınızdan eklemek istediğiniz resmi bulun ve Aç'ı bulun.

Resimlerin Aktarılması
Bilgisayarınızdaki resimleri bir XTL etiketleme makinesine aktarabilirsiniz. Ayrıca, bir
XTL etiketleme makinesindeki özel resimleri bilgisayarınıza da aktarabilirsiniz.
Bir resmi etiketleme makinesine aktarmak için
1. Resimleri aktarmak istediğiniz etiketleme makinesini seçin.

2. Dosyaları yönet'i tıklayın.

3. Resimlerim'i tıklayın.
4. PC bölmesinde, aktarmak istediğiniz resmi bulun.

Daha büyük bir önizleme görmek için, resmin üzerine gelip, öğesini tıklayın.

5. Resmi sağ bölmeye sürükleyin veya öğesini tıklayın.
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Etiketleme makinesindeki bir resmi aktarmak için
1. İçindeki resimleri aktarmak istediğiniz etiketleme makinesini seçin.

2. Dosyaları yönet'i tıklayın.

3. Resimlerim'i tıklayın.
4. Sağ bölmede, aktarmak istediğiniz resmi bulun.

5. Dosyayı sol bölmeye sürükleyin veya öğesini tıklayın.

Sık Kullanılanları Aktarma
Sık kullanılan etiket dosyalarını ve resimleri bilgisayarınızdan bir XTL etiketleme
makinesine aktarabilirsiniz.

Bir sık kullanılanı aktarmak, etiket dosyasını veya resmi etiketleme makinesinde
kaydeder, ancak onu sık kullanılan olarak işaretlemez.
Bir resmi etiketleme makinesine aktarmak için
1. Resimleri aktarmak istediğiniz etiketleme makinesini seçin.

2. Dosyaları yönet'e tıklayın.
3. Sık Kullanılanlar'a tıklayın.
4. PC bölmesinde, aktarmak istediğiniz dosyayı bulmak için Etiketler veya Resimler'e

tıklayın.

5. Seçilen dosyayı sağ bölmeye sürükleyin veya öğesine tıklayın.

Bir Resmin Silinmesi
Dosyaları Yönet aracılığıyla DYMO ID veya XTL etiketleme makinesinden bir resmi
silebilirsiniz. Özel bir resmi etiketleme makinesinden doğrudan silemezsiniz.

DYMO ID uygulamasından özel bir resim silindiğinde, bilgisayarınızdaki kaynak resim
silinmez.

Daha büyük bir önizleme görmek için, resmin üzerine gelip, öğesini tıklayın.

Bir resmi silmek için

1. Giriş ekranından Dosyaları yönet öğesini seçin.

2. Ekranın sol tarafından Resimlerim öğesini seçin.
3. Sağ veya sol bölmeden silmek istediğiniz resmi seçin.

4. Bölmenin en üstündeki öğesini tıklayın.

Şablonlar Hakkında
Şablonlar, spesifik uygulamalara ait önceden tanımlanmış etiket düzenleridir.
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Aşağıdaki etiket türlerinde şablon kullanılabilir:

Dağıtım panosu Varlık
izleme

Malzeme
yönetimi

Güvenlik* Ark parlaması*

* XTL 300 veya Rhino 6000+ etiketleme makinesi için mevcut değildir.

Şablon düzenlerini düzenleyebilir ve daha sonra düzenlenen şablonu etiket dosyası
olarak kaydedebilirsiniz. Bununla birlikte, kendi özel şablonlarınızı oluşturamazsınız.

Şablonları bir etiketleme makinesine aktarabilirsiniz. Üstelik, etiketleme makinesinde
sadece sınırlı sayıda şablon saklanabildiğinden, etiketleme makinesindeki şablonları
silebilirsiniz.

Yalnızca etiketleme makinesiyle uyumlu şablonlar aktarılabilir.

Şablon güncellemeleri periyodik olarak yayınlanır ve güncellemeler hazır olduğunda
size haber verilir.

Belirli etiket şablonları çeşitli endüstriyel standart ve kurallar dikkate alınarak
tasarlanmıştır. Bu tür şablonlar belirli etiket türlerini oluşturmanıza yardımcı olmak için
oluşturulmuş olmakla birlikte ilgili gereksinimlere ilişkin bilgilerinizin yerine geçemez.
Oluşturulan etiketlerle ilgili her türlü geçerli standart ve kuralı kendi başınıza inceleyip,
analiz etmeniz gerekir.

DYMO, bu araç yardımıyla oluşturulan etiketlerin yürürlükteki yasalara veya diğer
standart, kural veya yönetmeliklere uygunluğuna ilişkin sorumluluk veya garantiyi
kabul etmez ve söz konusu uyuma dair yükümlülükleri reddeder. Ayrıca, bu etiketlerin
bazıları değişikliğe tabi geçerli standart veya kurallara göre hazırlanmıştır ve DYMO
standart veya kurallarla ilgili değişikliklere dayanarak şablonları güncelleme veya bu
tür değişiklikleri iletme zorunluluğunu kabul etmez.

Şablonların Güncellenmesi
Etiket şablonları periyodik olarak yeni ve güncel versiyonlarla güncellenir. Normalde, bir
yazılım güncelleştirmesi yaptığınızda şablon güncellemeleri alırsınız. Bununla birlikte,
Şablonlar bölmesinde Güncelle düğmesinin her etkin oluşunda şablon güncellemelerini
kontrol edebilirsiniz.

Bir şablon güncellemesi olduğunda, Dosyaları yönet ve Şablonlar
simgeleri bir indirme oku gösterir.

Aşağıdaki etiket türlerinde şablon kullanılabilir:

Dağıtım panosu Varlık
izleme

Malzeme
yönetimi

Güvenlik Ark parlaması
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Şablonları güncellemek için

1. Dosyaları yönet'i tıklayın.

2. Şablonlar'ı tıklayın.
3. Güncellemek istediğiniz şablon türünü seçin.
4. Şablon güncellemeleri varsa, Şablonları güncelle öğesini tıklayın ve talimatları

yerine getirin.

Şablonların Aktarılması
Güncellenmiş şablonları bir etiketleme makinesine aktarabilirsiniz. Yalnızca etiketleme
makinesiyle uyumlu şablonlar aktarılabilir.
Şablonları aktarmak için

1. Dosyaları yönet'i tıklayın.

2. Şablonlar'ı tıklayın.
3. Şablon tipini seçin.
4. Aktarmak istediğiniz spesifik şablonları seçin.

Aramanızı daraltmak için sol bölmedeki filtreleri kullanın.

5. Şablonları sağ bölmeye sürükleyin veya öğesini tıklayın.

Şablonların Silinmesi
Dosyaları Yönet aracılığıyla bir şablonu XTL etiketleme makinesinden silebilirsiniz.
Bir şablonu silmek için
1. İçindeki şablonları silmek istediğiniz etiketleme makinesini seçin.

2. Giriş ekranından Dosyaları yönet öğesini seçin.

3. Ekranın sol tarafından Şablonlarım öğesini seçin.
4. Silinecek şablon tipini seçin.
5. Sağ bölmede, etiketleme makinesinden silmek istediğiniz spesifik şablonu seçin.

6. Bölmenin en üstündeki öğesini tıklayın.
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Özelleştirme DYMO ID
DYMO ID yazılımında aşağıdaki ayarlar özelleştirilebilir:
n Genel ayarlar
n Etiket uygulaması varsayılan ayarları
n Yazıcı ayarları
Ayarları değiştirmek için

1. Ayarlar'ı tıklayın.
2. Ayarlar bölmesinin solundaki ilgili sekmeyi seçin.

Genel Ayarlar
Aşağıdaki ayarlar değiştirilebilir:

Dil Yazılım arayüzünde çalışmak istediğiniz dili seçin. Yeni bir dil
seçtiğinizde, bu dilin geçerli olması için yazılımı yeniden
başlatmanız gerekir.

Ölçü birimleri Cetvel ve diğer ölçüm ekranı için kullanılacak ölçü birimleri.
İnç veyaMetrik seçeneğini işaretleyin.

Barkod türü Her barkod ekleyişinizde başlatacağınız varsayılan barkod türünü
seçer. Kod 128 varsayılandır.

Yardım balonu Bazı yardım balonları size, balonu ileride saklama seçeneği sunar.
Yardım balonları ekranını fabrika varsayılanlarına göre sıfırlamak
için Sıfırla öğesini tıklayın.

İletişim
kutularını
Göster/Gizle

Verileri çağırırken Verileri Çağır iletişim kutusunu
göstermeyebilirsiniz. Söz konusu iletişim kutusu ekranını fabrika
varsayılanına göre sıfırlamak için onay kutusunu işaretleyin.

Dil ayarının dışında, ayarlarla ilgili değişiklikler yazılım yeniden başlatılmaksızın anında
geçerli olur.

Varsayılan Yazdırma Seçeneklerinin Ayarlanması
Etiketlerinizi yazdırmak için birçok yazdırma seçeneği mevcuttur. Ayarları, her yazdırma
işleminde değiştirebilir veya en sık kullandığınız ayarları varsayılan ayarlar olarak
kaydedebilirsiniz.

Kullanılabilen yazdırma seçenekleri seçili yazıcıya bağlı olarak değişir.
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Yazdırma
Aralığı

Tüm etiketleri yazdır—Geçerli etiket düzenleyicisindeki tüm
etiketleri yazdırır. (Varsayılan)
Geçerli etiketi yazdır—Sadece en son görüntülenen etiketi yazdırır.

Kopyalar Yazdırılacak her bir etiketin kopya sayısı. Maksimum: 99

Harmanla Harmanla—Her etiketin bir kopyasını yazdırdıktan sonra ikinci
kopyasını yazdırır ve bu şekilde devam eder.
Harmanlama—Önce ilk etiketin tüm kopyalarını, ardından ikinci
etiketin tüm kopyalarını yazdırır ve bu şekilde devam eder.
(Varsayılan)

Yansıma Ayna içeriği— İçeriği, aynada gördüğünüz gibi sağdan sola doğru
yazdırır.
İçeriği yansıtma— İçeriği normal şekilde yazdırır. (Varsayılan)

Etiketleri
kes

Birden fazla kopyayı yazdırırken, aşağıdakilerden sonra etiketleri
keser:
Tüm etiketler yazdırılıyor—Tüm etiketler yazdırılıncaya kadar
bekler, ardından etiketi keser. (Varsayılan) Her etiket arasında kesme
işaretleri yazdırılır.
Her bir etiket yazdırılıyor — Her bir etiketi yazdırılırken keser.
XTL 300 etiketleme makinesinde, etiketleme makinesi etiketleri elle
kesebilmeniz için duraklar.
XTL 500ve Rhino 6000+ etiketleme makinesinde, etiketler otomatik
olarak kesilir.

Baskı
Kalitesi

LabelWriter 4XL yazıcı için:
Yüksek hızlı – Metin için 300 x 300 dpi önerilir
Yüksek kaliteli – Barkodlar ve grafikler için 300 x 600 dpi önerilir
Oto – Kaliteyi etiket içeriğine göre otomatik olarak belirler

Etiket Uygulama Özelliklerinin Sıfırlanması
Bir veya daha fazla etiket uygulaması için ayarlanmış varsayılan özellikleriniz varsa, bu
uygulama özelliklerini varsayılan etiket özelliklerine göre sıfırlayabilirsiniz.
Etiket uygulama özelliklerini sıfırlamak için

1. Ayarlar'ı tıklayın.
2. Etiket uygulamaları'nı seçin.
3. Sıfırlamak istediğiniz etiket uygulamalarının yanındaki onay kutusunu işaretleyin.
4. Sıfırla öğesini tıklayın.
Sadece seçmiş olduğunuz bu etiket uygulamalarının özellikleri fabrika varsayılan
ayarlarına göre sıfırlanmış olacaktır.
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Yardım Alma
Bu bölümde DYMO ID yazılımını kullanırken ortaya çıkabilecek soruların yanıtlarını
içeren konular yer almaktadır.

Bu bölümde yer alan konular şunlardır:
n Yazılım ile İlgili SSS'lar
n Yazdırma hataları
n XTL etiketleme makinesinin durumunun görüntülenmesi
n Etiketlerinizdeki hataların bulunması

Sık Sorulan Sorular
Bu bölümde sık sorulan birtakım soruların yanıtları yer almaktadır.
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Etiketlerimi neden
mevcut etiketler
listesinde
bulamıyorum?

Giriş ekranından bir etiket türü seçerken, yalnızca
halihazırda seçili etiket yazıcısıyla uyumlu etiketler
görüntülenir.
Bir etiket uygulamasından etiket seçerken, yalnızca ilgili
etiket türüyle uyumlu etiketler görüntülenir.

Önceden kayıtlı
etiket dosyamı
açtığımda seçili
etiket türü neden
değişti?

Etiket bilgisi kaydedilen etiket dosyalarıyla birlikte kaydedilir.
Kaydedilmiş bir etiket dosyasını açmanız ve etiketin seçili
etiket yazıcısıyla uyumlu olması halinde, halihazırda seçili
etiket türüyle bu etikete ait önceden kullanılmış etiket türüne
dönüşür.

Şablon dosyası
olarak
özelleştirdiğim bir
şablonu neden
kaydedemiyorum?

Önceden tasarlanmış şablonlar özelleştirilemez ve daha
sonra şablon olarak kaydedilemez. Özelleştirilmiş şablonları
etiket dosyası olarak kaydedebilir ve daha sonra bu etiket
dosyasını ilerideki etiketler için tekrar kullanabilirsiniz.

Bazı etiket
uygulamalarının
üzerinde neden bir
uyarı simgesi
bulunuyor?

Bunun iki nedeni olabilir:
n Seçili etiket yazıcısı bu etiket uygulamasıyla uyumlu

değildir. Örneğin, Güvenlik etiketleri sadece XTL 500
etiketleme makinesinde yazdırılabilir. Söz konusu etiket
uygulamasını açmak için seçili etiket yazıcısını
değiştirin.

n Belirli etiketler sadece spesifik etiket türlerine
yazdırılabilir. Seçili etiket türü etiket uygulamasıyla
uyumlu değilse, uyarı simgesi görünür. Etiket
uygulamasını yine de açabilirsiniz ancak devam
etmeden önce sizden seçili etiket türünü değiştirmeniz
istenir.
Etiket oluşturmak için yazıcınızın içinde uyumlu bir
etiket türüne sahip olmanız gerekmez ancak etiketi
yazdırmak için etiketleri değiştirmeniz gerekir.

Etiketin üzerindeki
metin neden
kesiliyor?

Yazı tipi boyutu etikete sığamayacak kadar büyüktür. Etiket
önizlemesindeki uyarılar kaybolana kadar punto boyutunu
düşürün. Etiketin üzerine sığması için yazı tipi boyutunu
otomatik olarak yeniden boyutlandırmak üzere Otomatik
sığdır'a da tıklayabilirsiniz.
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Etiketin kenarına
yakın yazdırmak için
etiket üzerindeki
kenar boşluklarını
neden
ayarlayamıyorum?

Etiketin üst ve alt kenarında yazdırılamayan bir alan ile
etiketin yazıcıdan çıktığı sırada sonunda bir boşluk bulunur.
Bu kenar boşluklarını ayarlayamazsınız. Bazı etiket
türlerinde Baştaki ve sondaki boşluk uzunluğunu
eşleştir özelliğinin seçimini kaldırarak baştaki boşluğu
ayarlayabilirsiniz.

Etiketin enini (veya
boyunu)
değiştirdiğimde
resmim neden
bozuluyor?

Bazı etiket türlerinde, etiket boyutlarını değiştirdiğinizde
resim etikete sığacak şekilde otomatik olarak boyutlandırılır.
Resim Biçimlendirme araç çubuğundan öğesini

seçerek resmin en boy oranını geri yükleyebilirsiniz.
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Yazdırma Hataları
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Aşağıda, DYMO ID yazılımından yazdırma yaparken ortaya çıkabilecek birtakım genel
hataların çözümleri yer almaktadır:
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Mesaj Çözüm

Etiketleme
makinesi bağlı
değil

Yazdırma yapmaya çalıştığınız etiketleme makinesi bağlı
değildir. Etiketleme makinesini bilgisayarınıza bağlayın.

Kapak açık Etiket kartuş kapağı açık. Yazdırma işlemine devam etmek için
etiket kartuşunun kapağını kapatın.

Etiket kartuşu
eksik

Etiketleme makinesinde etiket kartuşu bulunamadı. Bir etiket
kartuşu takın.

Etiket kartuşu
tanınmadı

Etiket kartuşunun etiketleme makinesiyle uyumlu olduğundan ve
düzgün takıldığından emin olun.

Etiket uygulaması
- kartuş
uyumsuzluğu

Bu hata birkaç nedenden dolayı meydana gelebilir:
n Etiketleme makinesindeki etiket kartuşu kullanmaya

çalıştığınız etiket uygulaması için uygun değildir. Bkz. Etiket
Kartuşu Seçme.

n Yazdırmaya çalıştığınız etiket bu etiket kartuşuyla
yazdırılamıyordur. Bkz. Etiket Seçme.

n Etiketleme makinesindeki etiket kartuşu yazdırmaya
çalıştığınız etiketle eşleşmiyordur. Bu durumda yazdırmaya
devam edebilirsiniz ancak sonuçlar etiket düzenleyicisinde
gördüğünüz etiket ile uyumlu olmayabilir.

Kesici yok Etiketleme makinesinde kesici mekanizma eksik. Kesici
mekanizmanın uygun şekilde takıldığından emin olun. Kesici
mekanizmanın çıkarılması ve değiştirilmesiyle ilgili talimatlar için
etiketleme makinesi kullanıcı kılavuzunda Kesici Bıçağın
Temizlenmesi başlıklı bölüme bakın.

Etikette hata
bulundu

Düzenlemekte olduğunuz etikette hatalar bulundu. Hataları
yazdırma işleminden önce bulup gidermek için Hataları düzelt
öğesini tıklayın. Bkz. Hataları Bulma.

Kesici sıkışması Kesici bıçak düzgün çalışmıyor. Kesici mekanizmanın
çıkarılması ve değiştirilmesiyle ilgili talimatlar için etiketleme
makinesi kullanıcı kılavuzunda Kesici Bıçağın Temizlenmesi
başlıklı bölüme bakın.

Etiket sıkışması Etiketleme makinesindeki etiketler düzgün beslenmiyordur.
Etiket kartuşunu çıkarıp tekrar takın.

Etiketleme
makinesi aşırı
ısındı

Etiketleme makinesinin motoru aşırı ısınmış. Yazdırma işlemine
devam etmek için etiketleme makinesi soğuyuncaya kadar
birkaç dakika bekleyin.

Hata Açıklama içermeyen bir hata mesajı etiketleme makinesiyle ilgili
bir sorun tespit edildiği ancak daha fazla bilginin verilemeyeceği
anlamına gelir. Etiketleme makinesini kapatıp, tekrar açın.
Sorun bu şekilde çözülmezse, www.dymo.com adresinden
Müşteri Desteği ile irtibat kurun.

72

http://www.dymo.com/


XTL Etiketleme Makinenizin Durumunu Görüntüleme
Bilgisayarınıza bir XTL etiketleme makinesi bağlandığında, DYMO ID yazılımında
aşağıdaki bilgiler gösterilir:
n Pil şarj düzeyi
n Pil durumu: şarj oluyor veya şarj olmuyor

Aşağıdaki tabloda etiketleme makinesinin olası durumları açıklanmaktadır.

Etiketleme makinesi bağlı ve pil şarj oluyor.

Etiketleme makinesi bağlı ve pil şarj olmuyor.

Etiketleme makinesi bağlı değil veya kapalı.

Etiketleme makinesi bağlı ancak pil ile ilgili bir
problem var.

Etiketleme makinesiyle ilgili problemler yazılımda bildirilecektir. Hata durumlarıyla ilgili
bilgi için, bkz. Yazdırma Hataları.

Hataları Bulma
Etiketlerinizi yazdırmadan önce, içlerinde hata olmadığından emin olun. Etiket
düzenleyicisinin sağ alt köşesinde "Hata yok" yazısını görmeniz gerekir. Hata
bildiriliyorsa, yazdırma işleminden önce bu hataları bulup düzeltin.
Hataları bulmak için

1. Etiket düzenleyicisinin sağ alt köşesinde, öğesini seçin.
2. Hatalı etiketleri görüntülemek için sağ ve sol ok tuşlarını kullanın.
3. Hataları düzeltin.

Hata düzeltildiğinde, etiket üzerinde artık öğesi çıkmaz.
Etiketinizi yazdırmaya çalışırken etiket üzerinde halen hatalar mevcutsa, Yazdır
iletişim kutusunda bununla ilgili bilgilendirilirsiniz.
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Yazılımı Güncelleme
Periyodik olarak, DYMO ID yazılımının veya XTL etiketleme makinenizin yazılımının yeni bir sürümünün var
olduğuna dair bir bildirim alacaksınız.

Yazılım güncellemelerini elle de denetleyebilirsiniz.
Güncellemeleri elle denetlemek için
1. DYMO IDmenüsünden Hakkında öğesini seçin.
2. Yazılımı güncelle öğesini tıklayın ve yazılımın yeni sürümünü indirmek ve yüklemek için talimatları

yerine getirin.



DYMO ile Görüşme
Internet Desteği

DYMO, www.dymo.com Internet adresinde etiket yazıcınız ve DYMO ID yazılımı için en
son destek bilgilerini içeren bir web sitesine sahiptir.

İrtibat Bilgisi
Bizimle e-posta yoluyla temas kurmak için www.dymo.com adresindeki Web sitemizin
Destek alanını ziyaret edin.
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Dokümantasyon Görüşleri
Ürünlerimiz için en yüksek nitelikli dokümantasyonu hazırlamak amacıyla sürekli çalışmaktayız.
Görüşleriniz bizim için önem taşımaktadır.

Kullanıcı kılavuzlarımız hakkındaki yorum ve önerilerinizi bekliyoruz. Görüşlerinizle birlikte aşağıdaki bilgileri
de iletmenizi rica ederiz:
n Ürün adı, model numarası ve Kullanım Kılavuzu sayfa numarası
n Doğru ya da açık olmayan talimatlar, daha çok ayrıntı gerektiren alanlar vb. ile ilgili kısa açıklama

Dokümantasyon kapsamına alınmasını istediğiniz ilave konular hakkındaki önerilerinizi de memnuniyetle
karşılamaktayız.

Aşağıdaki adrese e-posta gönderin: dymo.docfeedback@newellco.com.

Bu e-posta adresinin salt dokümantasyon görüşleri için kullanıldığını belirtmek isteriz. Teknik
sorularınız için, lütfen DYMO Yardım Masası'nı arayın.

mailto:dymo.docfeedback@newellco.com?subject=DYMO ID Feedback
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