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ALOITA
Laitteen asentaminen
1. Kiristä nauha

2. Avaa kansi

3. Aseta patruuna paikoilleen ja sulje kansi
 

4. Kytke liitin paikoilleen

5. Kytke laite päälle.

6. Syötä ja leikkaa nauha. 
    Paina vaihto- ja tulostuspainikkeita (Shift  Print)

  

Aseta patruuna 
paikoilleen siten, 
että etiketti osoittaa 
ylöspäin

Suorista 
nauhan pää
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Näytön asetukset
1. Taustavalaistus. Kytke taustavalaistus päälle painamalla vaihto-
 painiketta (Shift)   ja Light Key . -painiketta
 (taustavalaistus kytketään pois päältä painamalla uudestaan Shift + Light -painikkeita)

TAI

2. Näyttö. Paina Light  tai Dark   -painikkeita. 
 Jatka painikkeiden painamista kunnes valaistus on sopiva 

Taustavalaistuksen pois päältä kytkeminen auttaa paristoja kestämään pidempään.

Grafiikan esikatselun asetukset
Paina Shift  sekä Preveiw Graphic  -painikkeita samanaikaisesti.  
Etikettien valmistumista voi seurata näytöltä. Pituus/kuva kuvataan näytöllä ennen tulostusta.

cm

mm

Osoite
Puhelin

Nimi
Osoite
Puhelin

Paina Graphic -painiketta ennen tulostusta ja katsele etiketin ”tulostusesikatselua”. 
Voit katsella sisältöä, sommittelua ja korjata lyöntivirheet jo ennen tulostusta.
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Käteviä painikevinkkejä
(palautus) Tätä painiketta voi käyttää minkä tahansa toiminnon aikana valinnan   
 peruuttamiseen tai edelliseen valintaan siirtymiseen. 
 Palautusnäppäimellä voidaan myös keskeyttää tulostus . 

(vaihto/palautus) Laitteen tiedot voidaan tyhjentää painamalla tätä painiketta yhdessä 
 Delete -painikkeen kanssa. Näytölle ilmestyy teksti ”Poista teksti” Kyllä? 
 Paina return  . 

(nuolinäppäimet) Nuolinäppäinten avulla voidaan siirtyä eri valikkoihin ja katsella valintoja.

  

    

(return) Valitse tällä painikkeella
 Aloita uusi rivi tällä painikkeella
  

  

Lisätietoja: Poistaaksesi ”kaiken” etikettieriä, kiedottavia etikettejä ja lippuetikettejä (Patch, Wrap ja Flag) 
tulostettaessa, jatka palautuspainikkeen painamista kaikkien valikkojen kuvaamisen ajan aina alkuperäiseen 
etikettiin palaamiseen saakka.
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Ohjeet helppoon etikettien valmistukseen

1.1.2011

Näytöllä tulisi näkyä numero 1 (tarkoittaa ensimmäistä riviä) sekä vilkkuva osoitin.

Kirjoita päivämäärä. Älä siirry takaisin. 
 
Paina Graphic -painiketta ja tarkista oikeinkirjoitus.
 
Paina Print -painiketta 
 
Mikäli 3 mm nauhaa tai leveämpää nauhaa käytetään, etiketin reunat voidaan pyöristää siististi PeelGuard® 
-leikkurilla, joka löytyy tulostimen oikealta puolelta.
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PeelGuard® -leikkurin käyttö
Tämän ominaisuuden avulla voit tehdä tyylikkäitä etikettejä, jotka eivät kuoriudu irti. 

9 mm, 12 mm ja 18 mm 
Pyöristää yhden kulman kerrallaan

1. Aseta etiketin toinen puoli PeelGuard® -leikkurin oikean- 
tai vasemmanpuoleiseen kiskoon, ja työnnä etiketti 
 mahdollisimman syvälle.

2. Vedä etiketti ulos sen jälkeen kun laitteesta kuuluu useita 
napsahduksia.

3. Aseta etiketin toinen puoli kiskoon ja pyöristä kulma samaan 
tapaan.

24 mm 
Pyöristää kaksi kulmaa samanaikaisesti

1. Aseta molemmat etiketin reunat vasten PeelGuard® -leik-
kuria ja työnnä etiketti mahdollisimman syvälle.

2. Vedä etiketti ulos sen jälkeen kun laitteesta kuuluu useita 
napsahduksia.

3. Toista sama etiketin toisen reunan osalta.

Onnittelut! Ensimmäinen ammattimainen etikettisi on nyt valmis.
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Roman

Kirjasimen vaihto
Käytä kirjasinpainiketta 

Valitse sopiva kirjasintyyppi painamalla kirjasinpainiketta toistuvasti  
kunnes haluamasi kirjasintyyppi kuvataan näytölle.

Kirjasimet kuvataan seuraavassa järjestyksessä:

Vinkki: Graafinen näyttö muuttuu valitun kirjasintyypin mukaisesti.

Tekstikoon muuttaminen
Kirjoita teksti

Käytä tekstikokopainiketta 

Paina tekstikokopainiketta toistuvasti kunnes haluamasi koko kuvataan näytöllä. Graafisen näytön tekstikoko 
muuttuu.

Rivin tekstikoot:    

Kursoria vastaavan rivin tekstikoko kuvataan näytön oikealla puolella.

Vinkki: Graafinen näyttö muuttuu valitun tekstikoon mukaisesti.
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Kaksi riviä kahdella eri tekstikoolla
(Voidaan käyttää myös kolmella tai neljällä rivillä nauhan koosta riippuen)

Kirjoita riville 1 ”KROKO” ja Return 
Kirjoita riville 2 ”KIRJOITIN” ja Return 
Paina text size kunnes haluttu pituus ja tyyli kuvataan näytöllä. 
Katsele painamalla Graphic Preview -esikatselupainiketta ennen tulostusta. 
Paina Print -tulostuspainiketta

Tekstin keskittäminen

Kirjoita riville 1 ”KROKO” 
Paina Edit -painiketta
Siirry nuolinäppäimellä Tasaus ja Return. 
Valitse Keskitys ja Return 
Valitse Alue (Koko Teippi) ja paina Return. 
Paina Graphic Preview -esikatselupainiketta ennen tulostusta. 
Paina Print -tulostuspainiketta

Pystysuora etiketti
Rivillä 1 kirjoita ”KROKO”
Paina Edit -painiketta 
Siirry nuolinäppäimellä kohtaan Pystytulostus ja Return 
Siirry nuolinäppäimellä kohtaan Päällä ja paina Return 
Valitse Alue (Koko Teippi) ja paina Return. 
(Katso lopputulosta esikatselusta pystysuoran etiketin viimeistelemiseksi).

KROKO
KIRJOITIN

Vasen

Oikea
Keskitys

          KROKO

Pystytulostus
POIS PÄÄLTÄ
PÄÄLLÄ

K
R
O
K
O



9

Marginaalit
Paina Edit -painiketta ja siirry nuolinäppäimellä marginaaliin.
Aseta etiketin vasemman- ja oikeanpuoleiset marginaalit. Varmista, että teksti on keskellä etikettiä.

Marginaalin asetukset auttavat säästämään nauhaa. KROKO®  mahdollistaa nauhan säästämisen usealla eri 
tavalla etiketin visuaalisesta tasapainosta tinkimättä.

Minimi   Leikkaa pienemmän alkunauhan ja tekstin eteen sekä taakse jää 1 mm reunus
 

Lyhyt   Leikkaa pienemmän alkunauhan ja tekstin eteen sekä taakse jää 3 mm reunus

Keskipitkä   Ei leikkaa alkunauhaa ja tekstin eteen sekä taakse jää 10 mm reunus
 

Pitkä   Ei leikkaa alkunauhaa ja tekstin eteen sekä taakse jää 18 mm reunus

Nauhan leveys/3   Leikkaa lyhyemmän alkunauhan. Tämän jälkeen reunus säädetään automaattisesti 
pienemmäksi käytettävän nauhaleveyden mukaisesti. Reunus on noin kolmanneksen nauhan leveydestä. 
Esimerkiksi 24 mm nauhaa käytettäessä, reunus on 8 mm. 

Nauhan leveys:   Reunus määräytyy käytettävän nauhan leveyden perusteella. Mikäli nauhan leveys on 
24 mm, reunus on 24 mm. 
 

Lisätietoja: Reunusasetuksia voi helposti katsella suoraan esikatselussa.

KROKO®

KROKO®

KROKO®

KROKO®

KROKO®

KROKO®
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Patch Panel
Panel A
Voidaan käyttää saman tekstin tulostukseen. Mikäli kaikki etiketit ovat esimeriksi yksinumeroisia (1, 2, 3) 
tai kaksinumeroisia (A1, B1, C1, D1) tai korkeintaan viisinumeroisia, laitteeseen voidaan lisätä korkeintaan 
kymmenen etikettiä samanaikaisesti. 
Esimerkissä tulostetaan neljä etikettiä yhden tuuman välein kuvan tekstillä.

Valitse 9mm nauha. 
Valitse Patch Panel, Panel A ja paina Return. 
Valitse Pituus 5 cm, ja paina Return. 
Kirjoita Tarra 1 “A1-01” ja paina Return. 
Kirjoita Tarra 2 “A1-02” ja paina Return. 
Kirjoita Tarra 3 “A1-03” ja paina Return. 
Kirjoita Tarra 4 “A1-04” ja paina Print -tulostuspainiketta. 
 
Panel B
Tätä käytetään samojen tietojen tulostamiseen silloin, kun numero tai kirjain on tulostettava peräkkäisessä 
järjestyksessä etikettiin. Lisätietoja: Voit valita joko numero- tai kirjainsarjan. 
Tässä esimerkissä on käytetty numerosarjaa.

 

 
Valitse yksi 9 mm nauha. 
Valitse Patch Panel, Panel B ja paina Return. 
Valitse pituus 3 cm pa paina Return. 
Kirjoita A Tarraan 1 ja paina sitten Sequence -järjestyspainiketta (Seg.). 
Lisää aluksi 1, ja paina Return. 
Toisto: Valitse/kerta ja paina Return 
Järjestys 2 numero: Valitse Päällä ja paina Return. 
Tämän jälkeen painetaan Extra -painiketta ja valitaan Toista tulostus ja paina Return.  
Aseta määräksi 12 ja paina Return 
Lopuksi Nuolinäppäimellä siirrytään kohtaan Tulostetaanko? ja painetaan Return.

A1-01       A1-02       A1-03       A1-04

A1  A2  A3  A4  A5  A6  A7  A8  A9  A10  A11  A12
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Kiedottava etiketti
Nämä etiketit voidaan kietoa esimerkiksi johtojen ympärille molempiin suuntiin (pystysuoraan ja vaaka-
suoraan). Vaakasuora tulostus on tarkoitettu käytettäväksi kaapelitarran kanssa.

Pystysuora kiedottava etiketti – 5 cm kiedottava etiketti 24 mm nauhalla

Valitse yksi 24 mm nauha. Valitse Wrap -kiedottava etiketti, pystysuora, ja paina Return. 
Valitse pituudeksi 5 cm ja paina Return. 
Kirjoita riville 1 “12345678”, paina Return. Kirjoita riveille 2 - 10 “12345678”  
Paina Preview -esikatselupainiketta etiketin katselua varten ennen tulostusta. Paina Print -tulostuspainiketta.

Huomaa: Käytä Symbol -painiketta numeroiden lisäämiseen riville erityisesti kapeampia nauhoja käytettäessä, 
jolloin oletusasetukseksi määritellään “kaksoisluvut”. Paina paluupainiketta. Tämä toiminto vähentää kahden 
numeron tilan yhden numeron tilaan. Lisää kaksi numeroa. Paina paluupainiketta. 
 
Vaakasuora kiedottava etiketti 
– käytetään yhdessä kaapelitarran kanssa.

Valitse kaapelitarranauha. Valitse Kiedottava etiketti, vaakasuora ja palaa.  
Kirjoita etikettiin 1 “123456”. 
(jokaiseen etikettiin voidaan kirjoittaa korkeintaan 20 numeroa, merkkiä ja etikettejä voi olla korkeintaan 10)
Paina Print -tulostuspainiketta. 
Lisää etikettejä voidaan tulostaa joko samalla tekstillä tai toisella tekstillä: 
 

Valitse kaapelitarranauha. Valitse kiedottava etiketti, vaakasuora ja palaa. 
Kirjoita etikettiin 1 “123456” ja paina Return. 
Kirjoita etikettiin 2 “Server”. Kirjoita etikettiin 3 “Firewall”. Kirjoita etikettiin 4 “Printer” 
Paina Preview -esikatselupainiketta etikettien katselua varten ennen tulostusta. Paina Print -tulostuspainiketta.

123456

123456 Server Firewall Printer
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 1234567890  1234567890  
1234567890  1234567890  
1234567890  1234567890  
1234567890  1234567890  
1234567890  1234567890  
1234567890  1234567890  
1234567890  1234567890  
1234567890  1234567890  

 

Lippu   
Etiketit voidaan kietoa johtojen ympärille kahdella eri tavalla (pystysuoraan ja vaakasuoraan).
Lippuetikettejä käytettäessä, johto kiinnitetään keskelle etikettiä (tulostettu rivi) ja etiketti taitetaan puoliksi. 
Samat tiedot tulostetaan etiketin molemmille puolille.

 

Pystysuora lippu
Tässä esimerkissä tehdään 7 cm pystysuora lippuetiketti  24 mm nauhalla.
 Valitse 24 mm nauha.
 Valitse Flag, pystysuora ja paina Return.  
 Valitse pituus 7,5 cm ja paina Return. 
Kirjoita riville1 “12345678” ja paina Return. 
Kirjoita riville 2 “12345678” ja paina Return. 
Paina Preview -esikatselua etiketin katselemista varten 
Paina Print -tulostuspainiketta

Lisätietoja: Symbol -painikkeen avulla riville voidaan lisätä numeroita erityisesti kapeampia nauhoja 
käytettäessä ja painikkeen oletusasetuksena ”kaksoisluvut”. Paina Return. Tämä toiminto vähentää kahden 
numeron tilan yhden numeron tilaan. Lisää kaksi numeroa. 

Lisätietoja: Suurin sallittu rivien määrä on kaksi riviä pituudesta riippumatta.

Vaakasuora lippuetiketti
 Tässä esimerkissä käytetään 7,5 cm vaakasuoraa lippuetikettiä 
 24 mm nauhalla. 
 Valitse 24 mm nauha. 
 Valitse Flag, vaakasuora ja paina Return. 
 Valitse pituudeksi 7,5 cm ja paina Return. 
 Kirjoita riville 1 ”123456780” ja paina Return. Toista riveillä 2 - 8.  
Paina Preview -esikatselupainiketta etiketin katselua varten. 
Paina Print -tulostuspainiketta



13

Eurooppalaisten/latinalaisten merkkien lisääminen
Eurooppalaisia ja latinalaisia kirjainmerkkejä voidaan lisätä helposti painamalla Euro/Latin  
-painiketta.

Kirjoita A.

Paina Euro/Latin -painiketta useaan kertaan valitaksesi merkin Ä , paina A ja sitten Return. Tai seuraava 
kirjain.

Myös nuolinäppäimiä ▲▼ voidaan käyttää sopivan kirjaimen valitsemiseen.

Symbolit ja kuvakirjoitus
Symbolit ja kuvakirjoitus tekevät etiketeistä mielenkiintoisempia ja informatiivisempia. Sopivan symbolin voi 
valita helposti painamalla Symbol -painiketta ja  tai Shift + Symbol -painikkeita.

Paina Shift  -vaihtopainiketta ja samanaikaisesti Symbol/Picto  -painiketta.

Valitse Yleiset merkit  nuolinäppäimillä ja palaa.

Valitse ja paina puhelimen kuva eteenpäin osoittavalla nuolinäppäimellä  ja paina Return.

Kuvamerkkivalikko kuvataan näytölle.

 

Lisää välilyönti välilyöntipainikkeella.

Lisää teksti 782 1442

Paina Preview/Graphic  -painiketta etiketin katselemiseksi ennen tulostusta.

Paina Print -tulostuspainiketta etiketin tulostamiseksi.

cm

mm
Ä

Ä

      782 1442

Ä
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Lämpökutistusasetukset
Tulostustiheyden säätö

Tulostustiheyttä voidaan säätää seitsemällä eri tasolla. Säädä tulostustiheyttä, mikäli lopputulos on liian 
vaalea tai liian tumma. Yleensä käytetään säätöä “0”, mutta lämpökutistusta käytettäessä voidaan tehoa lisätä 
+3 verran

Pidä “Shift”-näppäintä alas painettuna ja paina Setting/Extra -painiketta.

Näytölle kuvataan tulostusasetukset.

Valitse tul. tummuus nuolinäppäimillä ja paina Return.

Valitse +3 nuolinäppäimillä ja paina Return.

Autocut -säätö

KROKO® leikkaa etiketin automaattisesti tulostuksen jälkeen. Tämä toiminto voidaan myös kytkeä pois 
päältä.

Pidä “Shift”-näppäintä alas painettuna ja paina Setting/Extra -painiketta.

Tulostusasetukset kuvataan näytölle.

Siirry nuolella kohtaan Autom. leikkaus ja paina Return.

Näytölle kuvataan PÄÄLLÄ tai POIS PÄÄLTÄ.

Varmista, että PÄÄLLÄ on valittu ja paina Return.

Kytke toiminto pois päältä toistamalla edellä kuvatut vaiheet,  
mutta valitse asetukseksi POIS PÄÄLTÄ.

Tulostusasetukset
Tul. tummuus
Autom. leikkaus
Muistinollaus

Tulostusasetukset

Tulostusasetukset
Tul. tummuus
Autom. leikkaus
Muistinollaus

Autom. leikkaus
PÄÄLLÄ
POIS PÄÄLTÄ
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Peilitulostus
Muuttaa kuvan ja tekstin peilikuvaksi. Tämä toiminto on erityisen hyödyllinen lasiin kiinnitettäviä etikettejä 
tulostettaessa. 
Toimii parhaiten kirkasta nauhaa käytettäessä.

Lisää teksti ja paina SETTING/Extra -painiketta.

Extra Print -tulostusvalikko kuvataan näytölle.

Siirry nuolinäppäimellä peilitulostukseen. Paina Return.

Näytöllä näkyy PÄÄLLÄ tai POIS PÄÄLTÄ. 
Varmista, että PÄÄLLÄ on valittu ja paina Return. 
Toista edellä kuvatut vaiheet, mutta valitse POIS PÄÄLTÄ -toiminnon  
pois päältä kytkemistä varten.

Tulostustapahtumien katselu
KROKO® säilyttää korkeintaan viisi uusinta tulostettua etikettitiedostoa muistissa. Tätä toimintoa voidaan 
käyttää silloin kun tarvitaan vielä yksi etiketti lisää tai valmis etiketti olisi pitänyt tallentaa muistiin.

Tulostustapahtumien katselu:
Paina Shift ja Recall. 
Näytöllä näkyy tiedostoon viittaava “Tiedosto”. 
Siirry nuolella tulostushistoriaan ja paina Return. 
Näytölle kuvataan tulostustapahtumiin viittaava “Tulostushistoria”. 
Siirry nuolella kohtaan Palauta ja paina Return. 
Katsele etikettejä nuolinäppäimillä. 
Palaa sopivan etiketin löydyttyä. 
Näytöllä pyydetään vahvistamaan haku (Palauta OK?) ja paina Return. 
Etiketti voidaan nyt tulostaa!

Lisätulostus
Toista tulostus
Peilikuvatulostus
Tulostetaanko?

Peilikuvatulostus

PÄÄLLÄ
POIS PÄÄLTÄ

Tiedosto
Tulostushistoria
Tallenna
Poista

Tulostushistoria

Palauta
Poista

KROKO KROKO



16

Tulostuspään puhdistus
Tulostuspää on puhdistettava tulostuksen laadun heikentyessä tai mikäli etiketissä 
näkyy tyhjä rivi. 
Tulostuksen laatu heikkenee silloin kun tulostuspäässä on likaa tai pölyä. 
Hiero tulostuspäätä kevyesti alkoholiin (isopropyyli) kastetulla vanupuikolla.

Sarjanumero
Huoltopäivämäärä

Martten Finland Oy
Alavankatu 4 B
15610 Lahti
Puh. 03-782 1490
Fax 03-782 1483
martten@martten.fi
www.martten.fi

Tekninen Tuki on avoinna arkisin 8–16, puh. 045-139 0519


