RULO Etiketler İçin
Sayfa ve Etiket ayarları
Programı çalıştırdıktan sonra en üst menülerde yer alan
Ayarlar > Sayfa Etiket Ayarları menüsüne giriniz.
1- SAYFA AYARLARI

Tek etiketinizin
genişliğini giriniz. (örn.
60 mm)

Sayfa ölçüleri özel olacaktır.

Etiketlerinizi veritabanından alıyorsanız,
veritabanındaki etiket sayısı burada
gözükecektir.

Her etiketten kaç adet istediğinizi buraya
yazınız. (Genellikle 1)

Tek etiketinizin
yüksekliğini giriniz.
(örn. 30 mm)

Veritabanına bağlıysa, veritabanınızdaki her etiket için
miktar belirttiğiniz sütunu seçiniz ö(rn. ADET)
Buradan seçtiğiniz alandaki miktarlar kadar yazıcınızdan
yazdırır.
Not:
Veritabanındaki her etiketten farklı adetlerde etiket
bastırmak istiyorsanız, veritabanınızda (ön. excel
dökümanınızda) ADET sütunu olmalı ve her satırda
da etiketlerden kaçar adet basılacağı bu sütunda
belirtilmelidir.

2- ETİKET AYARLARI

Tek etiketinizin
genişliğini ölçerek mm
olarak giriniz. (Örn.60)

Buraya tek etiketinizin
genişliğiniz mm olarak giriniz.
(örn. 30)

Etiketler arası dikey boşluk
varsa giriniz. (Örn. 0)
Etiketiniz 2 veya daha fazla sütundan
oluşuyorsa, yan yana 2 etiket arasındaki
boşluğu giriniz (Örn.3 mm). Tek sütun
rulo etiket kullanıyorsanız “0“ giriniz
Etiketinizin rulo olduğu için burası
mutlaka “1” olmalı
Etiketinizin sol kesim
ile arasındaki boşluk
(örn. 0)

Etiketinizin üst kener ile
arasındaki boşluğu yazınız.
(örn. 0)

Etiketiniz yan yana bir kaç
sütundan oluşabilir. Sütun
sayısını giriniz.
Genellikle “1” dir.

1. sütun

2. sütun

A4, A3 Gibi Laser Etiketler
İçin Sayfa ve Etiket Ayarları
Programı çalıştırdıktan sonra en üst menülerde yer alan
Ayarlar > Sayfa Etiket Ayarları menüsüne giriniz.

1- SAYFA AYARLARI
Sayfa yüksekliği A4 için
297 mm giriniz.

A4 sayfa için 210x297 mm sayfa
ölçülerini giriniz

Sayfa ölçülerini A4, A3 gibi hazır sayfa
ölçüsü seçebilirsiniz

Veritabanına bağlıysa, veritabanınızdaki her etiket için
miktar belirttiğiniz sütunu seçiniz (örn. ADET)
Buradan seçtiğiniz alandaki miktarlar kadar yazıcınızdan
yazdırır.

Etiketlerinizi veritabanından alıyorsanız,
veritabanındaki etiket sayısı burada
gözükecektir.

Not:
Veritabanındaki her etiketten farklı adetlerde etiket
bastırmak istiyorsanız, veritabanınızda (ön. excel
dökümanınızda) ADET sütunu olmalı ve her satırda
da etiketlerden kaçar adet basılacağı bu sütunda
belirtilmelidir.

Her etiketten kaç adet bastırmak
istediğinizi buraya yazınız. (örn. 1)

2- ETİKET AYARLARI

Tek etiketinizin
yüksekliğini mm olarak
giriniz. (örn. 40 mm)
Tek etiketinizin genişliğini ölçerek mm
olarak giriniz. (Örn. 80mm)
Etiketinizi arasındaki
Dikeydeki boşluğu
yazınız. (örn. 4 mm)

Yatayda etiketler arasındaki boşluğu mm
olarak giriniz. (örn.4 mm).
Boşluk yoksa “0” giriniz.

Sayfanızın üst kenar
boşluğunu ölçerek
giriniz. (Örn. 15 mm)

Etiketiniz yan yana bir kaç
sütundan oluşabilir. Sütun
sayısını giriniz.
Sayfanızın sol kenar boşluğunu giriniz.
(örn. 15 mm)

1. satır
2. satır
Sayfanızdaki etiketlerin satır sayısını giriniz.
(Örn. 6 satır)

1. sütun

2. sütun

