
Bls. 1 

Brother PT-7500 
 

 

Label Type 

 

Útbúinn flipi (FLAG): 

 

Nota “Label Type” þar til FLAG kemur í glugga, þá enter. 

Velja þvermál kapals eða pípu, (örvar upp/niður). 

Ör til hægri: Hér er valin lengd flipa (örvar upp/niður). 

ENTER   eða 

Ör til hægri: Hér er hægt að velja um mismunandi ramma sé þess óskað (örvar upp/niður). 

ENTER   eða 

Ör til hægri: Hægt að velja hvort texti kemur lárétt eða lóðrétt á flipa., (örvar upp/niður). 

ENTER 

 

 

Útbúinn miði til að líma utan um kapal eða rör (R & REP): 

 

Nota Label Type þar til R & REP kemur í glugga þá enter. 

Velja lengd miða (örvar upp/niður). 

ENTER   eða 

Ör til hægri: Hér er hægt að velja um mismunandi ramma sé þess óskað (örvar upp/niður). 

ENTER. 

Kapall þarf að vera minnst 3mm að þvermáli , til að nota þessa aðgerð, annars FLAG. 

Skörun miða þarf að vera minnst 5mm. 

 

 
Útbúinn miði undir til dæmis vör eða krosstengibretti (PANEL): 

 

Nota Label Type þar til PANEL kemur í glugga þá enter. 

Velja lengd hvers miða.  T.d. undir eins-póla vör 18mm. 

ENTER   eða 

Ör til hægri: Hér er hægt að velja um mismunandi ramma sé þess óskað (örvar upp/niður). 

ENTER 

Til að láta PT-7500 telja sjálfa upp greinarnar eða tengingarnar, er sleginn inn textinn og fyrsta 

númerið  t.d.     Grein 1 

eða bara númer t.d. 1, athuga að hafa eitt auka stafabil (Space) fyrir framan númerið til að gefa pláss 

fyrir 2 stafa númer.   

Velja Code og Print Option: Copies birtist í glugga, slá inn fjölda miða sem óskað er eftir, einnig er 

hægt að nota upp/niður örvarnar.. 

Ör til hægri:  Hlaupandi númer NUMBER birtist, slá inn hæsta númer t.d. 12 eða nota 

upp/niður örvar   

ENTER 
START birtist, setja bendil undir númerið sem á að telja upp frá. 

ENTER 

END birtist, hér þarf að skyggja þau stafabil sem eiga að breytast, ef við miðum við áðurnefnt dæmi 

með 1 – 12, þarf að skyggja eitt bil fyrir framan stafinn 1, sem nú er skyggður á skjánum, gert með ör 

til vinstri, þá eru tvö bil skyggð. 

ENTER  og aftur  ENTER 

Ef texti undir hverjum modul er mismunandi, nota CODE og NEW BLOCK fyrir hvert merki. 

 



Bls. 2 

Brother PT-7500 
 

 

 

Mismunandi merkjalengd á einum borða. 

 

CODE og SETUP 

Stilla á Cut-4 með upp/niður örvum. 

ENTER 

Nota Label Type þar til Panel kemur í glugga.  

ENTER 

Setja inn lengd fyrsta merkis að frádregnum 4mm, með tölustöfum eða upp/niður örvum. 

t.d.: 

Lekaliði 4póla   70 – 4 = 66mm 

Lekaliði 2póla   35 – 4 = 31mm 

3. póla sjálfvar   53 – 4 = 49mm 

Setja ramma að vild, sjá leiðbeiningar á fyrra blaði. 

ENTER 

Síðan sleginn inn texti og PRINT. 

Næsta merki er unnið á sama hátt.  Ef útbúa þarf nokkur jafn löng merki aftast sem eiga að númerast 

upp, er fylgt leiðbeiningum á fyrra blaði. 

Þar sem miði færist ekki út í lokin, þegar stillt er á Cut-4, þarf að enda á FEED. 

Gott er að stilla merkivélina aftur á Cut-1 undir CODE SETUP áður en hætt er, til að hafa vélina 

tilbúna í aðrar aðgerðir. 

 

 

 

Eða. 

 
CODE og SETUP 

Stilla á Cut-4 með upp/niður örvum. 

ENTER 

Nota Label Type þar til PORT kemur í glugga  

ENTER. 

Setja inn lengd fyrsta merkis með tölustöfum eða upp/niður örvum. 

t.d.: 

Lekaliði 4póla  = 70mm 

Lekaliði 2póla  = 35mm 

3 póla sjálfvar  = 53mm. 

Eins og í PANEL má setja ramma að vild. 

ENTER 

Síðan sleginn inn texti og PRINT. 

Næsta merki er unnið á sama hátt.  Ef útbúa þarf nokkur jafn löng merki aftast sem eiga að númerast 

upp, er nú farið inn í PANEL og fylgd leiðbeiningum á fyrra blaði. 

Þar sem miði færist ekki út í lokin, þegar stillt er á Cut-4, þarf að enda á FEED. 

Gott er að stilla merkivélina aftur á Cut-1 undir CODE SETUP áður en hætt er, til að hafa vélina 

tilbúna í aðrar aðgerðir. 
 

 


