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PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ  
P-TOUCH EDITOR 
Programové vybavení zahrnuje program Installer, který usnadní zákaz-
níkovi instalaci P-touch Editoru. Program Installer umo�ní určit umístě-
ní ka�dého souboru a automaticky toto umístění sleduje. Z tohoto důvo-
du se nemusíte pokou�et zavádět soubory programu P-touch Editoru 
ručně. Pokud tak učiníte, P-touch Editor nemusí být schopen nalézt po-
třebné soubory a tak správně pracovat.  

Při instalaci programového vybavení se řiďte následujícími pokyny: 
1. Zkontrolujte systém, zdali splňuje v�echny po�adavky nutné k  in-

stalaci Editoru. 
2. Spusťte průvodce InstallShiel  Wizard. 
3. Proveďte registraci na kopii P-touch Editoru. 
4. Zvolte volby, které po�adujete nainstalovat. 
5. Nainstalujte ovladač tiskárny.  

V následujících kapitolách je ka�dý jednotlivý krok podrobně rozepsán. 

1. Zkontrolujte systém 

Program P-touch EDITOR je mo�né spustit pouze tehdy, pokud konfi-
gurace systému splňuje následující po�adavky: 

• Počítač: IBM PC nebo kompatibilní 
• Operační systém: Microsoft  Windows  95, 98 nebo NT 4,0 
• Volný prostor na pevném disku: nejméně 20 MB  
 

POZNÁMKA: 
Pokud budete tisknout dlouhé �títky nebo jiná rozsáhlá data, budete 
potřebovat pár stovek megabytů navíc. 
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• Sériový port:  konektor s 9 vývody 
• Monitor: VGA nebo kvalitněj�í grafická karta 
• Mechanika CD-ROM 

 

2. Spusťte program InstallShiel  Wizard. 

Tento program vás snadným způsobem povede celou instalací P-touch 
Editoru a ovladače tiskárny PT-9200PC. 

1. Připojte PT-9200PC k sériovému portu počítače a obě zařízení 
zapněte. Bez připojeného PT nebude mo�né definovat přenosovou 
rychlost. 

2. Do CD-ROM mechaniky počítače vlo�te CD disk. Objeví se dialo-
gové okno, ve kterém mů�ete zvolit jazyk programu.  

 
POZNÁMKA: 
Instalační program pro P-touch Editor, ovladač tiskárny a u�ivatel-
ský návod mohou být z CD disku zkopírovány na diskety. Podrob-
nosti naleznete v souboru Readme. 

 
 

 
3. Zvolte jazyk instalovaného programového vybavení P-touch Editor 

a potom klikněte my�í na tlačítko                . Tím se spustí průvodce 
InstallShield  Wizard, umo�ňující instalaci programového vyba-
vení P-touch Editoru.  
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3. Proveďte registraci na kopii P-touch Editoru. 

Při spu�tění průvodce InstallShield  Wizard se zobrazí dialogové okno 
s uvítáním. Kliknutím na tlačítko                  se objeví dialogové okno 
User Information  (Informace o u�ivateli), do kterého zaregistrujte své 
jméno a název firmy.  

 
1. Do pole Name napi�te své jméno. 
2. Do pole Company  napi�te název organizace. 
3. Klikněte my�í na tlačítko                 . Objeví se následující dialogo-

vé okno. 

4. Správnost zadaných informací potvrďte stiskem tlačítka                 .  
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4. Zvolte volby, které po�adujete nainstalovat 

 

Instalace základních voleb 
Pro základní volby zvolte nastavení �Typical� a klikněte my�í na tlačít-
ko                 .  

Instalace nezbytných minimálních voleb 
Zvolte nastavení �Compact� a klikněte na tlačítko                . 

Instalace po�adovaných voleb 
Zvolte nastavení �Custom� a klikněte my�í na                   .  
Objeví se toto 
dialogové ok-
no. 
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Vyberte po�adovanou volbu a klikněte my�í na tlačítko                 .  
 

POZNÁMKA: 
Pokud vyberete �Custom� necháte nainstalovat do počítače také ná-
vod k obsluze, budete jej mít kdykoliv velmi rychle dostupný 

 
Při kopírování jednotlivých aplikací na pevný disk va�eho počítače se 
objevuje vý�e vyobrazené okno. 
 

POZNÁMKA: 
Při kopírování nikdy z mechaniky nevyjímejte CD-ROM disk.  
Vyčkejte, a� se na obrazovce objeví příslu�né pokyny. 

Po instalace programu P-touch Editor se zobrazí dotaz, zdali si přejete 
nainstalovat ovladač tiskárny PT-900PC.  

 
POZNÁMKA: 
Pokud se rozhodnete nainstalovat ovladač tiskárny samostatně - bez 
předchozího spu�tění P-touch Editoru, spusťte nejdříve 
v po�adovaném jazyce slo�ky �Win95� (pro Windows 95/98) nebo 
ze slo�ky �NT� (pro Windows NT 4,0) slo�ky �Driver� program 
�Setup.exe�. 

 

Kliknutím my�i na tlačítko                  je spu�těn průvodce Add Printer  
(Přidat tiskárnu).  
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5. Instalace ovladače tiskárny 

Instalaci ovladače tiskárny vám umo�ní průvodce Add Printer.  

1.  
Pro Windows 95/98: 
V dal�ím dialogovém okně mů�ete stanovit, zdali PT-9200PC je lo-
kální nebo síťovou tiskárnou. 
Windows NT 4,0:  
Zvolte �My Computer� (Můj počítač) a potom my�í klikněte  
na                . Dal�í dialogové okno umo�ní zvolit port, ke kterému 
bude PT-9200PC připojen.  

 
POZNÁMKA:  
Pokud se na seznamu neobjeví PTCOM, mů�ete jej kliknutím na 
tlačítko �Add Port�� přidat.  

Dialogové okno �Printer Ports� uvádí seznam dostupných portů. 

Zvolte �Brother P-touch Serial Port� a klikněte na tlačítko  �New Moni-
tor��. 
Na obrazovce se zobrazí dialogové okno �Port Name� (Název portu). 
Vyberte port, ke kterému je připojen PT-9200PC a nastavení ukončete 
kliknutím na tlačítko                 . 

2. 
Pro Windows 95/98: 
Zvolte „Local Printer� a klikněte na tlačítko                . 
Windows NT 4,0: 
Kliknutím my�i zatrhněte kontrolní značku u portu PTCOM, ke kte-
rému je PT-9200PC připojen také klikněte na tlačítko                . 

3.  
V dialogovém okně Průvodce přidáním tiskárny klikněte na tlačítko 
�Z diskety�. Zobrazí se dialogové okno Instalace z diskety�  

4. 
Klikněte na tlačítko �Procházet�. Nyní mů�ete zadat cestu k souboru 
s ovladačem tiskárny.  



 7 

5. 

Pro Windows 95/98: 
Ve slo�ce �Driver� po�adovaného jazyka dvakrát klikněte na 
�Win95� a potom klikněte na tlačítko                 . 
Windows NT 4,0: 
Ve slo�ce �Driver� po�adovaného jazyka dvakrát klikněte na �NT� 
a potom klikněte na tlačítko                . 

6. 
Klikněte my�í na tlačítko                . Zobrazené dialogové okno vám 
umo�ní zvolit tiskárnu PT-9200PC.  

7. 
Pro Windows 95/98: 
Zvolte �Brother PT-9200PC/9400� a potom klikněte my�í na tlačít-
ko                 . Objeví se dialogové okno, které je uvedeno na násle-
dující straně. V tomto okně zvolte port PTCOM, ke kterému je při-
pojen PT-9200PC a potom klikněte opět na tlačítko                . 
V dal�ím dialogovém okně mů�ete tiskárnu přejmenovat, případně ji 
stanovit, coby standardní.  
Windows NT 4,0: 
Zvolte �Brother PT-9200PC� a klikněte my�í na tlačítko                 . 
Také zde se zobrazí dialogové okno, kde mů�ete tiskárnu přejmeno-
vat, případně ji stanovit, coby standardní.  
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Dialogové okno pro Výběr modelu: 
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8. 

Pro Windows 95/98: 
Zadejte po�adovaná nastavení a potom my�í klikněte na tlačítko   
                . Na obrazovce je spu�těno dialogové okno �Change Baud 
Rate Wizard� (Průvodce po nastavení změny přenosové rychlosti). 
Pro Windows NT: 
Zadejte po�adované nastavení a klikněte my�í na tlačítko                 . 
Objeví se dialogové okno, ve kterém mů�ete stanovit, zda je PT-
9200PC sdílena či nikoliv.  

9. 

Pro Windows NT: 
Zvolte �Not Shared� (Nesdílena) a klikněte na tlačítko                . 
V následujícím dialogovém okně se objeví dotaz na tisk testovací 
strany po ukončení instalace. 

10. 

Pro Windows NT: 
Zvolte �No� (Ne) a klikněte my�í na tlačítko                . . Na obra-
zovce je spu�těno dialogové okno �Change Baud Rate Wizard� 
(Průvodce po nastavení změny přenosové rychlosti). 
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11. 

Zvolte sériový port, ke kterému je PT-9200PC připojen a klikněte 
my�í na                  . 

 

(Pro začátek doporučujeme u�ít rychlost 3600bps. S vy��í rychlostí lze experi-
mentovat a� systém bude stabilní.) 

12. 
Nastavte po�adovanou přenosovou rychlost a potom klikněte na tla-
čítko                 . Zobrazí se dialogové okno s dotazem na správnost 
zadaných nastavení.  
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13. 
Nastavení mů�ete je�tě změnit kliknutím na tlačítko                 . Po-
kud je nastavení provedeno správně, pokračujte kliknutím my�i na 
tlačítko                 . 

 
 
15. 

Zvolte �Yes, I want to restart my computer now� (Ano, přeji si re-
startovat počítač) a klikněte my�í na tlačítko                 . 
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VYMAZÁNÍ NEBO NOVÁ INSTALACE P-TOUCH 
EDITORU 
Vymazání v�ech nainstalovaných souborů 
P-touch Editoru 

V oknu Ovládací panely dvakrát klikněte my�í na ikonu Přidat nebo 
odebrat programy. Zvolte P-touch Editor 3 a my�í klikněte na tlačítko  
                 .   

 

Nová instalace P-touch Editoru nebo změna 
nastavení 

Při instalaci postupujte popsaným způsobem. Po ukončení instalace má-
te k dispozici nové seskupení, které buď uzavřete za�krtnutím na ! (pří-
stup přes Start � Programy � P-touch Editor 3), nebo tahem my�í přetáh-
něte na plochu vybrané ikony.  
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SPU�TĚNÍ P-TOUCH EDITORU 
P-touch Editor mů�ete spustit kliknutím na příslu�nou ikonu, která se 
nachází ve skupině �P-touch Editor 3� nebo pomocí stačítka Start. Pro-
gram mů�ete také spustit z Windows Explorer.  

Spu�tění kliknutí na ikonu �P-touch Editor 3� 

Dvakrát klikněte na ikonu �P-touch Editor 3� ve skupině �P-touch Edi-
tor 3� 

Spu�tění pomocí tlačítka Start 
1. Na li�tě klikněte na tlačítko Star, zobrazí se roletová nabídka Start. 
2. Zvolte �Programs� (Programy). 
3. Zvolte �P-touch Editor 3�. 
4. Klikněte na �P-touch Editor 3�. 
 

Spu�tění pomocí Windows Explorer 
1. Spusťte Windows Explorer. 
2. Zvolte disk a adresář s nainstalovaným P-touch Editorem. 
3. Dvakrát klikněte na �Ptedit3.exe�. 
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Tato kapitolavám přehledně přiblí�í přiblí�í základní operace s P-touch 
EDITORem tak, aby jste jej mohli okam�itě začít pou�ívat. Doporuču-
jeme vám projít si jednotlivé příklady krok za krokem a seznámit se tak 
blí�e s pou�íváním my�i při vytváření objektů, jejich přesunu na editač-
ní. Dále se zabývá vytvořením vlastní databáze.  

Nezapomeňte, �e tato kapitola vám poskytne pouze informace nezbytné 
k tomu, aby jste mohli začít s programem pracovat. Podrobněj�í infor-
mace týkající se významu oken, příkazů a dialogových oken naleznete 
v Referenční příručce. 
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VYTVOŘENÍ NOVÉHO FORMÁTU DOKUMENTU 
Nový formát dokumentu mů�e být vytvořen dvěma způsoby: 

• Spusťte P-touch Editor (Zde klikněte). (V místě takto označeném 
získáte podrobný popis okna formátu dokumentu a jeho 
komponentů.) 

• Rozbalte vytahovací nabídku [File], zvolte příkaz [New] a potom 
klikněte my�í na příkaz [Layout] 

1 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
4 

 

5 

6 
 
 
 
 
 
 
 
7 
 
8 
9 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

11 

1 Li�ta MENU (Nabídka) 7 Editační plocha 
2 Li�ta standardních nástrojů 8 Kurzor 
3 Schránka PROPERTY DOCK 

(Vlastnosti) 
9 Tisková plocha 

4 Pravítka 10 Schránka OBJECT DOCK (Objekty 
5 Li�ta nástrojů kreslení 11 Stavová li�ta 
6 Li�ta s názvem   
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EDITAČNÍ PLOCHA 
Editační plocha se pou�ívá k návrhu �títku. Ka�dý �títek je tvořen něko-
lika prvky zvanými objekty, které mají určité uspořádání - návrh. K dis-
pozici jsou různé typy objektů, z nich� ka�dý je pojmenován podle typu 
obsa�ené informace. Seznam spolu s krátkým popisem bloků je uveden 
ní�e.  

 

Textový objekt: obsahuje text 

Grafický objekt: obsahuje grafiku 

Objekt bitmapových dat: obsahuje data bitové mapy (.bmp, .dib, .jpf, 
.gif, .tif, .ico, .wmf) importovaná z jiných aplikací (např. Paintbrush). 

Uspořádané textové objekty: obsahuje data vytvořená pomocí příkazu 
[Arrange Text] (Uspořádání textu). 

Objekt obsahující datum, čas, kalendář: obsahuje datum, čas a kalen-
dář. Vytvořen příkazem [Date/Time/Calendar]. 

 



 17 

PRÁCE S TEXTOVÝMI OBJEKTY 
Tato část popisuje základy práce s textovými objekty při návrhu �títku.  

 

Vytvoření textového objektu 
Textový objekt je automaticky vytvořen po napsání textu na editační plo-
chu. 

1. Na li�tě nástrojů klikněte my�í na tlačítko "A".  
! Kdy� kurzor přemístíte zpět na editační plochu, 

tvar kurzoru se změní na "ΙΙΙΙ" (textový kurzor). 
2. Přemístěte kurzor kamkoliv na editační plochu a klik-

něte levým tlačítkem my�i. 
! Na editační plo�e se rozbliká kurzor pro zadání tex-

tu,který indikuje, �e od této pozice mů�ete psát 
text.  

3. Napi�te po�adovaný text. 
! Pomocí kurzorových kláves na klávesnici počítače 

mů�ete kurzor v textu  libovolně přemísťovat a 
opravit tak případné chyby.  

 
 
 
 
 
 
 
 

POZNÁMKA: 
Při práci s textem mů�ete pracovat pouze v re�imu 
vkládání, nikoliv přepisování (klávesa Insert je ne-
funkční). 

Anderson 
Kurzor 
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Anderson A

Změna vzhledu textu 

Vzhled textu lze upravit změnou fontu, velikostí, stylem fontu a apliko-
vanými efekty. Text lze změnit buď kliknutím na příkaz [Font] 
v nabídce [Format], nebo pomocí ikony Vlastnosti fontu ve schránce 
Property Dock.  

• Příkazem [Font] nabídky [Format] se zobrazí dialogové okno Text 
Propertiest (Vlastnosti textu) s tabulkou fontů (Font tab), které 
umo�ní provést jednorázově několik změn.   

• Vlastnosti fontu ve schránce Property Dock umo�ní provádět jedno-
rázové změny.   

K provedení nastávající úlohy, kdy změníme velikost prvního písmena 
slova vyu�ijeme druhé mo�nosti - ikony Vlastnosti fontu.  

1. Ta�ením kurzoru zvýrazněte první písmeno slova.  

2. Klikněte A  ve schránce Vlastnosti na ikonu Vlastnosti fontu. 

3. Klikněte na tlačítko se �ipkou, které je umístěno vpravo od nastave-
ní velikosti fontu.  
! Objeví se roletka s nabídkou velikostí. 

4. Zvolte 24.  
! Velikost zvýrazněného textu se změní na 24 bodů. 

! Stejným způsobem mů�ete 
pomocí kláves se �ipkami 
změnit typ písma a jeho 
atributy (tučný, kurzíva, tučná 
kurzíva). 

Nastavení velikosti 

Anderson A 
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Dal�í funkce pro úpravu vzhledu textu 
Přesné natočení textu a nastavení stylu vám umo�ní dal�í mno�ství pří-
kazů a funkcí.  

• Automatický formát 
• Vyrovnání 
•  Otočení 
• Vyplnění tiskové plochy objektem 
• Vlo�ení data, času nebo kalendáře 
• Automatické uspořádání textu 
• Zarovnání textu uvnitř bloku 
• Automatická editace textu ve vytvořeném návrh 

 

PRÁCE S GRAFICKÝMI OBJEKTY 
Kdykoliv je na editační plo�e něco vykresleno, automaticky se vytvoří 
grafický objekt. V následující části je popsáno vykreslení jednoduchého 
obdélníku. 

Vytvoření grafického objektu 
1. Na li�tě nástrojů klikněte na tlačítko s obdélníčkem. 
! Jakmile kurzor vrátíte zpět na editační plochu, bu-

de mít tvar nitkového kří�e (+). Je to kurzor pro 
kreslení.  

2. Přemístěte kurzor na libovolné místo editační plochy 
a stiskněte levé tlačítko my�i. Do tohoto místa bude 
umístěn roh obdélníku. 

3. Kurzor přemístěte do protilehlého rohu obdélníku a 
tlačítko my�i uvolněte. 

Táhněte my�í 
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Dal�í funkce pro grafickou úpravu  

Pro grafickou úpravu jsou k dispozici dal�í příkazy a funkce.  

• Kreslení linek, obdélníků, obdélníků se zaoblenými rohy, kru�nic, 
vzorovaných obdélníků 

• Specifikace typu linky, její �ířky a vzorku výplně 
• Stanovení stylu rámečku 
• Specifikace barvy pozadí, linek, barev popředí a vzorů 
• Automatický formát 
• Vyrovnání  
• Otočení  
• Vyplnění tiskové plochy objektem 
• Import obrázků 
• Vlo�ení klipartů 
• Kombinace jednotlivých částí za účelem vytvoření ilustrace nebo 

volby obrázků z předlohy. 
  

• Stejným způsobem mů�ete kreslit linky, obdélníky se zaob-
lenými rohy nebo se vzorovaným obrysem nebo elipsy. 

• Pokud budete při pohybu my�í dr�et stisknutou klávesu 
SHIFT, výsledkem bude dokonalý čtverec nebo kru�nice. 
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ÚPRAVY OBJEKTŮ 
Po vytvoření objektu mů�ete měnit jeho velikost, přemístit jej nebo vy-
mazat. Dal�í funkce vám pomohou jej snadno a rychle otáčet nebo vy-
rovnat. 

Volba a zru�ení volby více objektů  
1. Na li�tě nástrojů klikněte na tlačítko volby (�ipka). 
2. Kurzor přemístěte do horní části prvního objektu, který chcete zvo-

lit a klikněte levým tlačítkem my�i. 
3. Kurzor přemístěte na dal�í objekt a během kliknutí levým tlačítkem 

dr�te stisknuto tlačítko SHIFT.  
! Nyní byly zvoleny dva objekty.  

4. Pro označení dal�ích objektů opakujte bod 3.  
5. Pokud se rozhodnete označení zru�it, klikněte na libovolné místo 

editační plochy � mimo zvolené objekty. 

1. Na li�tě nástrojů klikněte na tlačítko volby (�ipka).  
! Po přemístění kurzoru zpět na editační plochu se jeho 

tvar nezmění (#), je to kurzor volby. 
2. Tento kurzor - �ipku, přemístěte do horní části bloku, který 

chcete vybrat a klikněte levým tlačítkem my�i.  
! Zvolený blok je nyní po svém obvodu vyznačen úchopo-

vými značkami ve tvaru malých plných čtverečků.  

 

 

3. Jestli�e se rozhodnete zru�it zvolený blok, kurzor přemístě-
te mimo zvolený blok - do libovolného místa na editační 
plo�e a klikněte levým tlačítkem my�i.  
! Úchopové značky opět zmizí.  

Úchopové značky 
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Táhněte my�í 

Volba a zru�ení volby v�ech objektů 
6. Roztáhněte roletové menu [Edit] (Editace) a zvolte příkaz [Select 

All] (Zvolit v�e).  
! Tímto příkazem jsou zvoleny v�echny aktuální objekty na editač-

ní plo�e. 
7. Zru�ení volby se provede opět kliknutím my�i na libovolné místo 

editační plochy. 

 

Změna stylu objektu 
1. Kurzorem pro volbu zvolte objekt. 
2. Dvojitým kliknutím levého tlačítka se zobrazí odpovídající dialogo-

vé okno, ve kterém lze změny provést. Příslu�né dialogové okno se 
také zobrazí po kliknutí pravého tlačítka my�i a volbou příkazu 
[Properties] (Vlastnosti) v roletové nabídce.  

3. Zvolte po�adované nastavení a klikněte my�í na tlačítko                  . 

 

Změna velikosti objektu 
1. Kurzorem pro volbu (�ipka) zvolte objekt. 
2. My�í uchopte jednu z úchopových značek objektu a táhněte.  
! Úchopovou značku uchopíte tak, �e na ni umístíte kurzor a podr-

�íte stisknuté levé tlačítko my�i.  
3. Jakmile objekt dosáhne po�adované velikosti, tlačítko my�i opět 

uvolněte.  
! Ta�ením prostředních úchopových značek se mění velikost ob-

jektu ve svislém nebo vodorovném směru.  
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Táhněte my�í 

! Ta�ením rohových značek se velikost objektu mění v obou smě-
rech současně.  

 
 
 
 
 
 
 
! Při ta�ení rohové úchopové značky a současném stisku klávesy 

SHIFT, se rozměry objektu mění ve stejném poměru stran pů-
vodního objektu.  

 

Přemístění objektu pomocí kurzoru $$$$ 
4. Kurzorem pro volbu zvolte objekt.  
! Mů�ete zvolit více objektů nebo celou skupinu. 

5. Umístěte kurzor volby do vnitřní části objektu a stiskem levého tla-
čítka my�i zvolený objekt uchopte.  

6. Ta�ením my�i objekt přemístěte. 
7. Jakmile je objekt umístěn na po�adované místo, tlačítko my�i uvol-

něte. 
 

Přemístění objektu pomocí klávesnice 
1. Kurzorem pro volbu zvolte objekt.  
! Mů�ete zvolit více objektů nebo celou skupinu. 

2. Na klávesnici stiskněte klávesu se �ipkou, která odpovídá po�ado-
vanému směru přemístění.  
! Přidr�ením klávesy se zvolený blok bude pohybovat �ádaným 

směrem.  
 
Vymazání objektů 
1. Kurzorem pro volbu zvolte objekty, určené k vymazání. 
2. Roztáhněte roletové menu [Edit] (Editace) a zvolte příkaz [Cut] 

(Vyjmout) nebo [Clear] (Vymazat). Zvolený objekt mů�ete také 
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jednodu�e vymazat stiskem klávesy Delete nebo Backspace na va�í 
klávesnici.  
! Příkazem [Cut] je zvolený objekt vyjmut a umístěn do schránky. 

Odtud jej mů�ete vlo�it na jiné místo. 
! Příkazem [Clear] nebo stiskem klávesy Delete či Backspace je 

zvolený objekt vymazán. 

 

POU�ITÍ PRŮVODCE AUTOMATICKÉHO FORMÁTU 
Funkce AUTO FORMAT vám usnadní a urychlí vytvoření zadáním textu 
do zvoleného formátu. Díky této funkci obdr�íte �irokou nabídku auto-
matických formátů, které je mo�né rozdělit do 14 různých kategorií.  

 

Vytvoření grafické úpravy pomocí průvodce 
automatickým formátem 

Vytvořte následující �títek.  

Tento �títek byl vytvořen pomocí �ablony nazvané NAMEPLT2.LBL, 
která je ulo�ena v kategorii nazvané NAMEPLT. 

1. Klikněte my�í na tlačítko           nebo zvolte z nabídky [File] příkaz 
[Auto Format].  

2. V seznamu kategorií (�Category:�)  zvolte kategorii, která 
obsahuje po�adovanou �ablonu. 
!  Zvolte např. kategorii �NAMEPLT�. 
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3. Klikněte na tlačítko                 . 
4. V seznamu �Template� (�ablony) vyberte po�adovanou předlohu 
! Vyberte např. �NAMEPLT2.LBL�.  
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5. Klikněte na tlačítko                 . 
6. Zvolte text, který si přejete změnit tak, aby bude zobrazen 

v editačním okně �Input�.  
! První část textu, kterou máme v úmyslu změnit, je název , který 

je ji� vybrán. 
! Text mů�e být vybrán buď kliknutím na zobrazený vzorek, nebo 

kliknutím na tlačítko                  nebo �Previous�. 
7. V editačním okně �Input� změňte text. 
! Např. název společnosti změníme na �IMPORTS INC.� 

 
POZNÁMKA: 
V editačním okně mů�e být změněn font, jeho velikost, styl a atribu-
ty (podtr�ení, stín apod.) původního textu �ablony.  

 
8. Kroky 6 a 7 opakujte tak dlouho, dokud text nebude vypadat podle 

va�ich představ.  
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9. My�í klikněte na tlačítko                  a pokračujte, dokud se neobjeví 
poslední strana průvodce automatickým formátem.  

 
POZNÁMKA: 
Pokud aktivována volba �Use the Current Page Size�, velikost nově 
vytvořeného dokumentu je automaticky nastavena podle aktuálně 
zvolené velikosti strany.  

 

10. Po výběru zvolených voleb, klikněte my�í na tlačítko                 . 
Tím je upravený formát umístěn na tiskovou plochu.  
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TISK NÁVRHU 
Tato funkce umo�ní vytisknout vytvořený dokument na tiskárně, pří-
padně ji� vytvořit �títek přímo na přístroji PT-9200PC. 

 

1. Volba tiskárny 
1. Roztáhněte roletovou nabídku [File] (Soubor), po volbě příkazu 

[Printer Setup] (Nastavení tiskárny) se zobrazí dialogové okno 
[Printer Setup].  

2. Klikněte na volbu "P-touch Series Printer" a zvolte "PT-9200PC/ 
9400". 

3. Volbu potvrďte kliknutím na tlačítko                   a dialogové okno 
�Printer Setup� zavřete.  
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2. Tisk návrhu 
1. Roztáhněte roletovou nabídku [File] (Soubor), a volbou příkazu 

[Print] (Tisk) otevřete okno [Print]. 

POZNÁMKA: 
Podle typu zvolené tiskárny se li�í dostupné volby (Options). 
 

2. Proveďte po�adovaná nastavení. 
3. Ujistěte se, zdali je tiskárna zapnuta a připravena k tisku a klikněte 

my�í na tlačítko                  . 



 31 

ULO�ENÍ SOUBORU S NÁVRHEM 
Nově vytvořený návrh je P-touch EDITORem označen automaticky jako 
�Layout 1� Je to pouze dočasný název, neboť při ukládání je nutné sou-
bor pojmenovat. 

 

Ulo�ení souboru, který ji� má název 

Roztáhněte roletovou nabídku [File] (Soubor) a zvolte příkaz [Save] 
(Ulo�it). Soubor je ulo�en pod přiděleným názvem. 

 

Ulo�ení nepojmenovaného souboru 

Roztáhněte roletovou nabídku [File] (Soubor) a zvolte příkaz [Save] 
(Ulo�it). Objeví se dialogové okno, ve kterém mů�ete blí�e specifikovat 
disk, adresář a název souboru. 

 

Ulo�ení souboru pod jiným názvem 

Roztáhněte roletovou nabídku [File] (Soubor) a zvolte příkaz [Save As] 
(Ulo�it jako). Opět se objeví dialogové okno, ve kterém zadejte disk, 
adresář a nový název souboru. Tento příkaz umo�ňuje zhotovit novou 
kopii na základě kopie staré verze.  
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DATABÁZE 
Vá� P-touch Editor umí vytvářet u�itečné databáze, které pomáhají data 
nejen shroma�ďovat, ale také třídit a zpětně získávat potřebné 
informace. 

Databázový dokument je tvořen tabulkou, rozdělenou na záznamy. 
Ka�dý záznam je tvořen počtem polí, která obsahují textová. Nově 
vytvořenému poli je dán formát, který určuje typ dat v něm ulo�ených.  

Řádky tabulky jsou záznamy a sloupce jsou pole. Názvy záznamů tvoří 
názvy řádků a názvy polí jsou názvy sloupců. Např. jestli�e je databází 
seznam zákazníků, potom ka�dý záznam bude obsahovat jedno pole pro 
jméno, jedno pole pro příjmení, dal�í pole pro telefonní číslo atd. 
Záznamy mohou být tříděny podle polí, co� usnadňuje nalezení 
po�adovaného záznamu.   
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VYTVOŘENÍ DATABÁZE 
Při vytváření databáze se postupuje následovně: 

1. Vytvoření nového databázového dokumentu a nové tabulky. 
2. Definování názvů polí a jejich formátů. 
3. Záznamy a zadání jejich dat. 
 

Abychom lépe porozuměli systému databáze, vytvoříme podle vý�e 
uvedených bodů databázový soubor, který bude obsahovat data z ní�e 
uvedené tabulky. 

 
Firma Jméno Adresa PSČ Město Tel. Fax. E-mail 

Brother Ing. Dana 
Kotlíková 

Veveří 102 659 10 Brno 4117 4117  

ATEX Karel Pilař Skrytá 1 602 00 Brno - - - 
        

 
 
 

1. Vytvoření nového databázového dokumentu 
a nové tabulky 

Vytvoření nové tabulky je velmi snadné, jestli�e budete postupovat pod-
le následujících bodů: 

1. Roztáhněte roletovou nabídku [File], zvolte příkaz [New] (Nový). 
Tím se na obrazovce zobrazí podnabídka [New]. Klikněte my�í na 
příkaz [Database] (Databáze).                  

2. V okénku �Save in� (Ulo�it do), které je umístěno nad seznamem, 
zvolte slo�ku, kam má být tabulka ulo�ena.  

3. Do okénka �Field name� (Název pole) zapi�te název nově vytvoře-
né tabulky. 
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4. Po kliknutí na tlačítko                  se zobrazí dialogové okno �Define 
Fields� (Definování polí). 
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2. Definování názvů polí a jejich formátů 

Databáze je definována poli, které tvoří záznamy. 

1. V dialogovém okně �Define Fields� (Definování polí) klikněte na 
tlačítko                  , aby se zobrazilo dialogové okno �Add a Field� 
(Připojit pole).  

2. Do editačního okénka �Field Name� zapi�te název některého z polí.  
! Nejdříve napí�eme �Jméno�, neboť toto bude slou�it k identifi-

kaci záznamů v na�í databázi. 
3. U okénka �Field Format� (Formát pole) rozviňte roletovou nabíd-

ku se seznamem formátů polí, ze kterého některý vyberte. 
! V�echna pole v této databázi mohou mít textový formát. 

4. V dialogovém okně klikněte na tlačítko                 nebo stiskněte na 
klávesnici klávesu Enter. Okno se zavře. 

5. Definujte tímto způsobem v�echna pole, která si přejete do databáze 
vlo�it.  

6. Po nadefinování v�ech názvů polí, klikněte my�í na tlačítko  
�����a dialogové okno se zavře. 

 
! Změnami v názvech polí a jejich formátech se zabývá údr�ba da-

tabáze. 
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1 - Strom databáze    3 � Řádek pro volbu polí 
2 � Sloupec pro volbu záznamů  4 � Záznam 
 
• Místo označené �Click here� (Zde klikněte) obsahuje podrobné 

vysvětlení okna databázového dokumentu a jeho komponentů. 
• V�imněte si, �e okno databázového dokumentu je podobné 

editačnímu oknu. Obě okna se li�í v li�tách nabídek a nástrojů.  
 
 

3. Záznamy a zápis jejich dat 

Po definici polí mů�eme přistoupit k vlastnímu vytvoření záznamů a 
vlo�ení dat 

1. Na li�tě standardních nástrojů Klikněte my�í na ikonu        , nebo 
v nabídce [View] zvolte příkaz [Form View]. Na obrazovce se 
objeví následující okno. 
! Při prvním zobrazení okna se objeví data prvního záznamu. 

1             2 

3 
 
 
4 
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1.  
 

 

 

 

2. Umístěte kurzor do po�adovaného editačního okénka. 
! V na�í databázi to bude okénko vedle názvu �Firma�. 

3. Do tohoto pole vepi�te data. 
! Zapi�te �Brother. 

4. Na klávesnici stiskněte klávesu tabulátoru nebo my�í přemístěte 
kurzor do dal�ího pole.  

5. Podle bodů 3 a� 5 zapi�te data do v�ech okének.  
! Jakmile zapí�ete poslední údaj stiskněte klávesu Enter. Na obra-

zovce se objeví okno pro nový záznam s prázdnými editačními 
okénky.  

6. Celý postup opakujte od bodu 2 a� po bod 5. 
7. Kliknutím my�i na tlačítko                     se okno zavře a zapsaná da-

ta jsou vlo�ena do databáze. 
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ÚDR�BA DATABÁZE 
V následující části jsou uvedeny některé postupy, které mů�ete potřebo-
vat při práci s databází.  

Změna dat záznamu 
1. V okně se záznamem u voliče sloupce záznamu klikněte my�í na 

záznam, jeho� data chcete změnit. 
2. V nabídce [View] klikněte my�í na příkaz [Form View]. Na obra-

zovce se objeví okno s pohledem na tabulku 
3. Klikněte na data a podle po�adavků je změňte. 
4. Okno zavřete kliknutím na tlačítko                    . 
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Vymazání záznamu 
1. V okně se záznamem u voliče sloupce záznamu klikněte my�í na 

záznam, který chcete zmazat. 
! Jestli�e se rozhodněte vymazat více záznamů, dr�te při výběru 

stisknutou klávesu Ctrl. 
2. V nabídce [Edit] vyberte příkaz [Clear].  
 

Změna názvu pole 
1. V nabídce [Tool] zvolte příkaz [Define Fields]. Zobrazí se dialogo-

vé okno Define Fields (Definovat pole).  
2. V okénku seznamu polí „Fields:“ zvolte název pole, který po�adu-

jete změnit. 
3. Po aktivaci tlačítka                   se zobrazí dialogové okno „Edit a 

Field“ (Editovat pole).  

4. Do okénka „Field Name:“ (Název pole) napi�te nový název pole a 
v okně „Field Format:“ (Formát pole) zadejte nový formát. 

5. Po kliknutí na tlačítko                 se dialogové okno zavře. 
6. Po provedených změnách kliknutím na tlačítko                  zavřete 

dialogové okno „Define Fields“ (Definovat pole). 
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Vytvoření nového pole 
1. V nabídce [Tool] zvolte příkaz [Define Fields]. Zobrazí se dialogo-

vé okno Define Fields (Definovat pole). 
2. Po kliknutí na tlačítko                   se zobrazí dialogové okno „Add a 

Field“ (Přidat pole). 

3. Do editačního okénka „Field Name:“ (Název pole) zapi�te název 
jednoho z polí. 

4. Do okna „Field Format:“ vyberte některý z formátů seznamu role-
tové nabídky. 

5. Kliknutím na tlačítko                  se dialogové okno „Add Field“ za-
vře. 

6. Po provedených změnách kliknutím na tlačítko                  zavřete 
dialogové okno „Define Fields“ (Definovat pole). 
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Vymazání pole 
1. V nabídce [Tool] zvolte příkaz [Define Fields]. Zobrazí se dialogo-

vé okno Define Fields (Definovat pole). 
2. V okénku seznamu polí „Fields:“ zvolte název pole, který po�adu-

jete vymazat. 
3. My�í klikněte na tlačítko                    . 

• S vymazáním pole jsou vymazána také v�echna vlo�ená data zápisu. 
4. Klikněte my�í na tlačítko                  . 
5. Po provedených změnách kliknutím na tlačítko                  zavřete 

dialogové okno „Define Fields“ (Definovat pole). 

 

Změna pořadí polí 
1. V nabídce [Tool] zvolte příkaz [Define Fields]. Zobrazí se dialogo-

vé okno �Define Fields“ (Definovat pole). 
2. V okénku seznamu polí „Fields:“ zvolte název pole, který po�adu-

jete přemístit. 
3. Kliknutím my�i na tlačítko          se vybrané pole přemístí v sezna-

mu směrem dolů a kliknutím na tlačítko          se zvolené pole pře-
místí směrem nahoru. 

4. Ukončení provedených změn potvrďte zavřením okna � klikněte na 
tlačítko                  .  
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VYU�ITÍ DATABÁZE K NÁVRHU 
Po vytvoření databáze mů�ete jednoduchým způsobem data začlenit do 
nového návrhu. V následující části se budeme zabývat vyu�itím databá-
ze k vytvoření návrhu. Tato činnost zahrnuje tři základní kroky: 

1. Definice spojených polí 
2. Sloučení databázových polí do vybraného návrhu. 
3. Uspořádání polí v návrhu. 
V�echny tyto kroky jsou popsány ní�e. 
 

1. Definice spojených polí 
Operace, která je popsána dále vám umo�ní spojit dvě a více polí do je-
diného pole, které je přehledněj�í z hlediska uspořádání textu. 
Příkladem bude spojení polí dat �Firma� a  �Jméno�, které jste ji� dříve 
zadali. 
1. V nabídce [Tool] (Nástroje) vyberte příkaz [Joined Fields]. Zobrazí 

se dialogové okno „Define Joined Fields“ (Definovat spojená po-
le).  
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2. Po kliknutí na tlačítko                  se zobrazí dialogové okno „Add a 
Joined Field:“ (Připojit spojené pole).  

3. V okénku seznamu �Fields:� klikněte my�í na název prvního pole, 
které má být součástí spojeného pole a potom klikněte na tlačítko  
                  . (Např. �Firma�). 

4. Za �Firmu� v editačním okénku �Data:� zadejte stiskem mezerníku 
na klávesnici mezeru.  
! Při spojování polí mů�ete do spojeného pole zadat  v editačním 

okénku �Data:� jakýkoliv text. Aby byla spojená pole psána na 
samostatné řádky, napi�te v po�adovaném místě do editačního 
okénka �Data:� �∴   � 

5. Vyberte název druhého pole a opět klikněte na tlačítko                  . 
n 

1 
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6. Po dokončení po�adovaného spojeného pole zavřete dialogové okno 
„Add a Joined Field:“ kliknutím na tlačítko                     . Tím také 
bude nově vytvořené spojené pole přidáno do seznamu  „Joined Fi-
elds:“ v dialogovém okně „Define Joined Fields“.  

7. Kliknutím na tlačítko                       dialogové okno „Define Joined 
Fields“ zavřete. 

 

2. Sloučení databázových polí do vybraného  
návrhu 

A� vytvoříte v�echna pole a spojená pole, budete je asi chtít pou�ít po-
�adovaná spojená pole v návrhu. 

1. V nabídce [Tool] (Nástroje) vyberte příkaz [Merge into Layout] 
(Sloučit do návrhu). Tím se zobrazí dialogové okno „Merge Fields“ 
(Sloučená pole). 
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! Pokud je otevřeno více návrhů , zobrazí se nejdříve dialogové 
okno �Select Layout� (Volba návrhu). Zvolte návrh, do kterého 
chcete pole zahrnout a potom klikněte na tlačítko                 . 

! Databáze mů�e být spojena pouze s jedním návrhem. Pokud je 
vybrán návrh, který je ji� spojen s databází, zobrazí se chybové 
hlá�ení. 

2. V seznamu „Database Fields That Can Be Merged“ (Databázová 
pole, která mohou být sloučena) dialogového okna „Merge Fields“ 
vyberte pole, které si přejete zahrnout do návrhu.   
! Pokud chcete vybrat více polí, dr�te při výběru my�í stisknutou 

klávesu Ctrl. Pokud se jedná o stanovení rozsahu polí, klikněte 
my�í nejdříve na první pole, a dr�te stisknutou klávesu Shift a 
současně klikněte na poslední pole. 

3. V okně „Object Type:“ (Typ objektu) vyberte ze seznamu roletové 
nabídky formát zvoleného pole.  
! V�echna tyto pole nechejte nastavena na �Auto�.  

4. Zahrnutí polí do návrhu provedete stiskem tlačítka                 . 
! Pokud se rozhodnete pole �rozpojit�, jednodu�e je z návrhu vy-

ma�te.  
 
 

POZNÁMKA: 
Data toho záznamu, který je zvolen voličem pro sloupec záznamu, 
budou zahrnuta do návrhu. 
Zobrazení názvů polí bez toho, ani� by data tohoto záznamu byla 
zahrnuta do objektu sloučených polí, se objeví po kliknutí my�í na 
ikonku          . 
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3. Uspořádání polí v návrhu 

Po spojení (sloučení) databázových polí do návrhu mů�ete změnit font, 
jeho velikost, styl (tučně, kurzíva,�). Na objekty textu spojených polí 
mů�ete aplikovat různé efekty. Tyto objekty mů�ete umístit na editační 
plochu stejným způsobem jako při editaci jiných textových objektů. Sa-
mozřejmě, mů�ete návrh obohatit o dal�í objekty, jakými jsou obrázky 
nebo text.  

 
Zobrazení dat z jiného záznamu 

Jestli�e chcete zvolit jiný záznam obsahující data, která si přejete 
v návrhu zobrazit, rozviňte roletovou nabídku [Edit], otevřete podnabíd-
ku [Go To] a vyberte jeden z příkazů [First Record] (První záznam), 
[Last Record] (Poslední záznam), [Previous Record] (Předchozí zá-
znam) nebo [Next Record] (Dal�í záznam).  

Záznamy zobrazené v návrhu mů�ete také měnit díky tlačítkům na li�tě 
�Vlastnosti databáze�. 

 

 

 

 

 

Tlačítka pro výběr záznamu 
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TISK NÁVRHU SE SLOUČENÝMI DATY ZÁZNAMŮ 
Tisková operace vám umo�ní vytisknout návrh, který obsahuje data jed-
noho či více záznamů z va�í databáze.  

1. Volba tiskárny 
Postupujte stejně jako v části �Tisk návrhu�. 
 

2. Tisk návrhu s daty z databázového záznamu 
1. Roztáhněte nabídku [File] a klikněte my�í na příkaz [Print] (Tisk). 

Zobrazí se dialogové okno „Print“.  

2. Zadejte po�adované nastavení. 
3. Vyberte záznamy obsahující data, která chcete z návrhu vytisknout. 
4. Přesvědčete se, �e je tiskárna zapnuta a připravena k tisku, potom 

klikněte na tlačítko                 . 
 
 

ULO�ENÍ DATABÁZOVÉHO DOKUMENTU 
Postupujte stejným způsobem, jaký je popsán v části �Ulo�ení návrhu�. 
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XXX 

Tato kapitola je uspořádána jako referenční příručka. Obsahuje podrob-
né informace o oknech P-touch EDITORu, schránkách, li�tách a dialo-
gových oknech. 

 

PROSTŘEDÍ P-TOUCH EDITORU 
Okno návrhu dokumentu 

6 

7 
 
 
 
 
 
 

8 
 

9 
 

10 
 
 
 
 
 
 

11 

1 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 

5 

1 Li�ta MENU (Nabídka) 6 Li�ta s názvem 
2 Li�ta standardních nástrojů 7 Editační plocha 
3 8 Kurzor 
 

Schránka PROPERTY DOCK 
(Vlastnosti) 9 Tisková plocha 

4 Pravítka 10 Schránka OBJECT DOCK (Objekty) 
5 Li�ta nástrojů kreslení 11 Stavová li�ta 
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POZNÁMKA: 
Pokud je zvoleno v dialogovém okně „Zoom“ (Zvět�ení) 1:1, návrh 
je zobrazen tak, �e pixel na obrazovce počítače odpovídá bodu na 
tiskárně.  
 

Li�ta MENU (Nabídka) 
! Zobrazení návrhu: 

 
! Zobrazení databáze: 

Řádková nabídka zobrazuje seznam vytahovacích nabídek s nejrůzněj-
�ími příkazy. Bli��í podrobnosti týkající jednotlivých nabídek a příkazů 
jsou uvedeny dále. 

 
 

Li�ta standardních nástrojů 
! Zobrazení návrhu: 

 
 
 
! Zobrazení databáze: 

 
 
Tlačítka na li�tě standardních nástrojů umo�ňují rychlý přístup k často 
pou�ívaným příkazům. 

1    2      3    4       5     6       7     8     9     10   11     12   13         14              15 

1     2      3     4        7      8     9      10      16    17   18       19      15 
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(1) Tlačítko [NEW] (Nový) 

• Kliknutí na toto tlačítko je stejné jako volba příkazu [New] 
z nabídky [File]. 

(2) Tlačítko [OPEN] (Otevřít) 

• Stejná funkce jako příkaz [Open] nabídky [File]. 

(3) Tlačítko [SAVE] (Ulo�it) 

• Stejná funkce jako příkaz [Save] nabídky [File]. 

(4) Tlačítko [AUTO FORMAT] (Automatický formát) 

• Stejná funkce jako příkaz [Auto Format] nabídky [File]. 

(5) Tlačítko [PRINT] (Tisk) 

• Stejná funkce jako příkaz [Print], který se objeví v nabídce 
[File] v zobrazení návrhu.  

(6) Tlačítko [PRINT PREVIEW] (Tisk náhledu) 

• Stejná funkce jako příkaz [Print Preview], který se objeví v 
nabídce [File] v zobrazení návrhu.  

(7) Tlačítko [CUT] (Vyjmout) 

• Stejná funkce jako příkaz [Cut] nabídky [Edit]. 

(8) Tlačítko [COPY] (Kopírovat) 

• Stejná funkce jako příkaz [Copy] nabídky [Edit]. 

(9) Tlačítko [PASTE] (Vlo�it) 

• Stejná funkce jako příkaz [Paste] nabídky [Edit]. 

(10) Tlačítko [UNDO] (Zpět) 

• Stejná funkce jako příkaz [Undo] nabídky [Edit]. 

(11) Tlačítko [REDO] (Opakovat) 

• Stejná funkce jako příkaz [Redo] nabídky [Edit] v zobrazení 
návrhu. 
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(12) Tlačítko [AUTO TEXT] (Automatický text) 

• Stejná funkce jako příkaz [Auto Text] nabídky [Edit] 
v zobrazení návrhu. 

(13) Tlačítko [PROPERTIES] (Vlastnosti) 

• Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí dialogové okno, které 
umo�ňuje měnit zvolený objekt. Tlačítko má stejnou funkci 
jako dvojité kliknutí my�í na objekt nebo volba příkazu 
[Properties] z roletové nabídky, která se objeví po kliknutí 
pravým tlačítkem my�i.  

(14) Tlačítko LUPA 

• Napi�te nebo vyberte po�adované zvět�ení nebo zmen�ení 
zobrazeného návrhu. 

(15) Tlačítko [HELP] (Nápověda) 

• Po kliknutí na toto tlačítko se objeví vedle ukazatele otazník 
(?). Jestli�e tímto ukazatelem kliknete na tlačítko, příkaz ne-
bo určité nastavení, objeví se na obrazovce vysvětlivky týka-
jící se ukazované polo�ky.  

(16) Tlačítko [FORM VIEW] (Vzhled formuláře???????¨) 

• Stejná funkce jako příkaz [Form View] nabídky [View] 
v zobrazení databáze. 

(17) Tlačítko [SORT] (Třídit) 

• Stejná funkce jako příkaz [Sort] nabídky [Tool] v zobrazení 
databáze. 

(18) Tlačítko [JOINED FIELDS] (Spojená pole) 

• Stejná funkce jako příkaz [Joined Fields] nabídky [Tool] 
v zobrazení databáze. 

(19) Tlačítko [MERGE INTO LAYOUT] (Sloučení do návrhu) 

• Stejná funkce jako příkaz [Merge into Layout] nabídky  
[Tool] v zobrazení databáze. 
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Schránka VLASTNOSTI (Property Dock) 

Kliknutím na ikonu se tato schránka zobrazí nebo ukryje. 

 

Ikona STRANA 
! Tisk na tiskárně BROTHER PT-9200PC: 

 

 

 

!  Tisk na jiné tiskárně:  
 

Ikona TEXT 
 
Ikona BARVY 
 
Ikona DATABÁZE 

Ikona STRANA 
 

Ikona FONT 
 

Ikona NÁVRH 

Formát strany           Autom. délka strany     Nastavení tiskár-

Orientace strany 
 
 
 
 
 

�ířka okraje 

Délka           �ířka 
          strany 

Délka strany

�ířka strany

Formát strany 

Orientace strany 
 
 
 

Nastavení tiskárny 
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Ikona VLASTNOSTI STRANY slou�í k volbě tiskárny a stanovení velikosti 
�títku. Jsou jednoduchými grafickými zkratkami okének, které jsou sou-
částí dialogového okna „Printer Setup“.  Objeví se po aktivaci příkazu  
[Printer Setup] nabídky [File].  
 
 
Ikona FONT 

 

 

 
Díky těmto ikonám máte trvalý přístup ke změně fontu, jeho velikosti, 
stylu (kurzíva, tučně�) a dal�ím aplikovatelným efektům (podr�ení, ob-
rys�). Jsou to stejná nastavení, která jsou součástí dialogového okna 
„Text Properties“, které je se zobrazí po aktivaci příkazu [Font] nabíd-
ky [Format].  
 

 
Ikona Návrh 

Rámeček 
Kontura 
Obrys 
Pruhy 
Obrys - stín 
Stín 

Font
Velikost 

Dvojité pře�krtnutí 
Jednoduché pře-
�krtnutí 

Dvojité podtr�ení
Jednoduché 
podtr�ení 

Kurzíva

Tučně 

Zarovnat na střed Zarovnat doprostřed 

Přenést dál 
Přenést blí� 
Zachovat poměr 
 

Oddělit 
Seskupit 

Rotace 90°vlevo 
Rotace 90°vpravo 

Vět�í 
Men�í 

Max. velikost 
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Symboly v této ikoně usnadňují změnu velikosti a umístění zvolených 
objektů pomocí nastavení, která jsou stejná jako v nabídce [Layout]. 
 
 
Ikona TEXT 
 
 

 
 
 
Symboly v této ikoně usnadňují formátování textu ve zvolených texto-
vých objektech pomocí nastavení, která jsou stejná jako v dialogovém 
okně „Text Properties“ příkazu [Text] nabídky [Format].  
 
 
Ikona BARVY 
 
 
 
 
 
 
 
V této ikoně mů�ete měnit barvy popředí, čar (ohraničení) nebo pozadí 
zvolených objektů. Stejné nastavení mů�ete provést v dialogovém okně 
„Object Properties“ které se zobrazí příkazem [Colour] v nabídce 
[Format].  
 

POZNÁMKA: 
Tato ikona se neobjeví při prvním spu�tění P-touch Editoru. Nicmé-
ně, je mo�né si zobrazit v dialogovém okně [Options] volbou [Co-
lour] v okénku „Property Dock“. 

Vyrovnání textu 

Orientace textu Řádkování 

Mo�nosti spojování 

Barva popředí 
Barva čáry (ohraničení) 
Barva pozadí 
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Ikona Databáze 

 
 
 
 
 
Tato čtyři tlačítka pro volbu záznamu mají stejnou funkci jako příkazy 
v podnabídce [Go To] nabídky [Edit]. Kromě toho, dolní dvě tlačítka 
umo�ňují zobrazit název nebo data pole, zahrnutého do návrhu. 
 
 
 
Měřítka 

 
 

4/5 

Tlačítka pro volbu záznamu 

Pořadové číslo záznamu/ 
Celkový počet záznamů 

Zobrazení 
názvu pole 

Zobrazení dat zázna-
mu 

Měřítka vám zpříjemní práci na editační 
plo�e zvlá�tě pokud se jedná o vyrovná-
vání bloků. Zobrazení a skrytí měřítek se 
provede příkazem [Rulers] v nabídce 
[View]. Příkazem [Options] v nabídce 
[Format]si zvolte jednotky - milimetry 
palce nebo body. Tyto jednotky mů�ete 
také přepínat dvojitým kliknutím mezi 
pravítky v levém horním rohu.  
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Li�ta nástrojů kreslení 
 

• Umístěte kurzor na objekt a proveďte dvojí kliknutí levým 
tlačítkem my�i. Objeví se příslu�né dialogové okno, ve kte-
rém mů�ete obsah objektu editovat. Dialogové okno lze také 
zobrazit tak, �e se zvolí objekt a stiskne se klávesa Enter, 
nebo se klikne pravým tlačítkem my�i a v roletové nabídce 
se zvolí příkaz [Properties]. 

(2) Tlačítko TEXT 

• Kliknutím na toto tlačítko se tvar kurzoru změní na I (texto-
vý kurzor).  

• Vytvoření nového objektu: textový kurzor umístěte do po�a-
dovaného místa editační plochy a klikněte levým tlačítkem 
my�i. Kurzor bliká - nyní mů�ete začít psát text. 

 
POZNÁMKA: 
Klávesou Insert nelze přepínat re�im přepisu a vkládání. Editaci je 
mo�né provádět pouze v re�imu vkládání. 
 

• Editace existující textu: přemístěte textový kurzor na začátek 
textu, který má být upraven. Stiskněte a dr�te levé tlačítko 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

(1) Tlačítko VOLBA 

• Kliknutím na toto tlačítko se tvar kurzoru 
změní na #.  

• Volba objektu: umístěte kurzor na objekt 
a klikněte my�í. 

• Přemístění zvoleného objektu: kurzor 
umístěte uvnitř objektu a při stisknutém 
levém tlačítku my�i přesuňte objekt na 
po�adované místo 

• Změna velikosti objektu: kurzor umístěte 
na jednu z  úchopových značek, stiskněte 
levé tlačítko a my�í táhněte. Při pohybu 
my�i dr�te tlačítko stisknuto.  
U í tět k bj kt ďt
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my�i. Ta�ením my�í se text zvýrazní. Zvýrazněný text nyní 
mů�ete editovat nebo jinak upravovat jeho písmo, velikost či 
dal�í jeho atributy.  

• Při vytvoření nového textového objektu nebo úpravě ji� exis-
tujícího se velikost objektu automaticky upraví podle mno�-
ství a velikosti zadaného textu. 

• Pokud vyma�ete z textového objektu v�echen text, objekt 
zmizí. 

 

(3) Tlačítko ČÁRA 

• Kliknutím na toto tlačítko se kurzor na editační plo�e změní 
na + (nitkový kří�). 

• Při kreslení přímek dr�te stisknuto tlačítko my�i, kterou sou-
časně táhněte. Uvolněním tlačítka je přímka ukončena. 

• Pokud se rozhodnete vykreslit vodorovné nebo svislé čáry, 
případně čáry pod 45°, dr�te současně stisknutou klávesu 
Shift.  

 

(4) Tlačítko RÁMEČEK 

• Kliknutím na toto tlačítko se kurzor na editační plo�e změní 
na + (nitkový kří�). 

• Při kreslení rámečku dr�te stisknuto tlačítko a my�í táhněte z 
jednoho rohu do protilehlého rohu. Potom tlačítko opět uvol-
něte. 

• Pokud budete současně dr�et stisknutou klávesu Shift, podaří 
se vám perfektní čtvereček.  

 

(5) Tlačítko RÁMEČEK SE ZAOBLENÝMI ROHY 

• Kliknutím na toto tlačítko se kurzor změní na + (nitkový 
kří�). Rámeček nyní mů�ete kreslit stejným způsobem jako v 
předchozím případě. Jediný rozdíl je ten, �e rohy nově vy-
kresleného rámečku budou zaoblené.  

• Pokud budete současně dr�et stisknutou klávesu Shift, podaří 
se vám také perfektní čtvereček.  
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(6) Tlačítko ELIPSA 

• Kliknutím na toto tlačítko se kurzor změní na + (nitkový 
kří�). Elipsu nyní mů�ete kreslit stejným způsobem jako rá-
meček. 

• Pokud budete současně dr�et stisknutou klávesu Shift, po- 
daří se vám vykreslit perfektní kru�nici.  

 

(7) Tlačítko KŘIVKA 

• Kliknutím na toto tlačítko se kurzor změní na         . Nyní 
mů�ete od ruky kreslit různé křivky či tvary. 

 

(8) Tlačítko POLYGON 

• Kliknutím na toto tlačítko se kurzor na editační plo�e změní 
na + (nitkový kří�). Nyní mů�ete vykreslit mnohoúhelník 
tak, �e buď kliknete my�í, nebo podr�íte při ta�ení my�í levé 
tlačítko stisknuto. V ka�dém bodě, kde má být vrchol mno-
hoúhelníku opět kliknete my�í . Kreslení ukončete dvojitým 
kliknutím my�i.  

• Po vykreslení mnohoúhelníku mů�ete ne�ádaný vrchol vy-
mazat kliknutím pravého tlačítka my�i. 

• Jestli�e byl polygon vykreslen kliknutím a ta�ením my�i, po-
tom kliknutím pravého tlačítka se kresba vyma�e.  

 

(9) Tlačítko VZOROVANÝ RÁMEČEK 

• Kliknutím na toto tlačítko se kurzor na editační plo�e změní 
na + (nitkový kří�). Rámeček nyní mů�ete kreslit stejným 
způsobem jako v předchozím případě. Jediný rozdíl je ten, �e 
okraje rámečku jsou tvořena vzorkem, který lze vybrat pří-
kazem [Frame] nabídky [Format].  

• Pokud budete současně dr�et stisknutou klávesu Shift, podaří 
se vám také perfektní čtvereček.  

$ 
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Schránka OBJEKTY (Object Dock) 

Kliknutím na ikonu se vlo�í příslu�ný objekt. 
 

Ikona BARCODE (Čárový kód) 

• Kliknutí na tuto ikonu má stejný význam jako volba příkazu 
[Barcode] nabídky [Insert].  

 

Tlačítko CLIP ART (Klipart) 

• Kliknutí na tuto ikonu má stejný význam jako volba příkazu 
[Clip Art] nabídky [Insert].  

 

Tlačítko ARRANGE TEXT (Uspořádat text) 

• Kliknutí na tuto ikonu má stejný význam jako volba příkazu 
[Arrange Text] nabídky [Insert].  

 

Tlačítko MAKE PICTURE (Zhotovit obrázek) 

• Kliknutí na tuto ikonu má stejný význam jako volba příkazu 
[Make Picture] nabídky [Insert].  

 

Tlačítko IMAGE (Obrázek) 

• Kliknutí na tuto ikonu má stejný význam jako volba příkazu 
[Image] nabídky [Insert].  

 

Tlačítko DATE/TIME/CALENDAR (Datum/Čas/Kalendář) 

• Kliknutí na tuto ikonu má stejný význam jako volba příkazu 
[Date/Time/Calendar] nabídky [Insert].  
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Stavová li�ta 
 

Stavová li�ta indikuje funkce aktuální pozice kurzoru. Jestli�e je některý 
ze zámků klávesnice aktivován (zapnut), tento stav je indikován na pra-
vém konci li�ty.  

Okno ZÁZNAM (Record ) 

(1) Přehled stromu databáze  (3) Volič řádku pole 
(2) Volič sloupce záznamu  (4) Plocha pro záznam 
 
V tomto okně mů�ete shlédnout záznam s jeho vlo�enými daty ve formě 
přehledné tabulky nebo dotazu. Mů�ete zde také porovnávat data růz-
ných záznamů, případně editovat data ji� existujících záznamů. 

Stav zámku velkých písmen 

Stav zámku numerické klávesnice 

(3) 
 
 
 
 
(4) 

(1)                (2) 
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Přehled stromu databáze 

Tento diagram ukazuje seznam v�ech tabulek a dotazů vytvořených 
v dokumentu aktuální databáze. 

 
Záznam 

V tabulce jsou zobrazeny záznamy aktuálně zvolené v databázovém 
stromu. V horním řádku jsou uvedeny názvy jednotlivých polí, pod kte-
rými následují jednotlivé záznamy. 

 
Volič sloupce záznamu 

Umo�ňuje zvolit určité záznamy v aktuálně zvolené tabulce. 
• Kliknutím na buňku v tomto sloupci se zvolí celý záznam. 
• Přidr�ením klávesy Shift během kliknutí my�í a kliknutí do jiné 

buňky v tomto sloupci se zvolí v�echny záznamy v daném rozsahu.  
• Přidr�ením klávesy Ctrl při kliknutí na určité buňky v tomto sloupci  

se zvolí v�echny vybrané záznamy. 
 
Volič řádku pole 

Umo�ňuje zvolit specifická pole ve v�ech záznamech aktuálně zvolené 
tabulky. 
• Kliknutím na název pole v tomto řádku se zvolí odpovídající pole 

ve v�ech záznamech. 
• Přidr�ením klávesy Shift během kliknutí my�í a kliknutí na jiný�

název pole v tomto řádku se zvolí v�echny odpovídající pole 
v daném rozsahu.  

• Přidr�ením klávesy Ctrl při kliknutí na určitý název pole v tomto 
řádku se zvolí odpovídající pole ve v�ech záznamech. 
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PŘÍKAZY VYTAHOVACÍ NABÍDKY 
Tato část podrobně popisuje příkazy ka�dé rolovací nabídky, která mů�e 
být zobrazena. Vět�ina těchto příkazů disponuje také klávesovými 
zkratkami, jejich� pou�ití je rychlej�í. 

Vytahovací nabídka SCHRÁNKA VLASTNOSTÍ 

Jakmile je schránka zobrazena, klikněte na ni pravým tlačítkem my�i. 

 
OPTIONS (Volby) 
• Volbou příkazu [Options] ve vytahovací nabídce se zobrazí tabulka 

[Property Dock] (Schránka vlastností) dialogového okna „Opti-
ons“, které se jinak zobrazí volbou příkazu [Options] v nabídce 
[Format]. 

 
DOCKED  
• Volbou příkazu [Docked] ve vytahovací nabídce je stejné jako vý-

běr volby „Docked“ v tabulce [Property Dock] (Schránka vlastnos-
tí) dialogového okna „Options“, které se jinak zobrazí volbou pří-
kazu [Options] v nabídce [Format]. 

 

Vytahovací nabídka SCHRÁNKA OBJEKTŮ 

Vytahovací nabídka slou�í ke změně způsobu, jak se schránka s objekty 
zobrazí umístěním ukazatele na schránku objektů a kliknutím pravého 
tlačítka my�i. 

 
OPTIONS (Volby) 
• Volbou příkazu [Options] ve vytahovací nabídce se zobrazí tabulka 

[Object Dock] (Schránka objektů) dialogového okna „Options“, 
které se jinak zobrazí volbou příkazu [Options] v nabídce [Format]. 
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DOCKED (????) 
• Volbou příkazu [Docked] ve vytahovací nabídce je stejné jako vý-

běr volby „Docked“ v tabulce [Object  Dock] (Schránka objektů) 
dialogového okna „Options“, které se jinak zobrazí volbou příkazu 
[Options] v nabídce [Format]. 

 
SHOW ICON NAME (Zobrazit název ikony) 
• Volbou příkazu [Show Icon Name] ve vytahovací nabídce je stejné 

jako výběr volby „Show Icon Name“ v tabulce [Object Dock] 
(Schránka objektů) dialogového okna „Options“, které se jinak 
zobrazí volbou příkazu [Options] v nabídce [Format]. 

 
INSERT (Vlo�it) 
• Volbou příkazu [Insert]ve vytahovací nabídce se vlo�í objekt, na 

který byl umístěn kurzor. 
 
DELETE (Vymazat) 
• Volbou příkazu [Delete]ve vytahovací nabídce se vyma�e ikona 

OLE objektu, na kterou byl umístěn kurzor. 

 

Vytahovací nabídka OBJEKTY 

Tato vytahovací nabídka  se pou�ívá k editaci objektů, které byly vybrá-
ny a na které bylo kliknuto pravým tlačítkem my�i. 

 
CUT (Vyjmout) 
• Volba příkazu z této nabídky má stejný význam jako volba příkazu 

[Cut] nabídky [Edit]. 
 
COPY (Kopírovat) 
• Volba příkazu z této nabídky má stejný význam jako volba příkazu 

[Copy] nabídky [Edit]. 
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PASTE (Vlo�it) 
• Volba příkazu z této nabídky má stejný význam jako volba příkazu 

[Paste] nabídky [Edit]. 
 
PROPERTIES (Vlastnosti) 
• Volba příkazu z této nabídky má stejný význam jako dvojité kliknu-

tí na objekt nebo kliknutí na tlačítko [Properties] standardní li�ty 
s nástroji. 

 
SET AS DEFAULT (Nastavit jako výchozí) 
• Volbou příkazu z této vytahovací nabídky se změní nastavení pro 

typ zvoleného objektu a současně toto nastavení bude platné pro 
nově vytvořený objekt.  

 
OBJECT (Objekt) 
• Volba příkazu z této nabídky má stejný význam jako volba příkazu 

[Object] nabídky [Edit]. 
 

Vytahovací nabídka STROMU DATABÁZE 

Tato vytahovací nabídka, která slou�í k editaci databáze, se zobrazí po 
umístění ukazatele na strom databáze a kliknutí pravého tlačítka my�i. 

 
OPEN (Otevřít) 
• Volba příkazu z této vytahovací nabídky stromu databáze má stejný 

význam jako volba příkazu [Open] nabídky [File]. 
 
CUT (Vyjmout) 
• Volba příkazu z této vytahovací nabídky stromu databáze má stejný 

význam jako volba příkazu [Cut] nabídky [Edit]. 
 
COPY (Kopírovat) 
• Volba příkazu z této vytahovací nabídky stromu databáze má stejný 

význam jako volba příkazu [Copy] nabídky [Edit]. 
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PASTE (Vlo�it) 
• Volba příkazu z této vytahovací nabídky stromu databáze má stejný 

význam jako volba příkazu [Paste] nabídky [Edit]. 
 
CHANGE NAME (Změnit název) 
• Volba příkazu z této vytahovací nabídky stromu databáze umo�ňuje 

změnit název tabulky nebo dotazu (???), na který byl umístěn kur-
zor. 

 

Vytahovací nabídka ZÁZNAM 

Tato vytahovací nabídka, která slou�í k editaci záznamů, se zobrazí po 
umístění kurzoru na záznam a kliknutí pravého tlačítka my�i. 

 
FORM VIEW (Zobrazení formuláře) 
• Volba příkazu z této vytahovací nabídky má stejný význam jako 

volba příkazu [Form View] nabídky [View]. 
 
CUT (Vyjmout) 
• Volba příkazu z této vytahovací nabídky má stejný význam jako 

volba příkazu [Cut] nabídky [Edit]. 
 
COPY (Kopírovat) 
• Volba příkazu z této vytahovací nabídky stromu databáze má stejný 

význam jako volba příkazu [Copy] nabídky [Edit]. 
 
PASTE (Vlo�it) 
• Volba příkazu z této vytahovací nabídky stromu databáze má stejný 

význam jako volba příkazu [Paste] nabídky [Edit]. 
 
MERGE INTO LAYOUT (Sloučit do návrhu) 
• Volba příkazu z této vytahovací nabídky stromu databáze má stejný 

význam jako volba příkazu [Merge into Layout] nabídky [Tool]. 
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Příkazy  na li�tě  NABÍDKA 

Tato část podrobně popisuje v�echny příkazy na li�tě nabídky (menu) a 
dialogová okna pou�ívaná k vytvoření �títku. Vět�ina těchto příkazu má 
duplicitní klávesové zkratky, které uvidíte vpravo od příkazu. Tyto klá-
vesy umo�ňují rychlý přístup k daným příkazům. 

POZNÁMKA: 
Obsah vět�iny zde uváděných dialogových oken je pouze ilustrační. 
Skutečný obsah závisí na vlo�ených datech. 

 

FILE (Soubor) 
 
NEW (Nový) 
• Volbou tohoto příkazu se zobrazí podnabídka [New], která umo�ňu-

je vytvořit buď prázdný návrh, nebo databázový dokument. 
• Novému dokumentu je automaticky přiřazen název �Layout�, za 

kterým následuje pořadové číslo nově zvoleného dokumentu. 
• U nově vytvořeného databázového dokumentu se objeví dialogové 

okno „New Database“ (Nová databáze). 

Ulo�it do: 

Slou�í k volbě disku nebo slo�ky, do které má být soubor ulo�en. 
  

(1) 

(2)  (3)  (4)  (5) 
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(1) Tento posuvný seznam zobrazuje obsah disku nebo slo�ky, zob-
razené v editačním okénku „Uložit do:“ Dvojitým kliknutím na 
disk nebo slo�ku se tento obsah zobrazí v posuvném seznamu 
nebo se otevře dvojitým kliknutím na soubor.  

(2) Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí obsah slo�ky obsahující 
slo�ku zvolenou v okénku „Uložit do:“ 

(3) Po kliknutí na toto tlačítko se vytvoří na zvoleném disku nebo ve 
zvolené slo�ce nová slo�ka. 

(4) Po kliknutí na toto tlačítko se polo�ky v tomto posuvném sezna-
mu zobrazí jako ikony. 

(5) Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí polo�ky v posuvném se-
znamu se v�emi podrobnostmi. 

 

Název souboru: 

Napi�te název souboru. 

Typ souboru: 

Zvolte typ souborů, které si přejete v posuvném seznamu zobrazit. 
Soubor bude automaticky ulo�en v takto zvoleném formátu.  

 

Kliknutím na toto tlačítko se soubor ulo�í na zvolený disk nebo do zvo-
lené slo�ky pod názvem, který je zapsán v editačním okénku Název sou-
boru“.  

• Jakmile je novému databázovému dokumentu přidělen název, zob-
razí se dialogové okno „Define Fields“ (Definovat pole). A� jsou 
pole nadefinována, databáze se zobrazí v okně se záznamem a ta-
bulka je označena názvem specifikovaným v editačním okénku „Fi-
le name:“ (Název souboru) dialogového okna „New Database“ 
(Nová databáze).  
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OPEN (Otevřít) 
• Volbou příkazu [Open] nabídky [File] se zobrazí dialogové okno 

„Open“, ve kterém mů�ete otevřít existující návrh nebo databázový 
soubor.  

Kde hledat: 

Zvolte disk nebo slo�ku obsahující soubor , který si přejete otevřít. 
 
(1) Tento posuvný seznam zobrazuje obsah disku nebo slo�ky, zob-

razené v editačním okénku „Kde hledat:“ Dvojitým kliknutím 
na disk nebo slo�ku se tento obsah zobrazí v posuvném seznamu 
nebo se otevře dvojitým kliknutím na soubor.  

(2) Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí obsah slo�ky obsahující 
slo�ku zvolenou v okénku „Kde hledat:“ 

(3) Po kliknutí na toto tlačítko se vytvoří na zvoleném disku nebo ve 
zvolené slo�ce nová slo�ka. 

(4) Po kliknutí na toto tlačítko se polo�ky v tomto posuvném se-
znamu zobrazí jako ikony. 

(5) Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí polo�ky v posuvném se-
znamu se v�emi podrobnostmi. 

(1) 

(2)   (3)   (4)  (5) 
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Název souboru: 

V editačním okénku se zobrazí název souboru, který má být otevřen. 

Soubory typu: 

Zvolte typ souborů, které si přejete v posuvném seznamu zobrazit.  

 

Po kliknutí na toto tlačítko uvidíte obsah zvoleného disku nebo slo�ky, 
případně zvolený soubor otevřete. 

POZNÁMKA: 
Příkazy zobrazené na li�tě nabídky se mění podle typu otevíraného 
souboru. Např., pokud otevíráte databázový soubor, objeví se auto-
maticky na li�tě nabídky příkazy pro vytvoření, editaci a pou�ívání 
této databáze.  

 

IMPORT DATABASE  
(Import databáze � pouze pro databázový dokument) 
• Volbou příkazu [Import Database] nabídky [File] se zobrazí dialo-

gové okno „Open“, ve kterém mů�ete zvolit soubor CSV, tabulku  
nebo dotaz z databázového souboru jiného P-touch Editoru a impor-
tovat jej do nového databázového souboru P-touch Editoru.  

 
POZNÁMKA: 
Podle typu pou�ívaného databázového ovladače se mů�e stát, �e no-
vě připojené záznamy nemusí být vlo�eny na konec tabulky, zatím-
co P-touch Editor obvykle opakovaně záznamy editoval záznamy 
v tabulce, která neobsahuje primární klíč. Aby se této situaci přede-
�lo, proveďte následující kroky: 
Před pou�itím P-touch Editoru editujte v programu Microsoft®  
Access soubor mdb. Doporučujeme primární klíč nejdříve nastavit 
v odpovídajícím poli. 
Dále: v nové tabulce vytvořené P-touch Editorem vytvořte pole, kte-
ré bude pou�íváno ke třídění. Pokud nastane vý�e citovaný stav, po-
u�ijte pole vytvořené ke třídění jako Klíč 1.  
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Kde hledat: 

Zvolte disk nebo slo�ku obsahující soubor, který si přejete otevřít. 
 
(1) Tento posuvný seznam zobrazuje obsah disku nebo slo�ky, zob-

razené v editačním okénku „Kde hledat:“ Dvojitým kliknutím 
na disk nebo slo�ku se tento obsah zobrazí v posuvném sezna-
mu. Dvojitým kliknutím na soubor se zobrazí pro soubor typu 
CSV dialogové okno „Import CSV File“ (Import souboru CSV), 
nebo se zobrazí dialogové okno „Select Table“ (Vyber tabulku) 
pro tabulku nebo dotaz z databázového souboru jiného P-touch 
Editoru.  

(2) Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí obsah slo�ky obsahující 
slo�ku zvolenou v okénku „Kde hledat:“ 

(3) Po kliknutí na toto tlačítko se vytvoří na zvoleném disku nebo ve 
zvolené slo�ce nová slo�ka. 

(4) Po kliknutí na toto tlačítko se polo�ky v tomto posuvném se-
znamu zobrazí jako ikony. 

(5) Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí polo�ky v posuvném se-
znamu se v�emi podrobnostmi. 

(2)   (3)   (4)  (5) 

(1) 
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Název souboru: 

V editačním okénku se zobrazí název souboru, který bude importo-
ván. 

Soubory typu: 

Zvolte typ souborů, které si přejete v posuvném seznamu zobrazit.  

 

Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí pro soubor typu CSV dialogové 
okno „Import CSV File“ (Import souboru CSV), nebo se zobrazí dialo-
gové okno „Select Table“ (Vyber tabulku) pro tabulku nebo dotaz 
z databázového souboru jiného P-touch Editoru. 

Delimiter (Oddělovač) 

Stanovte znak, který byl pou�íván v importovaném souboru. 
 

Import First Line as Field Names (Import prvního řádku jako ná-
zvu pole) 

Pokud funkci aktivujete (%), bude první řádek souboru importován 
jako názvy polí. 
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Table Preview (Náhled na tabulku) 

V tomto okně je vyobrazena databáze jak by vypadala, kdyby byla 
importována se zvolenými volbami.  
 
 

Po kliknutí na toto tlačítko se data podle nastavených voleb importují. 

 

Na obrazovce se objeví dialogové okno „Select Table“ (Vybrat tabulku) 

Table (Tabulka) 

Zvolte název tabulky, která má být importována. 
 
 
 
Kliknutím na tlačítko se data importují.  

 

CLOSE (Zavřít) 
• Volbou příkazu [Close] nabídky [File] se zavřou aktuálně otevřené 

dokumenty bez toho, ani� by se ukončila práce s P-touch Editorem. 
• Pokud některé změny prováděné v dokumentu nebyly ulo�eny, jste 

na tento stav upozorněni.  

 

SAVE (Ulo�it) 
• Příkazem [Save] je ulo�en obsah aktuálně otevřeného okna bez to-

ho, ani� by toto okno bylo zavřeno. 
• Pokud ji� aktuálnímu souboru byl přidělen název, soubor je bezpro-

středně nato ulo�en. 
• Pokud je soubor stále je�tě bez názvu (dosud nebyl ulo�en), potom 

se příkazem [Save] otevře dialogové okno �Save As“ (Ulo� jako), 
ve kterém mů�ete dosud nepojmenovanému souboru přidělit název.  
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SAVE AS (Ulo�it jako) 
• Příkazem [Save As] nabídky [File] se zobrazí dialogové okno Save 

as“, kde mů�ete dosud nepojmenovaný dokument ulo�it pod novým 
názvem. Podrobnosti týkající se nastavení v tomto dialogovém okně 
naleznete v popisu dialogového okna „New Database“. 

• Dialogové okno �Save As“ se objeví v�dy automaticky, kdy� se bu-
dete sna�it ulo�it nepojmenovaný soubor.  
 
POZNÁMKA: 
Soubor je ulo�en jako soubor �títku  (roz�íření �.lbl� tehdy, pokud je 
dokument návrhu ulo�en. Databázový dokument je ulo�en jako da-
tabázový soubor (roz�íření �.mdb�). 
 (2)    (3)    (4)  (5) 

(1) 
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EXPORT (Export) 
• Volbou příkazu [Export] nabídky [File] se zobrazí dialogové okno 

„Export“, které vám umo�ní exportovat aktuální dokument návrh 
nebo databáze také pro jiné aplikace 

Ulo�it do: 

Slou�í k volbě disku nebo slo�ky, kam chcete soubor exportovat. 
  
(1) Tento posuvný seznam zobrazuje obsah zvoleného disku nebo 

slo�ky. Dvojitým kliknutím na disk nebo slo�ku se tento obsah 
zobrazí v posuvném seznamu nebo se otevře dvojitým kliknutím 
na soubor.  

(2) Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí obsah slo�ky obsahující 
slo�ku zvolenou v okénku „Uložit do:“ 

(3) Po kliknutí na toto tlačítko se vytvoří na zvoleném disku nebo ve 
zvolené slo�ce nová slo�ka. 

(4) Po kliknutí na toto tlačítko se polo�ky v tomto posuvném sezna-
mu zobrazí jako ikony. 

(5) Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí polo�ky v posuvném se-
znamu se v�emi podrobnostmi. 

(2)    (3)    (4)  (5) 

(1) 
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Název souboru: 

Napi�te název exportovaného souboru. 

Typ souboru: 

Zvolte typ souborů, které si přejete v posuvném seznamu zobrazit. 
Soubor bude automaticky exportován v takto zvoleném formátu.  

 

Kliknutím na toto tlačítko bude soubor ulo�en na zvoleném disku nebo 
ve zvolené slo�ce pod názvem uvedeným v editačním okénku „Název 
souboru“. 

 
AUTO FORMAT (Automatický formát) 
• Volbou příkazu [Auto Format] nabídky [File]se spustí průvodce au-

tomatickým formátem. Ten vám u�etří čas a námahu, neboť vám 
umo�ní zvolit některou z předem naformátovaných �ablon návrhu.  
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Category  (Kategorie): 

Volba kategorie, která obsahuje po�adovanou �ablonu automatické-
ho formátu. 

 

Use Text From Current Layout (Pou�ít text z aktuální předlohy): 

Pokud tuto volbu aktivujete (za�krtnutím), v �abloně bude pou�it 
text z aktuálně otevřeného návrhu. 

 
 
 
Kliknutím na toto tlačítko se otevře jiná slo�ka, která obsahuje �ablony 
automatického formátu (Auto Format). 
 
 
Kliknutím na toto tlačítko se otevře jiná slo�ka, která obsahuje �ablonu 
automatického formátu (Auto Format). 
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Template (�ablona) 

Vyberte �ablonu, kterou chcete pou�ít. Vzhled �ablon se zobrazí 
v okně.  

 
 
 
Návrat na předchozí dialogové okno „Auto Format“. 
 
 
Přesun na dal�í dialogové okno „Auto Format“, kde mů�ete změnit text 
zvolené �ablony. 
 

Input (Vstupní data) 
Do tohoto místa napi�te text, který se má objevit v �abloně automatické-
ho formátu, který jste vybrali. V tomto okně mů�ete také zvolit text, kte-
rý po�adujete změnit.
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Kliknutím na toto tlačítko se zvolí dal�í textový objekt. 

 

Kliknutím na toto tlačítko se zvolí předchozí textový objekt. 

 

Kliknutím na toto tlačítko se vrátí zpět předchozí dialogové okno „Auto 
Format“. 

 

Kliknutím na toto tlačítko se přejde na dal�í dialogové okno „Auto For-
mat“, kde mů�ete zkontrolovat návrh a popřípadě zvolit různé volby. 
 

Next 

(1) 
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(1)V tomto oknu vidíte, jaký bude mít zvolená �ablona vzhled a zdali 
obsahuje zadaný text. 
 

Use Current Page Size (Pou�ít aktuální velikost strany) 
Pokud tuto volbu za�krtnutím aktivujete, potom zvolená �ablona bude 
mít stejnou velikost jako aktuální strana.  
 

Convert to Monochrome (Konvertovat na černobílý návrh) 
Pokud bude tato volba za�krtnutím aktivována, návrh bude zobrazen 
černobíle.  
 

Print Immediately After Creating the Layout (Vytisknout okam�itě 
po vytvoření návrhu) 
Aktivací této volby bude návrh okam�itě po zobrazení vytisknut.  

 

 
Kliknutím na toto tlačítko se vrátí zpět předchozí dialogové okno „Auto 
Format“. 

 

Kliknutím na toto tlačítko je předloha zobrazena do návrhu.  

 

Layout/Database Properties (Vlastnosti návrhu/databáze) 
• Volbou příkazu [Layout Properties] (pokud je dokument zobrazen 

v re�imu návrhu) nebo příkazu [Database Properties] (pokud je 
zobrazena databáze) nabídky [File] zobrazí dialogové okno „Pro-
perties“ (Vlastnosti), ve kterém mů�ete specifikovat, případně se 
pouze informovat o vlastnostech otevřeného dokumentu. 
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! Pro dokument návrhu: 

 
! Pro dokument databáze: 

 



 81 

PRINT (Tisk � pouze pro návrh) 
• Volbou příkazu [Print] nabídky [File]se zobrazí dialogové okno 

„Print“ (Tisk), ve kterém mů�ete před vlastním výtiskem provést 
doplňující nastavení tisku.  

 
POZNÁMKA: 
Nastavení se li�í podle typu pou�ité tiskárny. 

Output (Výstup) 
Volba způsobu tisku �títku. 

 

Options (Vlastnosti) 
K dispozici je zrcadlový tisk (Mirror Printing), automatické odříz-
nutí (Auto Cut) nebo odříznutí nosného papíru (Half Cut). 

Print Range (Rozsah tisku) 
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Zvolit mů�ete tisk v�ech záznamů (All Recods), tisk zobrazeného 
záznamu (Displayed Record), tisk pouze vybraných záznamů 
(Selected Records) nebo specifikovaný rozsah záznamů (Record 
Range). 

 

Copies (Počet kopií) 
Zadejte počet tisknutých kopií. 

 

Numbering (Číslování) 
Zadejte počet, kolikrát má být návrh vytisknut, ne� se zvý�í číslo 
v číslovacím poli (Numbering) (o hodnotu �1�). 

 

Restart for Each Record (Restartovat pro ka�dý záznam) 
Pokud je tato volba za�krtnutím aktivována, číslovací pole se před 
tiském ka�dého záznamu nastaví na původní hodnotu. 

 
 
 
Kliknutím na toto tlačítko je zahájen tisk se zvolenými nastavenými 
volbami. 

 

Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí dialogové okno „Vlastnosti“, ve 
kterém mů�ete zvolit různá nastavení tisku. 
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! Tabulka PAPER (Papír) 

Type (Typ) 
Zvolte typ pásky, na kterou se bude tisknout. 

 

Special Tape (Speciální páska) 
Zvolte typ speciální pásky, kterou budete pou�ívat. 

 

Tape Width (�ířka pásky) 
Zvolte �ířku pásky, na kterou se bude tisknout. 
 

Length (Délka) 
Zvolte délku pásky, na kterou se bude tisknout. 
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Tape Feed (posuv pásky) 
Zvolte okraje pásky, na kterou se bude tisknout.  

 

Label Format (Formát �títku) 
Zvolte typ pou�ívaného �títku. 

 

Orientation (Orientace) 
Zvolte orientaci tisku. 

 

Copies (Kopie) 
Zadejte počet tisknutých kopií. 

 

Collate (Třídit) 
Pokud tuto volbu aktivuje za�krtnutím, zadané strany budou vytisk-
nuty v�dy po sadách.  

 

Reverse Order (Opačné pořadí) 
Pokud tuto volbu aktivuje za�krtnutím, zadané strany budou vytisk-
nuty v opačném pořadí.  

 

Kliknutím na toto tlačítko se ve�kerá provedené volby vrátí na standard-
ní nastavení. 

 
 
Po kliknutí se zobrazí dialogové okno „Option“  (Vlastnosti). 
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Auto Cut (Automatické odříznutí) 
Pokud je tato volba za�krtnutím aktivována, po tisku je �títek auto-
maticky odříznut. 

 

Mirroring (Zrcadlení) 
Pokud je tato volba za�krtnutím aktivována, �títek bude vytisknut 
v zrcadlovém zobrazení.  

 

HalfCut (Poloodřez) 
Pokud je tato volba za�krtnutím aktivována, při odřezu �títku nebu-
de odříznut nosný papír.  

 

Unit (Jednotka) 
Volba jednotek měřítka pro pravítka a dal�í nastavení. 

 
 
Kliknutím na toto tlačítko jsou zadané hodnoty potvrzeny a dialogové 
okno „Option“ se zavře. 
 
 
PRINT PREVIEW (Tisk náhledu � pouze dokument návrhu) 
• Volbou příkazu [Print Preview] nabídky [File]se zobrazí dialogové 

okno „Print Preview“ (Tisk náhledu), ve kterém mů�ete před vlast-
ním výtiskem udělat představu, jak bude �títek po výtisku vypadat. 

 
 
 
Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí dialogové okno „Print“.  
 
 
Po kliknutí na toto tlačítko se zvět�í velikost návrhu na obrazovce. 
 
 
Po kliknutí na toto tlačítko se zmen�í velikost návrhu na obrazovce. 
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POZNÁMKA: 
Dialogové okno �Print Preview� neumo�ňuje návrh editovat. Pokud 
potřebujete v návrhu provést dal�í úpravy, kliknutím na tlačítko  
                    vrátíte zpět na obrazovku editační plochu.  
 
 

 
PRINTER SETUP  
(Nastavení tiskárny � pouze pro dokument návrhu) 
• Volbou příkazu [Prinert Setup] nabídky [File]se zobrazí dialogové 

okno „Printer Setup“ (Nastavení tiskárny), ve kterém mů�ete zvolit 
po�adovanou tiskárnu a formát pou�ívaného papíru.  
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! Tabulka [PRINTER SETUP � Nastavení tiskárny] 

P-touch Series Printer (Tiskárny série P-touch) 
Po kliknutí na tuto volbu tisk provede zvolený P-touch. 

 

Other Printer (Jiná tiskárny) 
Po kliknutí na tuto volbu tisk provede zvolená tiskárna. 

 

Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí dialogové okno „Vlastnosti“, ve 
kterém mů�ete zvolit různá nastavení tisku. 

 
 
Kliknutím na toto tlačítko se standardní tiskárnou stane zvolená tiskárna.  
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! Tabulka [PAGE SETUP � Nastavení strany] 

Size (Velikost) 
Zvolte velikost (formát), který budete pou�ívat. 

 

Source (Zdroj) 
Zvolte zdroj přísunu papíru. 

 

Length (Délka) 
Zadejte délku pou�ívaného papíru. 

 

Width (�ířka) 
Zadejte �ířku pou�ívaného papíru. 
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Auto 
Aktivací této volby (za�krtnutí políčka) se velikost papíru automa-
ticky nastaví podle velikosti návrhu. 

 

Printing Orientation (Orientace tisku) 
Podle návrhu zvolte orientaci strany. 

 

Margins (Okraje) 
Zadejte okraje strany. 

 
 
 
Kliknutím na toto tlačítko jsou zadané hodnoty potvrzeny a dialogové 
okno „Printer Setup“ se zavře. 
 
 
 
RECENTLY USED FILES (Aktuálně pou�ívané soubory) 
• Na posledním řádku nabídky [File] P-touch automaticky uvádí se-

znam názvů posledních 5 otevřených souborů. 
 

POZNÁMKA: 
Databázové dokumenty a dokumenty návrhu se li�í pouze 
v roz�íření názvu souboru.  

 
 
 
EXIT (Konec) 
• Volbou příkazu [Exit] nabídky [File] se zavřou aktuálně otevřené 

dokumenty a ukončí se práce s P-touch Editorem.  
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EDIT  (Editace) 
 
UNDO (Odvolat) 
• Příkazem [Undo] nabídky [Edit] mů�ete odvolat poslední provede-

nou akci. 
 
REDO (pouze pro dokument návrhu) 
• Příkazem [Redo] nabídky [Edit] mů�ete odvolat poslední odvolanou 

akci. 
 
CUT (Vyjmout) 
• Příkazem [Cut] nabídky [Edit] jsou data (text s grafikou) z editační 

plochy nebo databáze vyjmuta a ulo�ena do schránky (clipboard).  
 
COPY (Kopírovat) 
• Příkazem [Copy] nabídky [Edit] jsou data (text i grafika nebo ka�dý 

samostatně) zvolená na editační plo�e nebo databázi zkopírována do 
schránky. Zvolená data jsou ponechána nezměněna na svém místě.  

 
PASTE (Vlo�it) 
• Příkazem [Paste ] nabídky [Edit] je vlo�en obsah schránky. Do 

schránky byla ulo�ena buď příkazem [Cut] nebo [Copy].  
 

POZNÁMKA: 
Data je mo�né z jedné aplikace zkopírovat nebo vyjmout a vlo�it do 
aplikace druhé. V takovém případě je výsledkem poslední operace 
bitmapový obrázek.  
Pokud je zvolen pouze text, potom provedením příkazu [Cut] nebo 
[Copy] je do schránky zkopírován pouze holý text. 
 

CLEAR (Smazat)  
• Příkazem [Clear] nabídky [Edit] jsou data (text s  grafikou nebo 

ka�dý samostatně) z editační plochy nebo databáze vymazána bez 
toho, ani� by byla ulo�ena ve schránce. 
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SELECT ALL (Vybrat v�e) 
• Příkazem [Select All] nabídky [Edit] jsou zvoleny na editační plo�e 

nebo databázi v�echny objekty (text a grafika). 
 

AUTO TEXT (Automatický text � pouze pro návrh) 
• Příkazem [Auto All] nabídky [Edit] se zobrazí dialogové okno „Au-

to Text“, které vám usnadní editaci a grafické uspořádání návrhu. 
 

POZNÁMKA: 
Tento příkaz je dostupný pouze tehdy, pokud návrh obsahuje nej-
méně jeden textový objekt.  

Entry Name (Název vstupu) 
Zvolte jeden ze současných textových formátů, který se má zobrazit 
v editačním okénku „Input:“ (Vstup). 

 

Input (Vstup) 
Zadejte text, který se má objevit v návrhu. 
 
 

Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí dal�í text nebo objekt �Uspořáda-
ného textu�.  
 
 
Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí předchozí text nebo objekt �Uspo-
řádaného textu�. 

Indikuje, zdali vklá-
daný text je obyčej-
ným textovým objek-
tem nebo uspořá-
daným textovým ob-
jektem. 
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Kliknutím na toto tlačítko se zavře dialogové okno „Auto Text“ a text 
v návrhu se změní na text zadaný v okně „Input:“.   

POZNÁMKA: 
Text zapsaný do okna „Input:“ přebírá ve�keré atributy původního 
textu (podtr�ení, stínování,�). 

 
 
NUMBERING (Číslování � pouze pro návrh) 
• Příkazem [Numbering] nabídky [Edit] je zvýrazněný text označen 

jao číáslovací pole (Numbering field). Při tisknutí více kopií tého� 
návrhu se text v číslovacím poli s ka�dou vytisknutou kopií zvý�í o 
hodnotu �1�.  

• V levém dolním rohu číslovacího pole se objeví jako funkční ikona  
�NUM�. Tato funkční ikona se zobrazí pouze tehdy, pokud je akti-
vována (Za�krtnutím) funkce „Display Functional Icons of Ob-
jects“ (Zobrazení funkčních ikon objektů) v  tabulce [Display] dia-
logového okna  „Options“.  

 
 
 
 
 
 
 
 

POZNÁMKA: 
Jako číslovací pole mohou být pou�ity pouze arabské číslice (0 a� 9) 
a písmena abecedy (�a� a� �z� a �A� a� �Z�). Jakékoliv dal�í znaky 
jsou v číslovacím poli ignorovány, např. za výrazem �a!0� bude ná-
sledovat �b!0�.  

• Číslice se zvy�ují o hodnotu �1� a písmena sledují abecední pořadí. 
Pokud jako číslovací pole zvolen výraz �Aa0�, potom jako dal�í 
budou následovat hodnoty: 

 
Aa0 ! � ! Aa9 ! 
Ab0 ! � ! Ab9 ! � ! Az0 !� ! Az9 
Ba0 ! � ! Ba9 !� ! Zz0 ! � ! Zz9  

####1A 
NUM 
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OBJECT (Objekt � pouze pro návrh) 
• Příkazem [Object] nabídky [Edit] se zobrazí nabídka pro OLE ob-

jekt, který je zvolen na editační plo�e. Příkazy nabídky se li�í podle 
typu zvoleného OLE objektu.  

•  
•  
FIND (Nalézt � pouze pro databázi) 
• Příkazem [Find] nabídky [Edit] se zobrazí dialogové okno „Find“, 

které vám usnadní nalezení specifických znaků v záznamech data-
báze. 

Find What (Nalézt co) 
Napi�te znaky, které chcete vyhledat. 

 

Match Case (Rozli�ovat malá a velká písmena) 
V případě, �e volba bude za�krtnutím aktivována, budou se při vy-
hledávání rozli�ovat malá a velká písmena. (Jestli�e zapí�ete do ok-
na „Find What:“ slovo �On�, potom slovo �on� nebude pova�ováno 
za shodné.  

 

Find Entire Fields Only (Nalézt pouze celá pole) 
Kliknutím � aktivací této volby jsou nalezena pole, která obsahují 
znaky zapsané v okně „Find What:“.  
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Search Selected Cells Only (Vyhledat pouze zvolené buňky) 
Kliknutím � aktivací této volby jsou hledány pouze buňky zvolené 
v okně se záznamem (v tabulce). 

 
 
 
Kliknutím na toto tlačítko jsou vybrány pouze záznamy, které obsahují 
znaky zapsané v okně „Find What:“. Záznamy jsou zvoleny v okně ze 
záznamem (tabulka). 
 
 
Kliknutím na toto tlačítko se zahájí vyhledávání. 
 
 
Tímto tlačítkem se zavře dialogové okno „Find“.  
 
 
 
REPLACE (Nahradit � pouze pro databázi) 
• Příkazem [Replace] nabídky [Edit] se zobrazí dialogové okno „Re-

place“, které vám umo�ní vyhledat a nahradit specifické znaky 
v záznamech databáze. 

Find What (Nalézt co) 
Napi�te znaky, které chcete vyhledat. 
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Replace With: (Nahradit čím) 
Napi�te znaky, kterými chcete vyhledaná text nahradit 

 

Match Case (Rozli�ovat malá a velká písmena) 
V případě, �e volba bude za�krtnutím aktivována, budou se při vy-
hledávání rozli�ovat malá a velká písmena. (Jestli�e zapí�ete do ok-
na „Find What:“ (Nalézt co:)slovo �On�, potom slovo �on� nebude 
pova�ováno za shodné.  

 

Find Entire Fields Only (Nalézt pouze celá pole) 
Kliknutím � aktivací této volby jsou nalezena pole, která obsahují 
znaky zapsané v okně „Find What:“.  

 

Search Selected Cells Only (Vyhledat pouze zvolené buňky) 
Kliknutím � aktivací této volby jsou hledány pouze buňky zvolené 
v okně se záznamem (v tabulce). 

 
 
 
Kliknutím na toto tlačítko se zahájí vyhledávání. 
 
 
 
Kliknutím na toto tlačítko se text, vyhledaný v aktuálním záznamu na-
hradí znaky zapsanými do okna „Replace With:“ 
 
 
 
Kliknutím na toto tlačítko se text, vyhledaný ve  v�ech záznamech, na-
hradí znaky zapsanými do okna „Replace With:“ 
 
 
 
Tímto tlačítkem se zavře dialogové okno „Replace“. 
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GO TO (Jdi na � pouze pro databázi) 
• Příkazem [Go To] nabídky [Edit] se zobrazí dialogové okno „Go 

To“ ,ve kterém mů�ete zadat záznam, který se má vyhledat.  
 

First Record (První záznam) 
Příkazem [First Record] podnabídky [Go To] se vybere první zá-
znam databázového souboru. 

 

Last Record (Poslední záznam) 
Příkazem [Last Record] podnabídky [Go To] se vybere poslední zá-
znam databázového souboru. 

 

Previous Record (Předchozí záznam) 
Příkazem [Previous Record] podnabídky [Go To] se vybere před-
chozí záznam databázového souboru. 

 

Next Record (Dal�í záznam) 
Příkazem [Next Record] podnabídky [Go To] se vybere dal�í násle-
dující záznam databázového souboru. 

 

New Record (Nový záznam) 
Příkazem [New Record] podnabídky [Go To] se vytvoří nový zá-
znam na konci aktuálně zvolené tabulky. 

 
 
 
READ � ONLY FILE  
(Soubor pouze ke čtení � pouze pro databázi) 
• Příkazem [Read –only File] nabídky [Edit] se stanoví, zdali je aktu-

ální databázový dokument určen pouze ke čtení (nelze jej tím pá-
dem editovat - se před příkazem se objeví znak �"�) nebo jej lze 
editovat (znak �"� před příkazem chybí).  
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VIEW (Zobrazit) 
 
STANDARD TOOLBAR (Standardní li�ta nástrojů) 
• Příkazem [Standard Toolbar] nabídky [View] se zobrazí (před pří-

kazem se objeví znak �"�) nebo nezobrazí (před příkazem znak 
�"� chybí) standardní li�ta nástrojů. 

 
 
DRAW TOOLBAR (Li�ta nástrojů kreslení) 
• Příkazem [Draw Toolbar] nabídky [View] se zobrazí (před příka-

zem se objeví znak �"�) nebo nezobrazí (před příkazem znak �"� 
chybí) li�ta nástrojů kreslení. 

 
 
PROPERTY DOCK (Schránka vlastností) 
• Příkazem [Property Dock] nabídky [View] se zobrazí (před příka-

zem se objeví znak �"�) nebo nezobrazí (před příkazem znak �"� 
chybí) schránka vlastností. 

 
 
OBJECT DOCK (Schránka objektů) 
• Příkazem [Object Dock] nabídky [View] se zobrazí (před příkazem 

se objeví znak �"�) nebo nezobrazí (před příkazem znak �"� chy-
bí) schránka objektů. 

 
 
STATUS BAR (Stavová li�ta) 
• Příkazem [Status Bar] nabídky [View] se zobrazí (před příkazem se 

objeví znak �"�) nebo nezobrazí (před příkazem znak �"� chybí) 
stavová li�ta. 

 
 
Rulers (Pravítka � pouze pro návrh) 
• Příkazem [Rulers] nabídky [View] se zobrazí (před příkazem se ob-

jeví znak �"�) nebo nezobrazí (před příkazem znak �"� chybí) 
pravítka. 
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ZOOM (Lupa) 
• Příkazem [Zoom] nabídky [View] se zobrazí dialogové okno  

„Zoom“, ve kterém si mů�ete zvolit po�adovanou velikost zobraze-
ní (zvět�ení � zmen�ení). Pokud je lupa nastavena na hodnotu �1:1�, 
návrh je zobrazen tak, �e 1 pixel na obrazovce odpovídá 1 bodu tis-
kárny.  

Zoom to (Zvět�ení) 
Zvolte zvět�ení nebo zmen�ení zobrazení návrhu na obrazovce.  

 
 
MONOCHROME DISPLAY  
(Černobílé zobrazení � pouze pro návrh) 
• Příkazem [Monochrome Display] nabídky [View] se stanoví, zdali 

budou v�echny objekty na editační plo�e zobrazeny pouze černobíle 
(před příkazem se objeví znak �"�) či barevně (před příkazem znak 
�"� chybí).  
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FORM VIEW (Pohled na formulář � pouze pro databázi) 
• Příkazem [Form View] nabídky [View] se zobrazí okno se zvoleným 

záznamem, který má vzhled formuláře.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 
Tento seznam uvádí pole definovaná v aktuální databázi. 
 

(2) 
Do těchto oken zadejte data. Pokud je pole difinováno s formátem 
„Yes/No“, zkontrolujte objeví se vedle editačního okénka symbol #. 
Jestli�e je symbol za�krtnut ($), je zobrazeno v�dy to, co je zapsáno 
vlevo od lomítka  �Yes/No� okénka „Text Displayed in Fields With 
Yes/No Format“ (Text v poli zobrazen s formátem). Toto editační okén-
ko je částí tabulky [Database] dialogového okna „Options“ (příkaz 
„Options“). Pokud symbol není za�krtnut (#), platí to, co je zapsáno 
vpravo od lomítka „Text Displayed in Fields With Yes/No Format“, tj. 
(Text v poli nezobrazen s formátem). 
 

Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí data prvního záznamu. 
 

Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí data předchozího záznamu. 

(1) 

(3) (4) 

(2) 
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(3) 
Napi�te číslo záznamu, který obsahuje data, která si přejete zobrazit. 
 

Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí data dal�ího záznamu. 
 

Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí data posledního záznamu. 
 

Kliknutím na toto tlačítko se vytvoří nový záznam, který se zobrazí 
v okně jako prázdný formulář. 
 

(4) 
Ukazuje počet záznamů v databázi. 
 
 
Po kliknutí na toto tlačítko se okno s formulářem zavře.  
 
 
 

INSERT (Vložit – pouze pro návrh) 
 
BARCODE (Čárový kód) 
• Příkazem [Barcode] nabídky [Insert] se zobrazí dialogové okno  

„Barcode“, ve kterém si mů�ete specifikovat doplňující informace 
týkající se vlo�ení čárového kódu do va�eho návrhu. 

• Pokud se týká editace objektu čárového kódu, který ji� byl do návr-
hu vlo�en, musíte nejdříve objekt zvolit (kurzor jako �ipka), potom 
dvakrát kliknout levým tlačítkem my�i. Na obrazovce se objeví dia-
logové okno „Barcode Properties“ (Vlastnosti čárového kódu), kte-
ré také obsahuje tabulku [Position] (Umístění).  
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POZNÁMKA: 
Pro kvalitní rozli�ení a bezpečné načtení pou�ívejte černé znaky na 
bílé samolepící pásce a �ířku znaků nastavte na Medium (Střední) 
nebo Large (Velká).  
 

! Tabulka INPUT (Vstup) 

Data 
Vepi�te data, která mají být konvertována do čárového kódu podle 
zvoleného nastavení. 

 

                          (protokoly CODE128 a EAN128) 
Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí dialogové okno „Control Code“ 
(Řídící kód). Řídící kódy se připojí k čárovému kódu tak, �e se v editač-
ním okénku „Data“ umístí kurzor na po�adované místo a klikne se my�í 
na tlačítko s po�adovaným řídícím kódem.  
 
 
 
Toto tlačítko umo�ňuje specifikovat znaky zvolené se v editačním okén-
ku „Data“ jako číslovací pole (Numbering field).  
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! Tabulka  PROTOCOL (Protokol) 

Protocol (Protokol) 
Zvolte protokol čárového kódu, který chcete pou�ívat. 

 

(1) 
V tomto okně jsou uvedeny podrobnosti o zvoleném protokolu. 
 
 
! Tabulka SETUP (Nastavení) 

(1) 
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#### of Characters (Počet znaků) 
Zadejte počet znaků v čárovém kódu. Pokud je zvolena funkce „Au-
to“ mů�ete u zvoleného protokolu zadat v mo�ném rozsahu jakýko-
liv počet číslic. 

 

Check Digit (Kontrolní číslice) 
Pokud je tato volba zvolena (⌧), provede se při zadání dat součet 
v�ech číslic. Absolutní hodnota je potom aplikována na součet tak, 
�e výsledek je udr�ován ve snadno přijatelných mezích. Výsledek je 
začleněn do čárového kódu jako kontrolní číslice. Čtecí zařízení 
provede stejnou operaci a výsledek porovná s  kontrolní číslicí, kte-
rá přichází spolu s daty. Pokud počet nesouhlasí, zařízení upozorní 
na chybu. 

 

Print as Characters (Tisknout jako znaky) 
Pokud je tato volba zvolena (⌧), budou pod čárovým kódem vy- 
tisknuta data (text).  

 

Width (�ířka) 
Zvolte �ířku čar. 

 

Ratio (Poměr) 
Zvolte poměr mezi tlou�ťkou silných a tenkých čar.  

 

Alignment (Vyrovnání) 
Zvolte umístění znaků pod čárovým kódem. 

 
 
Kliknutím na toto tlačítko se podle zvoleného nastavení vytvoří čárový 
kód a doplní se do návrhu.  
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CLIPART (Klipart) 
• Příkazem [Clipart] nabídky [Insert] se zobrazí dialogové okno  

„Clipart“, ve kterém si mů�ete vybrat vhodnou ilustraci. 

Category (Kategorie) 
Zvolte kategorii, která obsahuje hledaný klipart.  

Data 
V oknu jsou zobrazena jednotlivé ilustrace specifikované v okénku „Ca-
tegory“. Dvojitým kliknutím my�í se zvolená ilustrace vlo�ena do návr-
hu.  
 
 
Kliknutím na toto tlačítko se zvolený klipart vlo�í do návrhu. 
 
 
Tímto tlačítkem se otevře dialogové okno „Open“ (Otevřít), pomocí 
kterého mů�ete ilustraci umístit do kategorie uvedené v okénku „Cate-
gory“.  
 
 
Tímto tlačítkem se zvolený klipart vyma�e. 



 105 

 
Tímto tlačítkem se zobrazí dialogové okno „Change Categories“ (Změ-
na kategorií), ve kterém mů�ete doplňovat nebo mazat kategorie, pří-
padně měnit jejich názvy.  

Category (Kategorie) 
V tomto okénku jsou uvedeny v�echny názvy aktuálních kategorií, které 
mohou být editovány. Volbu �ádané kategorie proveďte kliknutím my�í. 
 
 
Kliknutím se vytvoří nová kategorie označená jako �Untitled� (Bez ná-
zvu), která bude připojena k ostatním klipartům. 
 
 
Kliknutím na toto tlačítko se označená kategorie vyma�e.  
 

Category Name (Název kategorie) 
Napi�te název nové kategorie. 
 
 
Kliknutím na toto tlačítko se změní názvy kategorií tak, jak byly speci-
fikovány. 
 
• Editace klipartu, který ji� byl umístěn do návrhu, mů�ete provést 

tak, �e jej kurzorem (tvar �ipky) zvolíte, dvakrát kliknete levým tla-
čítkem my�i. Aa obrazovce se objeví dialogové okno „Image Pro-
perties“ (Vlastnosti obrázku).  
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• IMAGE (Obrázek) 
Kliknutím se zobrazí nastavení, ve kterém mů�ete zvolit, zdali se 
má či nemá načrtnou ilustrace. 

• DRAWING (Kreslení) 
Kliknutím se zobrazí nastavení pro volbu zvlá�tních kreslících efek-
tů. 

• COLOUR (Barva) 
Kliknutím se zobrazí nastavení pro změnu barvy obrysu okolo ob-
rázku. 

• POSITION (Umístění) 
Kliknutím se zobrazí nastavení, která umo�ní změnit velikost a 
umístění obrázku.  

 
 
ARRANGE TEXT (Uspořádat text � pouze pro návrh) 
• Příkazem [Arrange Text]nabídky [Insert] se zobrazí dialogové ok-

no �Arrange Text Properties� (Mo�nosti uspořádání textu), které 
přestavuje mocný nástroj pro volbu návrhů. 

• Pokud se rozhodnete editovat objekt typu �Uspořádaný text�, který 
ji� byl vlo�en do návrhu, umístěte na tento objekt kurzor (tvar �ip-
ky) a zvolte jej dvojitým kliknutím levého tlačítka my�i. Zobrazí se 
dialogové okno �Arrange Text Properties�, jeho� součástí je také 
tabulka �Position� (Umístění).  
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Category (Kategorie) 
Zvolte tvar, podle kterého chcete text uspořádat. 
 

Sample (Vzorek) 
V okně uvidíte, jaký bude mít text umístěný do návrhu vzhled.  
 

Orientation (Orientace) 
Klikněte na tlačítko s po�adovanou orientací textu. 

 (1)    (2)    (3)   (4)   (5)   (6) 
 
(1) Text je umístěn svisle nad vodítkem. 
(2) Text je umístěn svisle (normální poloha) 
(3) Text je otočen o 90° 
(4) Text je otočen o 180° 
(5) Text je otočen o 270°. 
(6) Text je umístěn svisle pod vodítkem. 

 

Spacing (Prolo�ení znaků) 
Klikněte na tlačítko s po�adovaným prokladem znaků. 

 (1)    (2)    (3) 
 
(1) Prolo�ení znaků je zú�ené. 
(2) Prolo�ení znaků je normální. 
(3) Prolo�ení znaků je roz�ířené. 
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Direction (Směr) 
Na tlačítkách je zobrazen po�adovaný směr textu,  

(1) (2) 
 
(1) Text je uspořádán zleva doprava. 
(2) Text je uspořádán zprava doleva. 

 
 

Fill Guidelines With Text (Text podle vodítek) 
Pokud je tato volba zapnuta ($), text změní v�dy svoji velikost podle 
rozteče vodítek, i kdy� se změní velikost objektu. 
 

Text 
Napi�te text, který má být podle provedeného nastavení změněn.  
 

Show Guidelines (Zobrazit vodítka) 
Pokud je tato volba zapnuta ($), budou zobrazena vodítka (linky, které 
ukazují tvar zadávaného textu). 
 
 
Kliknutím na toto tlačítko se nově uspořádaný text umístí do návrhu.  
 
• Tabulka FONT (Font) 

Po kliknutí se zobrazí dal�í nastavení, kterým mů�ete změnit nejen 
typ písma, ale také aplikovat na text nejrůzněj�í efekty. 
 

• Tabulka COLOUR (Barva) 
Po kliknutí se zobrazí dal�í nastavení, kterým mů�ete změnit barvu 
textu. 
 

• Tabulka POSITION (Umístění) 
Po kliknutí se zobrazí dal�í nastavení, kterým mů�ete změnit veli-
kost a umístění zvolených objektů.  
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MAKE PICTURE (Vytvořit obrázek) 
• Příkazem [Make Picture] nabídky [Insert] se zobrazí dialogové ok-

no „Make Picture Properties“ (Mo�nosti vytvoření obrázku), ve 
kterém si mů�ete vytvořit kombinací dvou částí vlastní obrázek ne-
bo si mů�ete z �iroké nabídky vybrat pouze jediný.  

• Pokud se rozhodnete editovat objekt typu �Make Picture�, který ji� 
byl vlo�en do návrhu, umístěte na tento objekt kurzor (tvar �ipky) a 
zvolte jej dvojitým kliknutím levého tlačítka my�i. Zobrazí dialogo-
vé okno �Make Picture Properties�, jeho� součástí je také tabulka 
�Position� (Umístění).  

 
• Tabulka PICTURE (Obrázek) 

Category (Kategorie) 
Zvolte typ obrázku, který chcete do návrhu vlo�it. Zobrazen je název 
aktuálně zvolené kategorie. 
 

Picture (Obrázek) 
Ukazuje aktuálně vybraný obrázek. 

(1) 
 
 
(1) 
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Hair, Face, Head, Body, Picture (Vlasy, tvář, hlava, tělo, obrázek) 
Zvolte některý z nabídky. 
 
(1) Před lomítkem je uvedeno pořadové číslo obrázku, za lomítkem 

celkový počet obrázků. 
 

Po kliknutí se dialogové okno „Picture Parts“ (Části obrázku), ve kte-
rém jsou uvedeny v�echny obrázky ve skupině vlevo od tlačítka, na kte-
ré bylo kliknuto. 
 

 
 
Po kliknutí se zavře dialogové okno „Picture Parts“ a vybere se zvý-
razněný obrázek. 
 
 
Po kliknutí se nahodile zobrazí obrázky ze zvolené kategorie.  
 
 
Po kliknutí se zavře dialogové okno „Make Picture Properties“ a obrá-
zek je vlo�en do návrhu.  



 111 

• Tabulka COLOUR (Barva) 
Po kliknutí se zobrazí dal�í nastavení, kterým mů�ete změnit barvu 
obrázku. 
 

• Tabulka POSITION (Umístění) 
Po kliknutí se zobrazí dal�í nastavení, kterým mů�ete změnit veli-
kost a umístění zvoleného obrázku.  

 
 
IMAGE (Obraz � pouze pro návrh) 
• Příkazem [Image] nabídky [Insert] se zobrazí dialogové okno 

„Open“ (Otevřít), ve kterém mů�ete vybrat grafický soubor, který 
bude vlo�en do návrhu. Dvojitým kliknutím na grafický soubor  
(.bmp, .jpg, .dib, gif, .tif, .ico nebo .wmf) je vybraný soubor vlo�en 
do návrhu.  

 
POZNÁMKA: 
I kdy� importujete do návrhu kvalitně zpracovaný bitmapový obrá-
zek, přesto je jeho kvalita nakonec omezena mo�nostmi výstupního 
zařízení � vlastní rozli�ovací schopností P-touch Editoru. Nejlep�ích 
výsledků dosáhnete u bitmapových obrázků, které jsou čistě defino-
vané a obsahují málo jemných detailů.  
 

• Pokud se rozhodnete editovat grafický soubor, který ji� byl vlo�en 
do návrhu, 
umístěte na 
tento objekt 
kurzor (tvar 
�ipky) a zvol-
te jej dvoji-
tým kliknu-
tím levého 
tlačítka my�i. 
Zobrazí se di-
alogové okno 
�Image Pro-
perties�, je-
ho� součástí 
je také tabul-
ka �Image� .  
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Clip (Ořez) 
Pokud je tato volba zapnuta ($), bude grafický objekt ořezán podle tva-
ru zvoleného v posuvném seznamu „Shape“ (Tvar).  
 
 
Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí dialogové okno „Select Clip Area“ 
(Zvolit ořez), ve kterém mů�ete přemístit tvar zvolený v posuvném se-
znamu „Shape:“ (Tvar) na obraz, který má být oříznut. 

Preview (Náhled) 
V tomto okně se uká�e obrázek umístěný do návrhu.  
 

Outline (Obrys) 
Pokud je tato volba zapnuta ($), bude��. 
 

Make Transparent (Udělat průsvitným) 
Pokud je tato volba zapnuta ($), barvy zvolené v posuvném seznamu 
„Colour:“ (Barva) se stanou průsvitnými. Po�adovanou barvu 
v obrázku, který je zobrazen v okně „Preview“, zvolte kliknutím my�í. 
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Kliknutím se zobrazí dialogové okno „Clipart“, ve kterém mů�ete edi-
tovaný obrázek vlo�it mezi kliparty.  
 
 
 
Kliknutím se zobrazí dialogové okno „Monochrome“, ve kterém se na-
staví různé parametry pro konverzi obrázku na černobílou verzi.  

Method (Metoda) 
Vyberte metodu konvertování obrázku. 
 
• DITHER (Difúzní tónování) 

Definována je černá a bílá barva, odstíny jsou vyjádřeny porovná-
ním sytosti ka�dého bodu s pixelem a bodovou mapou 
v dvourozměrné matici (simulace pomocí rastru dvou nejbli��ích 
odstínů). 
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• ERROR DIFFUSION (Chybová difůze) 
Klikněte na tuto volbu, pokud chcete zvolit průměrnou chybovou 
minimalizaci difůze. Černá a bílá barva jsou definovány porovná-
ním pevné hodnoty s průměrným výsledkem chybové hodnoty a 
vzdálenosti. 

 
• EDGE (Obrys) 

Klikněte na tento způsob, pokud chcete aby byly odstraněny plochy 
s náhlými změnami sytosti barev.  

 
• BINARY (Binární) 

Umo�ňuje binární difůzi. Pixely (body), jejich� jas přesahuje stano-
venou hodnotu jsou bíle a pixely, jejich� jas je ni��í ne� stanovená 
hodnota, jsou černé.  

 

Dither (Difůze) 
Tato nastavení jsou dostupná pouze v případě, �e je zvolen způsob im-
portování grafiky typu �Dither�.  
 

Preview (Náhled) 
V okně se zobrazí obraz po aplikování zvoleného nastavení. 
 

RGB Translate Aspect (Konverze RGB): 
Toto nastavení je aplikováno bez ohledu na zvolený způsob importování 
bitmapové grafiky.  
 

Gamma  
Tato volba slou�í k nastavení rozptýlení jasu. 
 
 
 
Po kliknutí na toto tlačítka se provedená nastavení změní na standardní 
nastavení. 
 
 
Kliknutím se potvrdí nastavené volby. 
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• Tabulka DRAWING 
Po kliknutí se zobrazí dal�í nastavení, kde mů�ete zvolit dal�í efekty 
pro kreslení. 

 
• Tabulka COLOUR (Barva) 

Po kliknutí se zobrazí dal�í nastavení, kterým mů�ete změnit barvu 
obrazu. 
 

• Tabulka POSITION (Umístění) 
Po kliknutí se zobrazí dal�í nastavení, kterým mů�ete změnit veli-
kost a umístění obrazu. 
 
 
 

DATE/TIME/CALENDAR  
(Datum/čas/kalendář � pouze pro návrh) 
• Příkazem [Date/Time/Calendar] nabídky [Insert] se zobrazí dialo-

gové okno „Date/Time/Calendar Properties“ (Mo�nosti Datum/čas 
/kalendář), kterým mů�ete do návrhu vlo�it datum, čas nebo kalen-
dář. 

• V levém dolním rohu objektu takto vlo�eného (Date/Time Calen-
dar) se objeví funkční ikona      . Tato funkční ikona mů�e být zob-
razena pouze aktivací ($) příkazu „Display Functional Icons“ 
(Zobrazit funkční ikony) v tabulce [Display], která je součástí dia-
logového okna „Options“ příkazu [Options]. 

 

•  Pokud se rozhodnete editovat objekt typu �Date/Time/Calendar�, 
který ji� byl vlo�en do návrhu, umístěte na tento objekt kurzor (tvar 
�ipky) a zvolte jej dvojitým kliknutím levého tlačítka my�i. Zobrazí 
dialogové okno �Date/Time/Calendar Properties�, jeho� součástí je 
také tabulka �Position� (Umístění).  
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Sample (Vzorek) 
Okno ukazuje vzorek zvoleného objetu.  
 

Date (Datum) 
Po kliknutí na tuto volbu se provede vlo�ení data. 
 

Time (Čas) 
Po kliknutí na tuto volbu se provede vlo�ení času. 
 

Calendar (Kalendář) 
Po kliknutí na tuto volbu se provede vlo�ení kalendáře. 
 

Format (Formát) 
Vyberte formát data, času nebo kalendáře. 
 
Příklady dostupných formátů data (Date) 
 y4/m4/d2  1998/01/02 
 y2/m2/d2  98/01/02 
 m1/d1/y2  1/2/98 
 m2/d2/y2  01/02/98 
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 m3 d1, y4  Jan. 2, 1998 
 m4 d2, y4  January 02, 1998 
 d2 m4´y2  02 January 98 
 d2 m3´y2  02 Jan. ´98 
 
Příklady dostupných formátů času (Date) 
 h1 : m2 n1  1:00 pm  
 H1 : m2  13:00 
 
Příklady dostupných formátů kalendáře (Calendar) 
Formát 1 

Formát 2 

 

At Printing (Při tisku) 
Aktivací této volby ($) se do návrhu umístí aktuální datum, čas nebo 
kalendář při tisku.  
 

POZNÁMKA: 
Pokud je datum a čas zadáván funkcí �Při tisku�, potom tento objekt 
je aktualizován při ka�dém provedeném tisku. 
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Year (Rok) 
Při volbě data nebo kalendáře je nutné zadat rok. 
 

Month (Měsíc) 
Při volbě data nebo kalendáře je nutné zadat měsíc. 
 

Day (Den) 
Při volbě data je nutné zadat den. 
 

Time (Čas) 
Při volbě času je nutné zadat čas. 

 
 
Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí dialogové okno „Calendar Set-
tings“ (Nastavení kalendáře), kde mů�ete před vlo�ením kalendáře do 
návrhu provést dal�í nastavení. 
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Weekly Holidays (Volné dny v týdnu) 
Zadejte dny v týdnu, které jsou normálně vedeny jako volné dny (víken-
dy).  
 

Colour (Barva) 
Zvolte barvu zobrazení volných dnů.  
 

First Day of Week (První den týdne) 
Zadejte den, který bude pova�ován za první den nového týdne a bude 
uveden na levém konci kalendáře. 
 

Monthly Holidays (Volné dny v měsíci) 
Vyberte měsíc a zvolte dny, které jsou pova�ovány za svátky nebo dny 
volna.  
 

Colour (Barva) 
Zvolte barvu zobrazení volných dnů v měsíci. 
 

Circle Holidays (Pravidelné svátky) 
Zapnutím této volby (!) ����.. 
 
 
Kliknutím se zavře dialogové okno „Calendar Settings“ a jsou apliko-
vána zvolená nastavení.  
 

Text Orientation (Orientace textu) 
Zvolte orientaci textu u vkládaného objektu data nebo času. 
 
• vodorovně 
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• svisle 

 

 

 

 

 

Potvrzení zvoleného nastavení a vlo�ení data, času nebo kalendáře 
v místě kurzoru se provede kliknutím na toto tlačítko.  
 
• Tabulka FONT (Font) 

Po kliknutí se zobrazí dal�í nastavení, kterým mů�ete změnit nejen 
typ písma, ale také aplikovat na text nejrůzněj�í efekty. 
 

• Tabulka COLOUR (Barva) 
Po kliknutí se zobrazí dal�í nastavení, kterým mů�ete změnit barvu 
textu. 
 

• Tabulka POSITION (Umístění) 
Po kliknutí se zobrazí dal�í nastavení, kterým mů�ete změnit veli-
kost a umístění zvolených objektů.  

 
 



 121 

NEW OBJECT (Nový objekt � pouze pro návrh) 
• Příkazem [New Object] nabídky [Insert] se zobrazí dialogové okno 

�Vlo�it objekt�, které vám umo�ní vlo�it OLE objekt, který jste 
buď vytvořili, nebo importovali. 

 
! Volba „Vytvořit nový� 

Typ objektu 
Z posuvného seznamu vyberte aplikaci odli�nou od té, kterou vytváříte 
nový objekt. Dvojitým kliknutím na �ádanou aplikaci se otevře okno, 
které vám umo�ní tento objekt vytvořit. 
 

Výsledek 
Zde je uveden popis aplikace vybrané z posuvného seznamu �Typ ob-
jektu�.  
 

Zobrazit jako ikonu 
Zapnutím této volby (!) se objekt zobrazí jako ikona aplikace, ve které 
byl vytvořen. 
 

Kliknutím se zobrazí dialogové okno „Change Icon“ (Změnit ikonu), 
kde ikonu mů�ete změnit pouze v tom případě, �e byla zapnuta (!) vol-
ba  „Display As Icon“. 
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Po kliknutí na toto tlačítko se otevře okno aplikace zvolené v posuvném 
seznamu �Typ objektu� a mů�ete začít pracovat na novém objektu. 
 

POZNÁMKA: 
Po vytvoření nového objektu cizí aplikací, klikněte my�í mimo ob-
jekt � na obrazovku se vrátí zobrazení editační plochy. 
 
 

! Volba �Vytvořit nový ze souboru� 

Soubor 
Napi�te celou cestu k OLE objektu 
 

Po kliknutí se zobrazí dialogové okno �Procházet�, kde mů�ete vyhledat 
po�adovaný soubor. 
 

Propojit 
Pokud je volba zapnuta (!), zvolený soubor  - grafický objekt bude 
s návrhem propojen. Pokud volba není aktivována, potom grafický ob-
jekt bude do návrhu vlo�en.  
 
 
Zavření dialogového okna �Vlo�it objekt� se zvoleným nastavením.  
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DATEBASE FIELD (Databázové pole � pouze pro návrh) 
• Příkazem [Database Field] nabídky [Insert] se zobrazí dialogové 

okno, pomocí kterého mů�ete zahrnout sloučená databázová pole do 
návrhu.  

• Pokud je během volby tohoto příkazu otevřeno více databázových 
souborů (>1) a pokud návrh dosud nebyl s databázovým souborem 
propojen, objeví se dialogové okno „Select Databse“ (Volba data-
báze). 

Database (Databáze) 
V posuvném seznamu jsou uvedeny aktuálně otevřené databázové sou-
bory. Kliknutím my�í na název soubor zvolte. 
 
 
Kliknutím se propojí zvolený databázový soubor s aktuálním návrhem. 
Pokud databázový soubor obsahuje více ne� jednu tabulku, objeví se di-
alogové okno „Select Table“ (Vybrat tabulku).  Z posuvného seznamu 
„Table“ (Tabulka) vyberte po�adovanou tabulku a klikněte my�í na  
                . Na obrazovce se uká�e dialogové okno „Merge Fields“ 
(Sloučená pole).  
 

Object Type (Typ objektu) 
Zvolte typ objektu, kterým sloučené pole má být.  
 

Database Fields That Can Be Merged  
(Databázová pole, která mohou být sloučena) 
V tomto seznamu jsou uvedena pole, která mohou být sloučena. Výběr 
proveďte kliknutím my�í na název. 
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Pole zvolená v seznamu „Database Fields That Can Be Merged� jsou 
zahrnuta do návrhu.  
 
 
 

FORMAT (Formát) 
 
FONT (pouze pro návrh) 
• Příkazem [Font] nabídky [Format] se zobrazí tabulka [Font] dialo-

gového okna „Vlastnosti textu, kde lze provést změnu typu písma, 
velikosti, stylu a dal�ích aplikovatelných efektů.  

• Specifikace nastavení pro nově vkládaný text: v tabulce [Font] 
zvolte nastavení, kurzor umístěte do návrhu a začněte psát. 

• Editace napsaného textu: v návrhu kurzorem zvýrazněte text (tvar I) 
nebo kurzorem (tvar �ipky) dvakrát klikněte na textový objekt. V 
tabulce [Font] proveďte po�adovaná nastavení. Zvolená nastavení 
jsou aplikována pouze na zvýrazněný text.  

• Nastavení provedená v tabulce [Font] pro určitý textový objekt se 
objeví v dialogovém okně „Vlastnosti textu“. 
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• Tabulka FONT 

 
Poznámka: 
Nastavení v tabulce [Font] uvádí pouze fonty a styly z rodiny písem  
TrueType, která jsou nainstalována na va�em počítači. Dostupné 
jsou, samozřejmě, také klasické efekty (např. podr�ení,�). 
 

Font 
Z nainstalovaných fontů si vyberte ten, který chcete pou�ívat. 
 

Style (Styl) 
Zvolte styl, který chcete pou�ívat. Dostupné styly závisí na zvoleném  
fontu.  
 

Size (Velikost) 
Velikost zvolte nebo ji zadejte. Zadávejte pouze ty velikosti, které 
v seznamu nejsou uvedeny.  
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Effect (Efekt) 
Zvolte jeden ze �esti efektů, který chcete na text aplikovat. 
 
  
 
  (1)   (2)    (3)   (4)   (5)   (6) 
 
(1) Stín    (4) Obrys 
(2) Obrys � stín   (5) Kontury  
(3) Pruhy    (6) Rámeček 
 

Podtr�ení 
Zvolte po�adovaný typ podtr�ení. 
 
   (1) Jednoduché   (2) Dvojité 
(1) (2) 
 

Pře�krtnutí 
Zvolte po�adovaný typ pře�krtnutí. 
 
   (1) Jednoduché   (2) Dvojité 
(1)..(2) 
 

Sample (Vzorek) 
Zde je uveden příklad aplikace efektů a zvoleného fontu na daný text. 
 
 
Zavře se dialogové okno a zvolené efekty jsou aplikovány na text.  
 
 
• Tabulka TEXT 

Tato tabulka umo�ňuje změnit umístění textu uvnitř textového ob-
jektu.  
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TEXT (pouze pro návrh) 
• Příkazem [Text] nabídky [Format] se zobrazí tabulka [Text] dialo-

gového okna „Text Properties“ (Vlastnosti textu), ve které mů�ete 
změnit umístění textu uvnitř zvoleného textového objektu. 

• Specifikace nastavení pro nový text: v tabulce [Text] zvolte nasta-
vení, kurzor umístěte do návrhu a začněte psát. 

• Editace napsaného textu: v návrhu umístěte kurzor (tvar �ipky) na 
textový objekt a dvakrát klikněte. V tabulce [Text] proveďte po�a-
dovaná nastavení. Zvolená nastavení jsou aplikována pouze na zvý-
razněný text.  

• Nastavení provedená v tabulce [Text] pro určitý textový objekt se 
objeví v dialogovém okně „Vlastnosti textu“. 

 
• Tabulka TEXT 

Alignment (Zarovnání) 
Na zvolený text aplikujte některý ze způsobů zarovnání. 
 
 
 
 
 
 
 Vlevo   Na střed  Vpravo 
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 Nahoru  Na střed  Dolů 
 
 

Spacing (Prolo�ení znaků) 
Zadejte vzdálenost mezi jednotlivými znaky a řádky textu uvnitř zvole-
ného objektu.  
 

Text Orientation (Orientace textu) 
Ve zvoleném textovém objektu zvolte orientaci textu. 
 
• Vodorovná 
 
 
 
 
• svislá 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poznámka: 
Volbou svislé orientace a otočením objektu je mo�né vytvořit svislý 
text, který se čte shora dolů.  
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Merge Option (Mo�nosti sloučení) 
Volba způsobu nastavení velikosti textu při změně velikosti textového 
objektu. 
 
• AUTO 

Automatické přizpůsobení velikosti textu velikosti textového objek-

tu tak, aby byl zobrazen celý text.  
• CLIP (Oříznutí) 

Při změně velikosti textové objektu zůstává zachována velikost tex-
tu. 

• FIT (Přizpůsobení) 
Automatické nastavení velikosti textu podle velikosti textového ob-
jektu 
 
 
 

 
 
Zavře se dialogové okno a zvolené nastavení je aplikováno. 
 
 
• Tabulka FONT 

Umo�ňuje změnit font a aplikované efekty na text zvoleného objek-
tu. 
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DRAWING (Kreslení � pouze pro návrh) 
• Příkazem [Drawing] nabídky [Format] se zobrazí tabulka 

[Drawing] dialogového okna „Object Properties“ (Vlastnosti ob-
jektu), kde mů�ete změnit nastavení čar, stylů výplně, případně 
efekty při kreslení. Provedená nastavení zůstávají v platnosti, dokud 
nejsou opět změněna.  

• Specifikace nastavení pro novou kresbu: v tabulce [Drawing] zvolte 
nastavení, kurzor umístěte do návrhu a začněte kreslit. 

• Editace nakresleného objektu, který ji� byl vlo�en do návrhu: 
v návrhu (tvar �ipky) dvakrát klikněte na textový objekt. V tabulce 
[Drawing] proveďte po�adovaná nastavení. Zvolená nastavení jsou 
aplikována pouze na zvolený objekt. 

 
• Tabulka DRAWING (Kreslení) 

Fill (Výplň) 
Zvolte vzorek nebo strukturu. 
 

Effects (Efekty) 

Zvolte efekty aplikované na kresbu: 
" Make Translucent (Udělat průhledným): aktivací (!) této volby 
se objekt stane průhledným (tj. objekty umístěné na pozadí jsou vi-
ditelné).  
" Invert Colours (Invertovat barvy): aktivací (!) této volby se 
barvy změní na protilehlé.  
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Style (Styl) 
Zvolte typ linky, kterou chcete pou�ít. Příklady dostupných typů jsou uvedeny 
ní�e: 
 
    plná 
    přeru�ovaná 
    tečkovaná 
    čerchovaná 
    čerchovaná 2 
 

Váha 
Zvolte tlou�ťku čáry od 1 do 10 bodů. 
 
 
Uzavření dialogového okna a aplikace zvoleného nastavení. 
 
• Tabulka COLOUR (barva) 

Nastavení v této tabulce umo�ní změnit barvu kresby. 
 
 

FRAME (Rámeček � pouze pro návrh) 
• Příkazem [Frame] nabídky [Format] se zobrazí dialogové okno 

„Frame Properties“ (Vlastnosti rámečku), které se otevře po vy-
kreslení rámečku a kliknutí na ikonu ��� Provedená nastavení 
jsou platná, dokud nejsou změněna. 

• Specifikace nastavení pro nový rámeček: v dialogovém okně �Fra-
me Properties“  zvolte nastavení, kurzor umístěte do návrhu a vy-
kreslete rámeček. 

• Editace nakresleného rámečku, který ji� byl vlo�en do návrhu: 
v návrhu umístěte kurzor (tvar �ipky) na rámeček a dvakrát klikně-
te. V tabulce [Frame Properties] proveďte po�adovaná nastavení. 
Zvolená nastavení jsou aplikována pouze na zvolený rámeček. 

 

Category (Kategorie) 
Zvolte kategorii, ve které je ulo�en po�adovaný rámeček. 
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Stretch Centre Only (Natáhnout pouze střed) 
Pokud je volba zapnuta (!), zvolený rámeček se prodlou�í neo zkrátí 
pouze ve středu, obrázky na koncích zůstávají nezdeformovány.  
 

Style (Styl) 
V tomto seznamu jsou uvedeny vzory zvolené kategorie. Kliknutím my-
�í rámeček zvolíte. 
 
 
Uzavření dialogového okna a aplikace zvoleného nastavení. 
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OPTIONS (Volby) 
• Příkazem [Options] nabídky [Format] se zobrazí dialogové okno 

„Options“ (Mo�nosti), umo�ní pro tuto aplikaci vybrat různá nasta-
vení. Tato zůstávají v platnosti, dokud je nezměníte.  

 
! Dokument návrhu 
• Tabulka DISPLAY (Zobrazit) 

Display Frames Around Objects (Zobrazit rámeček okolo objektů) 
Pokud je volba zapnuta (!), okolo ka�dého objektu je v návrhu zobra-
zen rámeček.  
 

Display Functional Icons of Objects  
(Zobrazit funkční ikony objektů) 
Pokud je volba zapnuta (!), potom jsou u objektu číslovacího pole 
(Numbering Field) a pole data, času a kalendáře (Date/Time/Calendar) 
zobrazeny funkční ikony. 
 

Display Frames Around OLE Objects  
(Zobrazit rámeček okolo OLE objektů) 
Pokud je volba zapnuta (!), okolo ka�dého OLE objektu je v návrhu 
zobrazen rámeček. 
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Display Database Field Names (Zobrazit Názvy databázových polí) 
Pokud je volba zapnuta (!), zobrazí se u sloučených polí, která byla za-
hrnuta do návrhu, názvy polí.  
 

Measurment Units (měrné jednotky) 
Zvolte jednotky pro měřítko a dal�í nastavení. 
 
 
• Tabulka MONOCHROME DISPLAY (Černobílé zobrazení) 

Paper Colour (Barva papíru) 
Zadejte barvu strany. Tato volba se objeví v případě, �e byla zapnuta 
volba (!) příkazu [Monochrome Display] v nabídce [View]. 
 

Ink Colour (Barva inkoustu) 
Zadejte barvu inkoustu. Tato volba se objeví v případě, �e byla zapnuta 
volba (!) příkazu [Monochrome Display] v nabídce [View]. 
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• Tabulka PROPERTY DOCK (Schránka vlastností) 

Property Icon (Ikona Vlastností) 
Vyberte ikony, které mají být ve schránce vlastností zobrazeny.  
 

Docked ( 
xxx 

Automatically Adjust the Properties That Are Displayed 
(Automaticky nastavit zobrazené �Vlastnosti�) 
Touto volbou se určí, zdali budou (!) či nebudou ($) zavřena ta dialo-
gová okna �Vlastnosti�, která nevyhovují Schránce vlastností v době, 
kdy je otevřena nová sada �Vlastnosti�. 
 
 
• Tabulka OBJECT DOCK (Schránka objektů) 
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Object Dock Icons (Ikony Schránky objektů) 
Zvolte ikony objektů, které budou ve schránce zobrazeny. 
 

Docked ( 
Touto volbou se určí, zdali bude (!) či nebude ($) zobrazena schránka 
objektů, která je připojena k hlavnímu oknu.  
 

Register OLE (Registrovat OLE objekt) 
Touto volbou se určí, zdali bude (!) či nebude ($) schránka objektů 
zahrnovat ikony pro aplikace, které byly pou�ity k vlo�ení OLE objektů 
do návrhu. 
 

Show Icon Names (Zobrazit názvy ikon) 
Touto volbou se určí, zdali budou (!) či nebudou ($) zobrazeny názvy 
objektů aplikací ve schránce vlastností.  
 
 
! Dokument databáze 
• Tabulka DATABASE (Databáze) 

Text Displayed in Field with Yes/No Format 
(Text zobrazený v polích ve formátu �Ano/Ne�) 
Zvolte text, který se má objevit v polích s formátem �Ano/Ne�. 
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Do Not Display Exponential Values According to Regional Settings 
(Nezobrazovat exponenciální hodnoty podle místního nastavení) 
Touto volbou se stanoví, zdali budou (!) či nebudou ($)exponenciální 
hodnoty zobrazeny podle formátu nastaveného v tabulce [Number] 
ovvládacího panelu „Regional Settings Properties of the Regional Set-
tings“ (Vlastnosti regionálního nastavení ovládacího panelu Regionální 
nastavení). 
 
 
 
Uzavření dialogového okna �Options“a aplikace zvoleného nastavení.  
 
 

LAYOUT (Návrh � pouze pro návrh) 
 
GROUP (Seskupení - pouze pro návrh) 
• Příkazem [Group] nabídky [Layout] se seskupí v�echny zvolené ob-

jekty do jediného objektu. 
• Kliknutím na jeden z objektů, který je částí skupiny, se zvolí celá 

skupina. 
• Se skupinou lze manipulovat jako s jediným objektem (lze ji kopí-

rovat, přemísťovat, vymazat, zvět�it, zmen�it, atd.).  
 
 
UNGROUP (Oddělení - pouze pro návrh) 
• Příkazem [Ungroup] nabídky [Layout] se rozdělí seskupené objekty 

na samostatné objekty. 
 
 
ORDER (Pořadí - pouze pro návrh) 
• Příkazem [Order] nabídky [Layout] se zobrazí podnabídka „Or-

der“, ve které mů�ete měnit vzájemné se překrývání objektů.  
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Bring to Front (Přenést dopředu) 
Příkazem [Bring to Front] podnabídky [Order] se vybraný objekt dosta-
ne dopředu. 
 

Send to Back (Přenést dozadu) 
Příkazem [Send to Back] podnabídky [Order] se vybraný objekt dostane 
dozadu. 
 

Bring Forward (Přenést blí�) 
Příkazem [Bring Forward] podnabídky [Order] se vybraný objekt posu-
ne blí�. 
 

Send Backward (Přenést blí�) 
Příkazem [Send Forward] podnabídky [Order] se vybraný objekt posu-
ne dál. 
 
 
ALIGN (Zarovnat � pouze pro návrh) 
Příkazem [Order] nabídky [Layout] se zobrazí podnabídka „Align“, kte-
rá obsahuje 7 příkazů potřebných k zarovnání � vyrovnání objektů na 
plo�e.  
 

POZNÁMKA: 
Příkazy podnabídky „Align“ jsou dostupné pouze tehdy, pokud byly 
vybrány nejméně dva objekty.  

 

Left (Zleva) 
Příkazem [Left] podnabídky [Align] se vybrané objekty zarovnají podle 
svých levých stran. 
 

Horizontal Center (Vodorovně na střed) 
Příkazem [Horizontal Center] podnabídky [Align] se vybrané objekty 
vyrovnají vodorovně podle svých levých/levých stran. 
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Right (Zprava) 
Příkazem [Right] podnabídky [Align] se vybrané objekty zarovnají podle 
svých pravých stran. 
 

Top (Nahoru) 
Příkazem [Top] podnabídky [Align] se vybrané objekty zarovnají podle 
svých horních stran. 
 

Vertical Center (Svisle na střed) 
Příkazem [Vertical Center] podnabídky [Align] se vybrané objekty vy-
rovnají vodorovně podle svých horních/dolních stran. 
 

Bottom (Dolů) 
Příkazem [Bottom] podnabídky [Align] se vybrané objekty zarovnají 
podle svých dolních stran. 
 
 

Align in Ralation to Print Area  
(Zarovnat v poměru k potiskované plo�e) 
Příkazem [Align in Ralation to Print Area] podnabídky [Align] lze spe-
cifikovat, zdali vybrané objekty budou (!) či nebudou ($) navzájem na 
potiskované plo�e zarovnány. Podrobnosti jsou uvedeny dále. 
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• Pokud volba „Align in Rala-

tion to Print Area“ není za-
pnuta ($), vybrané objekty 
jsou zarovnány na plo�e 
vzhledem ke svému umístění 
v návrhu. 

 

• Pokud je volba „Align in Ra-
lation to Print Area“ zapnuta 
(!), vybrané objekty jsou za-
rovnány na plo�e vzhledem 
ke potiskované plo�e. 

 

 

 Vodorovně na střed   Vodorovně na střed 

 Zleva     Zleva 

 Zprava     Zprava 

 Nahoru    Nahoru 

 Svisle na střed   Svisle na střed 

 Dolů     Dolů 
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ROTATION (Otočení � pouze pro návrh) 
Příkazem [Rotate] nabídky [Layout] se zobrazí podnabídka „Rotate“, 
která obsahuje 6 příkazů potřebných k otáčení vybraných objektů. 
 

POZNÁMKA: 
Pokud je během příkazu �Rotate“ zvoleno více objektů, budou 
v�echny tyto objekty otočeny.  
 

Rotate 900 Left (Otočení o 900 vlevo) 

Příkazem [Rotate 900 Left] podnabídky [Rotate] se vybrané objekty oto-
čí o 900 vlevo. 
 

Rotate 900 Right (Otočení o 900 vpravo) 

Příkazem [Rotate 900 Right] podnabídky [Rotate] se vybrané objekty 
otočí o 900 vpravo. 

00, 900, 1800, 2700 
Příkazem [00], [900]. [1800], [2700] podnabídky [Rotate] se vybrané ob-
jekty otočí o zadaný úhel. 
 
 
CHANGE SIZE (Změna velikosti � pouze pro návrh) 
Příkazem [Change Size] nabídky [Layout] se zobrazí podnabídka 
„Change Size“, která obsahuje 4 příkazy potřebné ke změně velikosti 
vybraných objektů. 
 

POZNÁMKA: 
Pokud je během příkazu �Change Size� zvoleno více objektů, bude 
u v�ech těchto objektů změněna velikost.  
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Larger (Vět�í) 
Příkazem [Larger] podnabídky [Change Size] se zvět�í oba rozměry 
bloku - jeho �ířka i  vý�ka, se zachováním poměru obou stran.  
 
Smaller (Men�í) 
Příkazem [Smaller] podnabídky [Change Size] se zmen�í oba rozměry 
objektu - jeho �ířka i  vý�ka, se zachováním poměru obou stran. 
 
Maximum  
Příkazem [Maximum] podnabídky [Change Size] se velikost objektu 
změní natolik, �e vyplní celou tiskovou plochu. 
 
Maintain Ratio  
Příkazem [Maintain Ratio] podnabídky [Change Size] se při zachování 
poměru obou stran změní velikost objektu tak, aby byl co mo�ná největ-
�í, ani� by jeho velikost překročila tiskovou plochu. 
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Tool (Nástroj � pouze pro databázi) 
 
ADD RECORD (Připojit záznam � pouze pro databázi) 
• Příkazem [Add Record] nabídky [Tool] se vytvoří nový záznam a 

současně se zobrazí okno s formulářem.  
 
 
DEFINE FIELDS (Definovat pole � pouze pro databázi) 
• Příkazem [Define Fields] nabídky [Tool] se zobrazí dialogové okno 

„Define Fields“ (Definovat pole), ve kterém mů�ete specifikovat 
názvy a formáty polí, které mají být v databázi pou�ívány. 

(1) 
V tomto seznamu jsou uvedeny názvy polí definovaných v aktuální da-
tabázi. 
 

(2) 
V tomto seznamu jsou uvedeny formáty daných polí. 
 

Kliknutím na toto tlačítko tlačítko se vybere následující pole. 

(1)              (2) 
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Kliknutím na toto tlačítko tlačítko se vybere předchozí pole. 
 

Kliknutím na toto tlačítko se zavře dialogové okno „Define Fields“ a 
provedené změny se ulo�í. 
 

Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí dialogové okno „Add Field“ (Při-
pojit pole), které v aktuální databázi umo�ňuje vytvoření nových polí. 
 

Kliknutím na toto tlačítko se vyma�e pole vybrané v posuvném seznamu 
„Fields:“ (Pole). 
 

Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí dialogové okno „Edit a Field“ 
(Editovat pole), kde mů�ete editovat název a formát pole vybraného 
v seznamu „Fields:“. 

(1) 

(1) 
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Field Name (Název pole) 
Sem napi�te název pole. 
 

Field Format (Formát pole) 
Zvolte formát, jaký má pole mít. 
 

(1) 
V tomto okně je uveden popis formátu zvoleného v okně „Field For-
mat“.  
 
 

Kliknutím na toto tlačítko se zavře okno „Add Field“ nebo „Edit a Fi-
eld“ a provedené změny jsou ulo�eny.  
 
 
JOINED FIELD (Spojená pole � pouze pro databázi) 
• Příkazem [Joined Fields] nabídky [Tool] se zobrazí dialogové okno 

„Define Joined Fields“  (Definovat spojená pole), ve kterém lze vy-
tvořit nové pole, které bylo vytvořeno spojením nejméně dvou  a ví-
ce předem definovaných polí. Spojené pole lze doplnit o text, pří-
padně jej lze v návrhu rozdělit na samostatné řádky. 

 

Proč pou�ívat spojená pole? 
Názvy spojených polí jsou zvlá�tě u�itečné, pokud se jedná o zarovnání 
polí, která obsahují data různé délky 
 
Pokud pou�íváte samostatné objekty, které jsou umístěny blízko sebe, 
potom nepatrné mno�ství dat mů�e způsobit mezery mezi daty, která se 
tak stanou příli� dlouhými. 
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Příli� dlouhá data na druhé straně mohou způsobit překrývání. 

 
Vý�e uvedeným problémům lze předejít pou�itím spojených polí: 

Joined Fields (Spojená pole) 
Posuvný seznam ukazuje názvy spojených polí definovaných v aktuální 
databázi. 
 
 

Kliknutím na toto tlačítko tlačítko se vybere následující spojené pole. 
 

Kliknutím na toto tlačítko tlačítko se vybere předchozí spojené pole. 
 

Kliknutím na toto tlačítko se zavře dialogové okno „Define Joined Fi-
elds“ a provedené změny se ulo�í. 
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Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí dialogové okno „Add Joined Fi-
eld“ (Připojit spojené pole), které v aktuální databázi umo�ňuje vytvo-
ření nových polí. 
 

Kliknutím na toto tlačítko se vyma�e spojené pole vybrané v posuvném 
seznamu „Define Joined Fields:“ (Definovat spojené pole). 
 

Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí dialogové okno „Edit a Joined Fi-
eld“ (Editovat spojené pole), 

 

(1) 
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Data 
Zobrazení obsahu spojeného pole. Pokud chcete spojené pole doplnit o 
dal�í text, napi�te jej do po�adovaného místa. Rozdělením spojeného 
pole se provede v návrhu po napsání �∴  a � v místě kde chcete ukončit 
řádek a začít nový.  
 

Fields (Pole) 
Vyberte pole, která si přejete zahrnout do spojeného pole. 
 

Kliknutím na toto tlačítko se zahrne pole zvolené v posuvném seznamu 
„Field“ (Pole) do spojeného pole vytvořeného v okně „Data:“.  
 

(1) 
Zde jsou uvedeny vysvětlivky týkající se způsobu vytvoření spojeného 
pole.  
 

Po kliknutí se zavře dialogové okno „Add a Joined Field“ nebo „Edit a 
Joined Field“ a v�echny provedené změny jsou ulo�eny.  

(1) 

n 
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SORT (Třídit � pouze pro databázi) 
• Příkazem [Sort] nabídky [Tool] se zobrazí dialogové okno „Sort“  

(Definovat spojená pole), které umo�ňuje třídit záznamy v aktuální 
databázi a� podle 3 klíčů.  

Key 1 (Klíč 1) 
Zvolte pole, které má být pou�ito jako primární klíč k setřídění. 
 

Key 2 (Klíč 2) 
Zvolte pole, které má být pou�ito jako sekundární klíč k setřídění. Tímto 
klíčem se určí, jak jsou záznamy tříděny, jestli�e obsahují v poli primár-
ního klíče identická data.  
 

Key 3 (Klíč 3) 
Zvolte pole, které má být pou�ito jako terciální klíč k setřídění. Tímto 
klíčem se určí, jak jsou záznamy tříděny, jestli�e obsahují v poli primár-
ního a sekundárního klíče identická data. 
 

Ascending/Descending (Vzestupné/Sestupné) 
Stanovte, zdali budou data tříděna ve vzestupném pořadí (0 a� 9, A a� 
Z,...) nebo v sestupném pořadí (9 a� 0, Z a� A,...). 
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OPTIMIZE  DATABASE  
(Optimalizace databáze � pouze pro databázi) 
• Příkazem [Optimize Database] nabídky [Tool] se zobrazí dialogové 

okno, ve kterém mů�ete určit, zdali se má optimalizovat velikost ak-
tuálního databázového dokumentu. 

 
 
MERGE  INTO  LAYOUT   
(Zahrnout do návrhu � pouze pro databázi) 
• Příkazem [Merge into Layout] nabídky [Tool] lze zahrnout pole 

z aktuální databáze do vybraného návrhu. 
• Pokud je při volbě tohoto příkazu otevřen více ne� jeden soubor ná-

vrhu a současně dosud databázový soubor není spojen se souborem 
návrhu, objeví se dialogové okno „Select Layout“ (Zvolit návrh).  

 

Layout (Návrh) 
V tomto posuvném seznamu jsou uvedeny aktuálně otevřené soubory 
návrhu. Volbu proveďte kliknutím my�í na název. 
 
 

Po kliknutí se propojí vybraný soubor návrhu (návrh) a aktuální databází 
a zobrazí se dialogové okno „Merge Fields“  (Spojená pole).  
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WINDOW (Okno � pouze pro návrh) 
 
NEW WINDOW (Nové okno � pouze pro návrh) 
• Příkazem [New Window] nabídky [Window] se zobrazí kopie aktu-

álního okna. 
 
 
CASCADE (Kaskáda) 
• Příkazem [Cascade] nabídky [Window] se dialogová okna kaskádo-

vitě překrývají. 
 
 
TILE (Dla�dice) 
• Příkazem [Tile] nabídky [Window] jsou dialogová okna umístěna 

vedle sebe jako dla�dice tak, �e zakrývají celé okno aplikace. 
 
 
ARRANGE ICONS (Uspořádaz ikony) 
• Příkazem [Arrange Icons] nabídky [Window] se ikony otevřených 

oken vyrovnají do řady v dolní části okna.  
 
 
SPLIT WINDOW (Rozdělené okno � pouze pro návrh) 
• Příkazem [Split Window] nabídky [Window] se rozdělí nebo zru�í 

rozdělení  aktuálního okna. 
 
 
FILE LIST (Seznam souborů) 
• P-touch Editor automaticky ukládá seznam posledních 5 otevřených 

souborů, které jsou uvedeny na posledním řádku vytahovací nabíd-
ky Window 

 
Poznámka: 
V tomto seznamu nejsou nikterak rozli�eny soubory návrhu a data-
bázové soubory.  
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HELP (Nápověda) 
 
HELP TOPICS (Témata nápovědy) 
• Příkazem [Help Topics] nabídky [Help] se se otevře on-line nápo-

věda s obsahem. 
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DODATEK 
 
Konstrukce kazety s laminovanou páskou 

Podkladová samolepící páska s krycí fólií se odvíjí se zásobníku 1. Bar-
vonosná páska se odvíjí z kotouče 3, po vypálení motivu na laminovací 
průhlednou pásku se navíjí na kotouč 4. 

Průhledná laminovací páska se odvíjí z kotouče 2 a na výstupu kazety se 
spojuje s podkladovou páskou.   
 

 
Kazety s nelaminovanými páskami 

Podkladová páska je navinuta na cívce 2, tepelnou hlavou je na ní vypá-
len text z barvonosné pásky ( opět se převíjí z cívky č.3 na cívku č. 4). 
Kotouč č. 1 chybí. Obdobně jsou konstruovány i kazety se za�ehlovací-
mi páskami. 

 

Zalo�ení kazety do přístroje 
• Odstraňte z nové kazety transportní zará�ku. 
• Zkontrolujte, zda na výstupu kazety je spojena samolepící páska v 

barvě podkladu s vrchní průhlednou laminovací fólií. Pokud by tyto 
pásky vykazovaly stranový přesah, povytáhněte je tak, aby byl stra-
nový přesah odstraněn. Pásky by měly z výstupu kazety vyčnívat v 
délce min. 1mm, jinak po zalo�ení při tisku dojde k namotání pásek 
na výstupní kolečko kazety, místo toho, aby se páska vysouvala 
ven. Pokud z kazety vyčnívá del�í kus pásky, mů�ete jej po zalo�ení  
kazety odstřihnout stisknutím tlačítka odstřihu. 

• Pootočte kolečkem ve střední části kazety ve směru �ipky tak, aby 
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barvonosná páska byla napnuta. Pokud by byla tato páska, která je 
vedena pod laminovací páskou, na kterou je z ní tepelnou hlavou 
vypálen zadaný text na displeji, příli� volná, mohlo by dojít k jejímu 
nalepení na podkladovou pásku s následným vyta�ením z kazety.  
Pokud by někdy k tomuto jevu do�lo, vyhledejte svého dodavatele,  
který Vám pásku odborně opraví, popřípadě vysvětlí postup při 
opravě. Mějte na vědomí, �e takovéto po�kození pásky nemů�e být 
kvalifikováno jako záruční závada, neboť se jedná o poru�ení pro-
vozních podmínek.  

• Opatrně zasuňte kazetu do popisovače po otevření krytu přístroje. 
• Zavřete kryt. 

 

Síťové adaptéry 

U modelů, které nejsou vybaveny interním síťovým zdrojem, pou�ívejte 
výhradně síťové adaptéry dodané va�ím prodejcem. Firma Brother ne-
ručí za �patnou funkci přístroje či za jeho po�kození vlivem připojení 
neodpovídajícího síťového adaptéru. 

 


