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andra länder.

• Andra företagsnamn och produktnamn som används häri är varumärken 
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TM och ® inte används i texten i detta instruktionshäfte.

• Kontraktsföretag

 Umemura Taka Software Design, Inc.

© 2014 CASIO COMPUTER CO., LTD. 

Utöver vad som krävs för korrekt användning eller säkerhetskopiering är 

varje reproduktion av detta instruktionshäfte och/eller programmet, delvis 

eller i sin helhet, strängt förbjudet utan uttryckligt, skriftligt tillstånd från 

CASIO COMPUTER CO., LTD.

Att observera angående detta instruktionshäftel

■ Observera att CASIO COMPUTER CO., LTD. inte på något sätt kan 

hållas ansvarigt för några förluster eller uteblivna intäkter, eller för några 

krav från tredje part, som uppstått till följd av användning av de exempel 

som framställs i detta instruktionshäfte.

■ Varje reproduktion av detta instruktionshäfte, delvis eller i sin helhet, är 

förbjudet. Observera att varje användning av detta instruktionshäfte 

annat än för personligt bruk och utan tillåtelse av CASIO COMPUTER 

CO., LTD. strider mot gällande upphovsrättslagar.

■ Specifi kationer och övrigt innehåll i detta instruktionshäfte är föremål för 

ändringar utan föregående meddelande.

• Vi hänvisar till användardokumentationen till skrivaren (Stamp 

Maker) angående information om hur denna programvara installeras 

och vilken driftmiljö som krävs.

• Programmet STC-PC10 utgörs av programvara som kan köras i 

Windows 8, Windows 7, Windows Vista och Windows XP SP3.

• Det kan hända att vissa utrustningskonfi gurationer inte stöder kor-

rekt drift.
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Utförande av Windows-operationer förklaras inte i 
detta instruktionshäfte.

Detta instruktionshäfte är en användarhandbok för Windows till 

programmet STC-PC10. Programvaran kan köras under Windows 

8, Windows 7, Windows Vista och Windows XP SP3 (i det följande 

benämnt ”Windows”). Hur själva Windows används beskrivs inte i detta 

instruktionshäfte.

Detta instruktionshäfte är skrivet för användare som är bekanta med 

åtminstone följande grundläggande manövreringar i Windows.

• Musmanövreringar: Klicka, dubbelklicka, 
högerklicka, dra, dra och släpp etc.

• Menymanövreringar med musen
• Textinmatning med tangentbordet
• Vanlig fönsterhantering i Windows

Vi hänvisar till den användardokumentation som medföljer datorn 

eller Windows-paketet ifråga angående detaljer kring grundläggande 

hantering av Windows.

Knappmanövrering på skärmen
I beskrivningarna i detta instruktionshäfte utförs alla manövreringar med 

hjälp av datorns mus.

Kommandon anges såsom beskrivs nedan.

Text settings (T) 

(Textinställningar)

Klicka på Text settings (T) (Textinställningar).

■

■

•

Användning av detta 
instruktionshäfte

Vad som bör läsas först

 Läs först noggrant igenom avsnittet ”Översikt och förberedelser” 

(s. 3 - 6) för en allmän översikt av produkten och information om 

vilken driftmiljö som krävs.

 För utskrift av ett stämpelark hänvisas till ”Användning av programmet 

STC-PC10” (s. 8).

Hur information framställs

Termer som används i detta instruktionshäfte
Termen: Har följande betydelse i detta instruktionshäfte:

skriv ut Utmatning av ett stämpelark på en 

stämpelarksskrivare (STC-W10 eller STC-U10)

skrivare Stamp Maker-skrivaren CASIO STC-W10 eller 

STC-U10

programmet 

STC-PC10

Detta datorprogram för formgivning av innehåll på 

stämpelytor för utmatning på en Stamp Maker-

skrivare.

layout Bearbetning av text och/eller grafi k med 

programmet STC-PC10 för utmatning på en Stamp 

Maker-skrivare.

stämpelyta Den yta på en stämpel som träffar papperet (eller 

annat medium) och trycker stämpelbilden.

■
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Knappar i dialogrutor beskrivs enligt nedan.

OK

Klicka på OK.

Skärmvisning
Observera att utseendet på de skärmbilder som visas som exempel 

i detta instruktionshäfte kan skilja sig en aning från det som verkligen 

visas på datorskärmen. Det huvudsakliga innehållet på de båda 

skärmarna bör dock vara detsamma.

De skärmbilder som visas i detta instruktionshäfte baseras på den engelska 

versionen av Windows 7 och i exemplen antas att ”English” har valts 

som visningsspråk vid installationen. Skärmbilder som återges av andra 

operativsystem eller när ett annat visningsspråk är valt kan skilja sig från de 

skärmbilder som visas här.

•

■

•

•
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Skrivarmodeller som stöds av 
programmet STC-PC10
Programmet STC-PC10 kan användas tillsammans med nedanstående 

skrivarmodeller.

STC-U10, STC-W10

För att faktiskt kunna skriva ut stämpelark behöver en USB-

drivrutin för aktuell skrivarmodell installeras. Vi hänvisar till 

användardokumentationen som medföljer skrivaren angående 

installation av lämplig USB-drivrutin.

•

Presentation av programmet 
STC-PC10
Programmet STC-PC10 används till att skapa stämpelytor på en 

dator.

Presentation av programmet STC-PC10

Programmet STC-PC10 kan användas till att på ett enkelt sätt utforma 

originella stämpelytor på en dator för utskrift.
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Använd inbyggda stämpelytor eller snabb och enkel stämpellayout.

Julstämplar

Affärsstämplar

Införliva ditt namn eller annan text i en stämpeldesign.

●

●

Införliva en bild i datorns minne i en stämpeldesign.

HusdjurFamiljemedlemmar

Separat tillgängliga stämpelsatser erbjuder olika stämpelstorlekar. Olika 

bläckfärger (röd, blå etc.) fi nns också att tillgå.

Stora stämplar kan också skapas.

●

●



 Programmet
STC-PC10
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Användning av programmet 
STC-PC10

Vad programmet STC-PC10 kan användas till

Välja en tidigare sparad stämpelyta för snabb och enkel utformning av 

en ny stämpel (”Användning av en existerande stämpelyta”, s. 13).

Använda bilder lagrade i en dator till att skapa originella stämplar 

(”Användning av en bild lagrad i datorn till att skapa en stämpel (Skapa 

från bild)”, s. 19).

Modifi era bilder (foton) med hjälp av olika effekter (”Tillämpning av 

effekt”, s. 26).

Kombinera objekt och ramar för att skapa egenhändigt utformade 

stämpelytor (”Skapande av en egen stämpeldesign (Skapa din egen)”, 

s. 30).

Spara egna stämplar i datorn för senare hämtning och återanvändning 

(”Hämtning av sparad stämpel (Sparade stämplars mapp)”, s. 42).

Förhandsgranska stämpelbilder före utskrift (”Förhandsgransknings-

fönster”, s. 12).

●

●

•

●

●

●

Uppstart och avslutning av 
programmet STC-PC10

För att starta programmet STC-PC10

1 Dubbelklicka på STC-PC10-ikonen på datorns skrivbord. 

Programmet STC-PC10 startar och dess startfönster visas på 

skärmen.

Om du vid installationen valt att inte visa någon genväg på 

skrivbordet, så navigera till den plats där programmet STC-PC10 

har installerats och dubbelklicka på STC-PC10-ikonen.

Gör följande val för att starta programmet från Windows Start 
(Start)-meny: Programs (P) (Program)➔CASIO➔Stamp 
Maker➔STC-PC10. Vilken mapp STC-PC10 återfi nns i beror på 

vilka inställningar som användes när programmet installerades. 

Windows 8: Programmet kan startas upp genom att klicka på 

STC-PC10-ikonen på startskärmen.

Dubbelklicka

■

•

•
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För att avsluta programmet STC-PC10

1 Klicka på stängningsknappen (  ) längst upp till höger i 

programfönstret.

Stängningsknapp

Programmet STC-PC10 avslutas.

Programmet kan även avslutas från menyraden.

 Klicka på File (F) (Fil) på menyraden.

 Klicka på Exit (X) (Avsluta).

Programmet STC-PC10 avslutas.

■

•

Grundläggande manövrering
I detta avsnitt beskrivs åtgärder som kan utföras i startfönstret 

som visas direkt efter uppstart, i redigeringsfönstret som används 

till att skapa stämpelytor och i förhandsgranskningsfönstret som 

används till att granska en stämpelbild innan den skrivs ut.

Startfönster

Detta fönster är det första som visas efter uppstart av programmet 

STC-PC10. Fönstret innehåller ett antal knappar som ger tillgång till 

diverse olika funktioner.

 Basic stamp (Grundstämpel)-knapp
Öppnar ett fönster för skapande av en stämpel med hjälp av en 

inbyggd stämpelyta.

”Användning av en existerande stämpelyta” (s. 13)➜
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 Create from image (Skapa från bild)-knapp
Öppnar ett fönster för skapande av en stämpel med hjälp av en bild 

(ett foto) lagrad i en dator.

”Användning av en bild lagrad i datorn till att skapa en stämpel 

(Skapa från bild)” (s. 19)

 Create your own (Skapa din egen)-knapp
Öppnar ett fönster för skapande av en egen stämpelyta.

”Skapande av en egen stämpeldesign (Skapa din egen)” (s. 30)

 Saved stamps folder (Sparade stämplars mapp)-knapp
Öppnar ett fönster för hämtning av en tidigare sparad stämpelyta.

Sidan 42 ”Hämtning av sparad stämpel (Sparade stämplars 

mapp)”

➜

➜

➜

Redigeringsfönster

Redigeringsfönstrets innehåll beror på vilken typ av stämpel som håller på 

att skapas och stämpellayoutens aktuella tillstånd.

I detta avsnitt beskrivs ett antal gemensamma poster som normalt visas i 

redigeringsfönstret.

Viktigt!
Angående de knappar och inställningsposter som visas i redigeringsfältet 

och på manöverpanelen i varje typ av redigeringsfönster hänvisar vi till 

nedanstående avsnitt med beskrivningar av hur varje funktion används.

”Användning av en existerande stämpelyta” (s. 13)

”Användning av en bild lagrad i datorn till att skapa en stämpel (Skapa 

från bild)” (s. 19)

”Skapande av en egen stämpeldesign (Skapa din egen)” (s. 30)

”Hämtning av sparad stämpel (Sparade stämplars mapp)” (s. 42)

Exempel på fönster med grundläggande fl ikmenyer

Du kan när som 

helst återgå till 

startfönstret genom 

att klicka på pomrie 
STAMP MAKER-

loggan.

➜

➜

➜

➜

●
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 Menyrad
Här fi nns menyer för redigeringsfunktioner. Nästan alla funktioner som 

återfi nns i menyerna kan även kommas åt med hjälp av knapparna i 

redigeringsfältet och på manöverpanelen.

Vi hänvisar till nästa avsnitt (”Menyrad”) angående detaljer kring varje 

menypost.

 Vägledning
Här visas en text som förklarar vad som kan göras i det fönster som 

visas.

 Redigeringsfält
Här visas en lista över valbara stämplar, bilder eller objekt, en 

förhandsgranskningsbild av aktuell stämpelyta etc. Visningsinnehållet 

beror på vald funktion och aktuella förhållanden.

 Manöverpanel
Här visas knappar och inställningsposter för redigering av 

stämpelytor. Visningsinnehållet beror på vald funktion och aktuella 

förhållanden.

 Navigeringsknappar
Här visas en lista med knappar som representerar åtgärder som 

behöver utföras. Knappen (åtgärden) som är vald för tillfället är 

markerad. Genom att klicka på en knapp för en tidigare åtgärd visas 

återigen fönstret för den åtgärd som utförts med hjälp av knappen 

ifråga.

Menyrad
Nedan förklaras de funktioner som kan väljas med hjälp av menyerna på 

menyraden.

Viktigt!
Vilka funktioner som kan väljas från menyraden beror på vilken 

uppgift som håller på att utföras och dess aktuella status. Namnen på 

funktioner som av någon anledning inte kan väljas är gråmarkerade på 

menyn.

Nästan alla funktioner som kan väljas med hjälp av menyraden kan 

även kommas åt med hjälp av knapparna i redigeringsfältet och på 

manöverpanelen.

Menyn File (F) (Fil)
Home (H) (Hem)

Avbryter nuvarande uppgift och återgår till startfönstret.

Exit (X) (Avsluta)
Avslutar programmet STC-PC10. Ett bekräftelsemeddelande visas, 

om det fi nns osparade ändringar av en stämpelyta på skärmen.

Menyn Edit (E) (Redigera)
Undo (U) (Ångra)

Annullerar den senast utförda åtgärden. Observera att vissa 

åtgärder inte kan annulleras.

Redo (R) (Gör om)
Gör om den senaste åtgärd som annullerats med hjälp av 

kommandot Undo (Gör om). Vissa åtgärder kan inte göras om.

Copy (C) (Kopiera)
Kopiera det för tillfället valda objektet (text eller objekt).

Delete (D) (Radera)
Tar bort det för tillfället valda objektet (text, objekt eller ram). Vid 

frihandsteckning raderas alla streck som har ritats.

■

•

•

●

●
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Förhandsgranskningsfönster

I detta fönster visas en bild på en färdig stämpel för förhandsgranskning 

innan utskrift. Det är även möjligt att se förhandsgranskningsbilden med 

ett annat färgval.

 Förhandsgranskningsbild av stämpel
En förhandsgranskningsbild av stämpeln med svart bläck visas här.

Menyn Settings (S) (Inställningar)
Text settings (T) (Textinställningar)

Öppnar ett fönster för ändring av textegenskaper.

”För att konfi gurera textegenskaper” (s. 46)

Item settings (I) (Objektinställningar)
Öppnar ett fönster för ändring av objektegenskaper.

”För att konfi gurera objektegenskaper” (s. 46)

Frame settings (F) (Raminställningar)
Öppnar ett fönster för ändring av ramegenskaper.

”För att konfi gurera ramegenskaper” (s. 47)

Menyn Layout (P) (Layout)
Position (P) (Position)

Placerar det för tillfället valda objektet (text, objekt) jäms med 

stämpelytans övre, nedre, vänstra eller högra kant.

Centered (C) (Centrering)
Centrerar det för tillfället valda objektet (text, objekt) horisontellt 

eller vertikalt i stämpelytan.

Menyn View (V) (Visa)
Magnifi cation (Z) (Förstoring)

Zoomar visningen av hemsida i enlighet med angiven 

zoomningsgrad.

Menyn Help (H) (Hjälp)
CASIO Home Page (C) (CASIO:s hemsida)

Startar datorns webbläsare och tar fram CASIO:s webbplats.

”Åtkomst av CASIO:s webbplats” (s. 48)

Version info. (A) (Versionsinformation)
Tar fram information om version och upphovsrätt för programmet 

STC-PC10.

”För att ta fram versionsinformation” (s. 48)

●

➜

➜

➜

●

●

●

➜

➜
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Användning av en existerande 
stämpelyta
I detta avsnitt beskrivs hur en existerande stämpelyta används till 

att skapa en stämpel.

Nedan anges de generella åtgärder som behöver utföras för att utforma 

en stämpel med hjälp av en existerande stämpelyta.

1 Välj en stämpel.
Bestäm vilken typ av stämpel som ska skapas, liksom dess 

storlek, och välj sedan lämplig stämpelyta. Programmet STC-

PC10 inkluderar en rad olika inbyggda stämpelytor som kan 

användas.

2 Kontrollera stämpelns förhandsgranskningsbild.
Kontrollera stämpelns utseende, innan stämpeln skrivs ut. En 

förhandsgranskningsbild kan visas i fl era olika färger.

3 Skriv ut stämpeln.
Vid utskrift skapas en färdig stämpelyta. Se till att en arkhållare 

med ett stämpelark av samma storlek som den utformade 

stämpelytan har förberetts.

 Inked image (Färglagd bild)-knapp
Öppnar ett fönster enligt nedan, som kan användas till att ändra 

färgen på förhandsgranskningsbilden.
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Användning av en existerande stämpelyta till att 
skapa en stämpel

Val av en stämpel
Utför åtgärderna nedan för att välja den existerande stämpelyta som ska 

användas till att skapa en stämpel.

1 Klicka på Basic stamp (Grundstämpel)-knappen i startfönstret.

Basic stamp (Grundstämpel)

Ett fönster för val av stämpeltyp (kategori) öppnas.

■

2 Välj önskad stämpeltyp.

 Klicka på lämplig mapp för den typ av stämpel du vill skapa.

 Klicka på Next (Nästa).

Next (Nästa)

Vid klickning på Next (Nästa) öppnas ett fönster för val av 

stämpelstorlek och stämpelyta.
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3 Klicka på önskad stämpelstorlek.

Nästa högre mapp

De stämpelytor som är tillgängliga för vald storlek visas.

Klicka på ikonen  för att återgå till en mapp högre upp i 

hierarkin.

Om fl era fl ikar visas, så klicka på en fl ik för att gå över till en annan 

mapp.

•

•

4 Klicka på den stämpelyta som ska användas och klicka sedan på 

Next (Nästa).

Next (Nästa)

En förhandsgranskningsbild av stämpeln visas på skärmen. Färgen 

på förhandsgranskningsbilden kan ändras, om så önskas. Gå vidare 

till ”Förhandsgranskning av stämpelbilden” (s. 16).
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Förhandsgranskning av stämpelbilden

1 Kontrollera stämpelns utseende på skärmen.

Zooma ut Zooma in

Inked image (Färglagd bild)

Klicka på inzoomningsknappen [+] för att zooma in (förstora bilden) 

eller utzoomningsknappen [–] för att zooma ut (förminska bilden).

■ Förhandsgranskning av en stämpelbild med annan bläckfärg
Klicka på Inked image (Färglagd bild)-knappen. Ett fönster enligt nedan, 

som kan användas till att ändra färgen på förhandsgranskningsbilden, 

öppnas.

Close (Stäng)

Kontrollera den färglagda bilden och klicka på knappen Close (Stäng).
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2 Klicka på Next (Nästa).

Next (Nästa)

Menyn för stämpelutskrift visas. Gå vidare till ”Utskrift av en stämpel” 

nedan.

Utskrift av en stämpel
Nedan följer anvisningar för utskrift av en stämpel enligt en utformad 

stämpelyta.

Viktigt!
Kontrollera att skrivaren är ansluten till datorn och att strömmen till 

skrivaren är påslagen.

Vi hänvisar till användardokumentationen som medföljer skrivaren 

angående detaljer kring användning av skrivaren.

1 Klicka på Print (Skriv ut)-knappen.

Print (Skriv ut)

Ett meddelande för bekräftelse av att du verkligen vill skriva ut en 

stämpel visas.

■

•

•
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2 Klicka på OK.

Ett meddelande med uppmaning om att sätta i arkhållaren i skrivaren 

visas på datorskärmen.

3 Sätt i arkhållaren i skrivaren.

Viktigt!
Vi hänvisar till instruktionshäftet till skrivaren angående detaljer kring 

isättning av arkhållaren.

Stämpelutskrift startar automatiskt.

Vänta tills arkhållaren har matats ut helt och hållet från framsidan på 

skrivaren.

Meddelandet Printing completed (Utskrift klar) visas efter avslutad 

utskrift.
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4 Klicka på OK.

Processen för stämpelutskrift är slutförd.

Stämpeln kan nu sättas ihop enligt anvisningarna i instruktionshäftet 

till skrivaren.

Användning av en bild lagrad i 
datorn till att skapa en stämpel 
(Skapa från bild)
I detta avsnitt beskrivs hur en bild (ett fotografi ) lagrat i datorn 

används till att skapa en stämpel.

Nedan anges de generella åtgärder som behöver utföras för att utforma 

en stämpel med hjälp av en bild i datorn.

1 Välj önskad bild.
Välj en bild (ett fotografi ) som fi nns lagrat i datorn.

2 Ange önskad storlek på stämpeln och justera bildens 
storlek och placering.
Välj storlek på den stämpel som ska skapas, zooma bilden så att 

den passar in och justera sedan bildens position.

3 Beskär bilden såsom önskas.
En viss del av bilden kan klippas ut. Utför sedan fi njustering enligt 

beskrivningen i nästa steg.

4 Justera den utklippta bilden.
Utför fi njusteringar av den bild som beskurits enligt ovan. Delar 

av bilden som inte längre är synliga kan återställas och ytterligare 

beskärning av bilden kan utföras.
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5 Tillämpa en effekt på bilden.
En rad olika effekter kan tillämpas på bilden.

6 Justera den tillämpade effekten.
Justera den effekt som tillämpas på bilden. Vad som kan justeras 

beror på vilken typ av effekt som tillämpas.

7 Kontrollera stämpelns utseende.
Kontrollera stämpelns utseende, innan stämpeln skrivs ut. En 

förhandsgranskningsbild kan visas i fl era olika färger.

8 Skriv ut stämpeln.
Vid utskrift skapas en färdig stämpelyta. Se till att en arkhållare 

med ett stämpelark av samma storlek som den utformade 

stämpelytan har förberetts.

Användning av en bild till att skapa en stämpel

Val av en bild
Välj ut en bild (ett fotografi ) att använda bland bilder som fi nns lagrade i 

datorn.

1 Klicka på Create from image (Skapa från bild)-knappen i 

startfönstret.

Create from image (Skapa från bild)

Fönstret för val av bild visas.

■
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2 Klicka på fl iken för den mapp som innehåller den bild som ska 

användas.

Nästa högre mapp

My pictures (Mina bilder)-fl ik

Desktop (Skrivbord)-fl ik

 [+]-fl ik

Från början visas My pictures (Mina bilder)- och Desktop (Skrivbord)-

fl ikarna.

Genom att klicka på [+]-fl iken kan fl ikar för upp till två mappar till tas 

fram.

Under fl ikarna kan mappar och bildfi ler (JPG, JPEG, BMP, PNG) visas.

En mapp som visas under en fl ik kan öppnas och önskad bildfi l i 

mappen väljas. Klicka på ikonen  för att återgå till en mapp 

högre upp i hierarkin.

•

•

•

•

3 Klicka på den bild som ska användas och klicka sedan på Next 
(Nästa).

Next (Nästa)

Fönstret för inställning av stämpelstorlek, bildstorlek och bildposition 

visas. Gå vidare till ”Val av stämpelstorlek och justering av 

bildposition” nedan.

Om en svartvit bild som uppfyller nedanstående villkor har valts, 

så visas en dialogruta för bekräftelse efter klickning på Next 
(Nästa). Vid klickning på OK i dialogrutan skapas en stämpel utan 

tillämpning av några effekter.

– Filformat: BMP

– Färgdjup: Duotone (1 bit)

– Bildstorlek (bildpunkter): 120×120, 120×240, 120×480, 

240×120, 240×240, 240×480, 480×120, 480×240, 360×360, 

360×720, 720×360

•



22

Val av stämpelstorlek och justering av bildposition
Bestäm först storleken på stämpeln. Använd fönstret nedan till att 

bestämma vilken del av bilden som ska användas, välj bildens storlek och 

utför sedan justeringar samtidigt som resultatet kontrolleras på skärmen.

1 Klicka på Size (Storlek) ner (▼)-knappen. Klicka på önskad 

stämpelstorlek på den meny som visas.

Size (Storlek)

Ramen i mitten av bilden anger stämpelns storlek.

■

•

2 Justera bildens storlek och position.

 Dra bilden för att placera om den.

 Använd zoomknapparna [–] och [+] till att ändra bildens storlek.

 Klicka vid behov på rotationsknappen för att ändra bildens 

riktning. Vid klickning på rotationsknappen vrids bilden 90 grader 

moturs.

Zoom Next (Nästa)

Rotera

Justera bilden tills den del som ska användas i stämpeln visas 

inom ramen som anger stämpelns storlek.

•
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3 Klicka på knappen Next (Nästa).

Fönstret för beskärning av bilden visas. Gå vidare till ”Beskärning av 

bilden” nedan.

Beskärning av bilden
Följ anvisningarna nedan för att beskära bilden tills det som ska 

användas i stämpeln blir kvar. Bilden kan också fi njusteras enligt 

anvisningarna under nästa rubrik (Justering av bilden).

1 Rita med hjälp av musdragning en omslutande ram runt det område i 

bilden som ska användas i stämpeln.

Området innanför den dragna linjen kommer att användas som 

bild på stämpelytan.

Gör omZooma ut Zooma in
Ångra

Ta bort

Viktigt!
Se noga till att linjen bildar en sluten ram, utan någon öppning.

Klicka på borttagningsknappen för att ta bort alla ritade linjer.

Klicka på inzoomningsknappen [+] för att zooma in (förstora bilden) 

eller utzoomningsknappen [–] för att zooma ut (förminska bilden).

■

•

•

•
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Klicka på ångerknappen för att annullera den senast utförda 

åtgärden. Klicka på omgörningsknappen för att återställa en 

åtgärd som annullerats med hjälp av ångerknappen.

Nedan visas hur godtagbara ramar kan ritas.

Flera ramar

Gränslinje som går utanför kanten på den visade bilden
I exemplet nedan utgörs nedre gränslinje av den nedre kanten på bilden. 

Bildens vänstra, högra eller övre kant kan också användas som gränslinje.

Munkformad gränslinjedragning
Med denna utformning raderas innehållet i mitten av munken (hålet).

• 2  Klicka på knappen Next (Nästa).

Om en öppning förekommer i gränslinjen, så uppstår ett fel som 

gör att fönstret för beskärning av bilden visas på nytt.

Next (Nästa)

Fönstret för bildjustering visas. Detta fönster kan användas till att 

återställa eller ta bort fi nare delar av bilden och till att fi njustera 

beskärningen av bilden. Gå vidare till ”Justering av den utklippta 

bilden” nedan.

•
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Justering av den utklippta bilden
Följ anvisningarna nedan för att återställa eller ta bort delar av en bild.

1 Återställ eller ta bort delar av bilden efter behov.

 Klicka på .

 Dra med musen över det område som ska återställas.

Återställ

Gör om

Tjocklek

Zooma ut Zooma in
Ångra

Det område i bilden som dragits över återställs.

Klicka vid behov på tjockleksknappen för att välja tjockleken på det 

område som ska återställas genom musdragningen.

Klicka på inzoomningsknappen [+] för att zooma in (förstora bilden) 

eller utzoomningsknappen [–] för att zooma ut (förminska bilden).

Klicka på ångerknappen för att annullera den senast utförda 

åtgärden. Klicka på omgörningsknappen för att återställa en 

åtgärd som annullerats med hjälp av ångerknappen.

■

•

•

•

2 Ta bort delar av bilden efter behov.

 Klicka på raderingsknappen.

 Dra med musen över det område som ska tas bort.

Gör om

Raderare Tjocklek

Zooma ut Zooma in
Ångra

Det område i bilden som dragits över tas bort.

Klicka vid behov på tjockleksknappen för att välja tjockleken på det 

område som ska tas bort genom musdragningen.

Upprepa åtgärderna i steg 1 och 2 för att fi njustera beskärningen av 

bilden efter behov.

Klicka på inzoomningsknappen [+] för att zooma in (förstora bilden) 

eller utzoomningsknappen [–] för att zooma ut (förminska bilden).

Klicka på ångerknappen för att annullera den senast utförda 

åtgärden. Klicka på omgörningsknappen för att återställa en 

åtgärd som annullerats med hjälp av ångerknappen.

•

•

•
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3 Klicka på knappen Next (Nästa).

Next (Nästa)

Fönstret för tillämpning av en effekt på bilden visas. Gå vidare till 

”Tillämpning av effekt” nedan.

Tillämpning av effekt
Följande anvisningar kan användas för att välja bland ett fl ertal olika 

effekter att tillämpa på bilden. Det är också möjligt att använda datorns 

mus till att rita linjer på fri hand.

1 Välj en effekt.

 Klicka på den effekt som ska tillämpas på bilden.

 Klicka på knappen Next (Nästa).

Next (Nästa)Effekt

Det går också att dubbelklicka på en effekt för att välja den utan 

att klicka på knappen Next (Nästa).

■

•
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De 15 olika typer av effekter som beskrivs nedan fi nns att välja 

bland.

Effekttyp Beskrivning

Standard Använder tröskling till att omvandla bilden till binärt 

format (svartvitt).

Streckteckning Omvandlar bilden till en strecktecknad illustration.

Serieteckning Omvandlar ett ansiktsfotografi  till en bild som liknar 

ett handritat porträtt.

Realistiskt Behandlar ett ansikts- eller landskapsfotografi  så att 

stämpelbilden liknar originalet.

Siluett Fungerar bäst med en karakteristisk pose eller en 

unik form. Kan användas som bas vid påläggning 

av fl era stämplar.

Skannad skiss Behandlar ett fotografi  av en skiss så att det lämpar 

sig för användning som stämpelbild.

Handsnidat 

(3 typer)

Deformerar och gör bilden oskarp för att skapa en 

handritad effekt.

Pop (3 typer) Lägger till stjärnor och prickar för att skapa en 

poppig framtoning.

Dekorativ kant 

(3 typer)

Lägger till en framträdande kant till det beskurna 

området. Lämpligt för text, logotyper etc.

Efter klickning på Next (Nästa) visas ett fönster för justering av vald 

effekt.

2 Justera effekten.

Vad som kan justeras beror på vilken typ av effekt som är vald.

 Klicka på en fl ik för att ta fram andra poster för effektinställning.

 Dra skjutreglaget åt lämpligt håll och/eller klicka på knapparna 

under den valda fl iken för att justera effekten.

•
Zooma ut Zooma in

Fliken Adjust 1 (Justera 1)

Fliken Adjust 2 (Justera 2)

Fliken Draw (Rita)

Fliken Border (Kant)

Nedan beskrivs de poster som kan justeras under varje fl ik.

Fliken Adjust 1 (Justera 1)
För justering av kontrast och konfi gurering av inställning för svart/vit 

omkastning.

Fliken Adjust 2 (Justera 2)
För justering av förvanskning och smuts orsakat av 

stämplingseffekter.

Fliken Border (Kant)
För justering av kanten runt den beskurna bilden.

Fliken Draw (Rita)
För frihandsteckning av svarta och vita streck med hjälp av musen. 

Vi hänvisar till steg 3 nedan angående detaljer kring de åtgärder som 

kan utföras under denna fl ik.
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Klicka på inzoomningsknappen [+] för att zooma in (förstora bilden) 

eller utzoomningsknappen [–] för att zooma ut (förminska bilden).

3 Använd musen till att rita linjer på fri hand.

Musen kan användas till frihandsteckning av svarta och vita streck.

 Klicka på fl iken Draw (Rita).

 Klicka på den svarta pennan för att dra svarta streck och på den 

vita pennan för att dra vita streck.

 Dra med musen på bilden för att teckna.

Next (Nästa)

Gör om

Svart penna

Vit penna

Raderare

Tjocklek

Ta bort

View (Visa)

Zooma ut Zooma in
Ångra

Genom att klicka på en tjockleksknapp är det möjligt att välja 

önskad tjocklek på de streck som ritas med pennan.

•

•

Radera ett streck genom att klicka på raderarknappen och sedan 

stryka över det streck som ska tas bort. Den del av strecket som 

stryks över försvinner då. Klicka på borttagningsknappen för att 

radera alla streck som ritats.

Klicka på knappen View (Visa) för att växla mellan att visa och inte 

visa de streck som ritats under fl iken Draw (Rita).

Klicka på inzoomningsknappen [+] för att zooma in (förstora bilden) 

eller utzoomningsknappen [–] för att zooma ut (förminska bilden). 

Klicka på ångerknappen för att annullera den senast utförda 

åtgärden.

Klicka på omgörningsknappen för att återställa en åtgärd som 

annullerats med hjälp av ångerknappen.

4 Klicka på knappen Next (Nästa).

Next (Nästa)

En förhandsgranskningsbild av stämpeln visas på skärmen.

Färgen på förhandsgranskningsbilden kan ändras, om så önskas. Gå 

vidare till ”Förhandsgranskning av stämpelbilden”.

•

•

•

•
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Viktigt!
Smala streck och fi nstilt text fungerar kanske inte så bra vid stämpling.

Förhandsgranskning av stämpelbilden

1 Kontrollera stämpelns utseende på skärmen.

Zooma ut Zooma in

Inked image (Färglagd bild) Edit stamp (Redigera stämpel)

Klicka på inzoomningsknappen [+] för att zooma in (förstora bilden) 

eller utzoomningsknappen [–] för att zooma ut (förminska bilden).

Vid klickning på Edit stamp (Redigera stämpel) sparas bilden 

varefter ett fönster för tillägg av en ram eller en text till bilden 

öppnas (s. 44).

■

•

•

Förhandsgranskning av en stämpelbild med annan bläckfärg
Klicka på Inked image (Färglagd bild)-knappen. Ett fönster enligt nedan, 

som kan användas till att ändra färgen på förhandsgranskningsbilden, 

öppnas.

Close (Stäng)

Kontrollera den färglagda bilden och klicka på knappen Close (Stäng).
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2 Klicka på knappen Save (Spara).

Save (Spara)

Stämpelytan sparas och fönstret Completed (Färdigt) visas. Gå vidare till 

”Utskrift av ett stämpelark” nedan.

Utskrift av ett stämpelark
Vi hänvisar till sidorna 17 till 19 angående åtgärder för utskrift av 

stämpelark.

■

Skapande av en egen 
stämpeldesign 
(Skapa din egen)
I detta avsnitt beskrivs hur det går till att redigera en stämpelyta 

och skapa en egen originell stämpeldesign.

Nedan anges de generella åtgärder som behöver utföras för att skapa en 

egen stämpelyta.

1 Välj en stämpelstorlek.
Välj en lämplig stämpelstorlek med hänvisning till hur stämpeln är 

tänkt att användas.

2 Redigera stämpelytan.
Redigera stämpelytan för att få fram önskat resultat. Nedan 

beskrivs de fyra redigeringsåtgärder som här kan utföras.

Välja objekt

Du kan välja objekt (såsom illustrationer) som du vill ska ingå i 

stämpeln. Objektens storlek och position kan justeras såsom 

önskas.

Välja en ram

Du kan välja en dekorativ ram som yttre kant på stämpeln.

Mata in text

Du kan skriva in text som du vill ska ingå i stämpeln. Textens 

storlek och position kan justeras såsom önskas.

Rita streck

Du kan rita streck genom att dra med musen på bilden.

•

•

•

•
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3 Kontrollera stämpelns utseende.
Kontrollera stämpelns utseende, innan ett stämpelark skrivs ut. En 

förhandsgranskningsbild kan visas i fl era olika färger.

4 Skriv ut stämpelarket.
Vid utskrift av ett stämpelark skapas en färdig stämpelyta. Se till 

att en arkhållare med ett stämpelark av samma storlek som den 

utformade stämpelytan har förberetts.

Skapande av en stämpel genom att redigera en 
stämpelyta

Val av stämpelstorlek

1 Klicka på Create your own (Skapa din egen)-knappen i 

startfönstret.

Create your own (Skapa din egen)

Ett fönster för val av stämpelstorlek öppnas.

■
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2 Välj önskad stämpelstorlek.

 Klicka på den stämpelstorlek du vill använda.

 Klicka på OK.

OK

Ett fönster för redigering av stämpelytan öppnas. Gå vidare till 

”Redigering av stämpelytan” nedan.

Redigering av stämpelytan
Följande fyra redigeringsåtgärder kan utföras.

Välja objekt

Välja en ram

Mata in text

Rita streck

I följande anvisningar beskrivs varje redigeringsfunktion i den ordningsföljd 

som de anges ovan. Vid utformning av en stämpel är det möjligt att växla 

mellan fl ikar för att utföra åtgärder i önskad ordningsföljd.

Val av objekt
Följ anvisningarna nedan för att välja objekt och formera dem på 

stämpelytan. En stämpelyta kan innehålla mer än ett objekt.

1 Klicka på fl iken Item (Objekt).

Fliken Item (Objekt)

■

•

•

•

•

●
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2 Klicka på knappen + (Lägg till).

Lägg till

Ett fönster för val av objekttyp (kategori) öppnas.

3 Välj önskad objekttyp.

 Klicka på mappen för den typ av objekt som ska användas i 

stämpeln.

 Klicka på Next (Nästa).

Next (Nästa)

En lista över tillgängliga objekt visas.

Klicka på ikonen  för att återgå till en mapp högre upp i 

hierarkin.

Om fl era fl ikar visas, så klicka på en fl ik för att gå över till en annan 

mapp.

•

•
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4 Klicka på ett objekt som ska användas i stämpeln och klicka sedan 

på Next (Nästa).

Nästa högre mapp Next (Nästa)

Valt objekt placeras innanför stämpelytans gränslinje.

5 Justera objektets storlek och position.

 Dra objektet för att fl ytta det.

Gör omZooma ut Zooma in
Ångra

Kopiera Ta bort

 Klicka på objektet för att välja det och dra i det nedre vänstra 

hörnet av dess gränslinje för att ändra storlek på objektet.
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 Klicka på objektet för att välja det och dra i det övre högra hörnet 

av dess gränslinje för att rotera objektet.

 

Ta bort ett objekt genom att klicka på objektet för att välja det och 

sedan klicka på borttagningsknappen.

Om du vill lägga till eller justera fl er objekt, så upprepa åtgärderna 

i steg 2 till 5 tills alla önskade objekt har valts och justerats. 

Avmarkera ett valt objekt genom att klicka någonstans i fönstret 

där varken objekt eller text förekommer.

Ett nytt exemplar av ett redan tillagt objekt kan läggas till genom 

att klicka på objektet för att välja det och sedan klicka på 

kopieringsknappen.

Klicka på inzoomningsknappen [+] för att zooma in (förstora bilden) 

eller utzoomningsknappen [–] för att zooma ut (förminska bilden).

Klicka på ångerknappen för att annullera den senast utförda 

åtgärden. Klicka på omgörningsknappen för att återställa en 

åtgärd som annullerats med hjälp av ångerknappen.

Kontrollera att alla objekt har önskad placering och storlek och gå 

sedan vidare till ”Val av ram” nedan.

•

•

•

•

•

Val av ram
Följ anvisningarna nedan för att välja önskad ram till stämpeln.

1 Klicka på fl iken Frames (Ramar).

Fliken Frames (Ramar)

●
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2 Klicka på knappen + (Lägg till).

Lägg till

Gör omZooma ut Zooma in
Ångra

Ta bort

En meny för val av ram visas.

3 Välj den ram du vill använda till stämpeln.

 Klicka på en ram för att välja den.

 Klicka på Next (Nästa).

Next (Nästa)

Vald ram placeras innanför stämpelytans gränslinje.

Klicka på borttagningsknappen för att ta bort ramen.

Klicka på inzoomningsknappen [+] för att zooma in (förstora bilden) 

eller utzoomningsknappen [–] för att zooma ut (förminska bilden).

Klicka på ångerknappen för att annullera den senast utförda 

åtgärden. Klicka på omgörningsknappen för att återställa en 

åtgärd som annullerats med hjälp av ångerknappen.

Gå vidare till ”Inmatning av text” nedan efter att önskad ram har valts.

•

•

•
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Inmatning av text
Följ anvisningarna nedan för att skriva in text och placera den i 

stämpeln. En stämpelyta kan innehålla mer än en textsträng.

1 Klicka på fl iken Text (Text).

Fliken Text (Text)

● 2 Mata in en text.

 Klicka i textrutan.

 Skriv in önskad text i textrutan.

 Klicka på knappen + (Lägg till).

Gör omZooma ut Zooma in
Ångra

Color (Färg) AnpassaTextruta

Font (Font)Lägg till Ta bort

Kopiera

Klicka på inzoomningsknappen [+] för att zooma in (förstora bilden) 

eller utzoomningsknappen [–] för att zooma ut (förminska bilden).

Klicka på ångerknappen för att annullera den senast utförda 

åtgärden. Klicka på omgörningsknappen för att återställa en 

åtgärd som annullerats med hjälp av ångerknappen.

Den inmatade texten placeras på stämpelytan.

•

•
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Följande åtgärder kan användas för att ändra textens utseende.

Klicka på texten för att välja den innan åtgärderna nedan utförs, 

när utseendet på en text som redan har matats in ska ändras.

Byte av font
Klicka på Font (Font) ner (▼)-knappen. Klicka på önskad font på den 

meny som visas.

Ändring av textfärg
Klicka på den svarta knappen för att välja svart text och på den vita 

knappen för att välja vit text.

Ändring av textanpassning
Det är möjligt att välja hur texten ska anpassas inom dess 

inmatningsområde. Klicka på lämplig anpassningsknapp för att välja 

högeranpassning, centrering eller vänsteranpassning.

Viktigt!
Inställd font tillämpas på all vald text. Det går inte att ange en viss font 

för enskilda tecken.

Beroende på antalet tecken kan val av en stor font medföra att texten 

justeras automatiskt.

•

•

•

3 Justera textens storlek och position.

 Dra texten för att fl ytta den.

 Klicka på texten för att välja den och dra i det nedre vänstra 

hörnet av dess gränslinje för att ändra storlek på texten.
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 Klicka på texten för att välja den och dra i det övre högra hörnet 

av dess gränslinje för att rotera texten.

 

Om du vill lägga till eller justera fl er textsträngar, så upprepa 

åtgärderna i steg 2 till 3 tills alla önskade texter har matats in och 

justerats. Avmarkera ett valt objekt genom att klicka någonstans i 

fönstret där varken objekt eller text förekommer.

En ny sträng med en redan inmatad text kan läggas till genom 

att klicka på texten för att välja den och sedan klicka på 

kopieringsknappen.

Klicka på inzoomningsknappen [+] för att zooma in (förstora bilden) 

eller utzoomningsknappen [–] för att zooma ut (förminska bilden).

Klicka på ångerknappen för att annullera den senast utförda 

åtgärden. Klicka på omgörningsknappen för att återställa en 

åtgärd som annullerats med hjälp av ångerknappen.

Gå vidare till ”Frihandsteckning av streck” nedan efter att inmatning 

av önskad text är klar.

•

•

•

•

Frihandsteckning av streck
Musen kan användas till frihandsteckning av svarta och vita streck.

1 Klicka på fl iken Draw (Rita).

Fliken Draw (Rita)

●
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2 Använd musen till att rita linjer på fri hand.

 Klicka på den svarta pennan för att dra svarta streck och på den 

vita pennan för att dra vita streck.

 Dra med musen på bilden för att teckna.

Next (Nästa)

Gör om

Svart penna

Vit penna

Radera

Tjocklek Ta bort

View (Visa)

Zooma ut Zooma in
Ångra

Genom att klicka på en tjockleksknapp är det möjligt att välja 

önskad tjocklek på de streck som ritas med pennan.

Radera ett streck genom att klicka på raderarknappen och sedan 

stryka över det streck som ska tas bort. 

Den del av strecket som stryks över försvinner då. Klicka på 

borttagningsknappen för att radera alla streck som ritats.

Klicka på knappen View (Visa) för att växla mellan att visa och inte 

visa de streck som ritats under fl iken Draw (Rita).

•

•

•

Klicka på inzoomningsknappen [+] för att zooma in (förstora bilden) 

eller utzoomningsknappen [–] för att zooma ut (förminska bilden).

Klicka på ångerknappen för att annullera den senast utförda 

åtgärden. Klicka på omgörningsknappen för att återställa en 

åtgärd som annullerats med hjälp av ångerknappen.

Kontrollera efter avslutad frihandsteckning att ingenting behöver 

göras om eller justeras under någon av de andra fl ikarna.

Gå vidare till nästa steg nedan, när du har kontrollerat att allt är som 

det ska.

3 Klicka på Next (Nästa).

Next (Nästa)

En förhandsgranskningsbild av stämpeln visas på skärmen. Färgen på 

förhandsgranskningsbilden kan ändras, om så önskas. Gå vidare till 

”Förhandsgranskning av stämpelbilden”.

•

•
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Viktigt!
Beroende på vilken text och vilken font som används kan det hända att 

väldigt smala streck och väldigt små illustrationer inte fungerar så bra vid 

stämpling. Det bästa fontvalet för stämpeltext är något i stil med Sans-

serif, som mestadels använder sig av tjocka streck.

Förhandsgranskning av stämpelbilden

1 Kontrollera stämpelns utseende på skärmen.

Inked image (Färglagd bild)

Zooma ut Zooma in

Klicka på inzoomningsknappen [+] för att zooma in (förstora bilden) 

eller utzoomningsknappen [–] för att zooma ut (förminska bilden).

■

Förhandsgranskning av en stämpelbild med annan bläckfärg
Klicka på Inked image (Färglagd bild)-knappen. Ett fönster enligt nedan, 

som kan användas till att ändra färgen på förhandsgranskningsbilden, 

öppnas.

Close (Stäng)

Kontrollera den färglagda bilden och klicka på knappen Close 

(Stäng).
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2 Klicka på knappen Save (Spara).

Save (Spara)

Stämpelytan sparas och fönstret för utskrift av stämpelark öppnas. 

Gå vidare till ”Utskrift av ett stämpelark” nedan.

Utskrift av ett stämpelark
Vi hänvisar till sidorna 17 till 19 angående åtgärder för utskrift av 

stämpelark.

■

Hämtning av sparad stämpel 
(Sparade stämplars mapp)
I detta avsnitt beskrivs hur en tidigare sparad stämpelyta kan 

hämtas och användas till att skapa en ny stämpel.

Hämtning av en tidigare sparad stämpelyta för 
skapande av en stämpel

Val av en tidigare sparad stämpel

1 Klicka på Saved stamps folder (Sparade stämplars mapp)-knappen 

i startfönstret.

Saved stamps folder (Sparade stämplars mapp)

Ett fönster för hämtning av en tidigare sparad stämpelyta öppnas.

■
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2 Klicka på fl iken för den mapp som innehåller den stämpel som ska 

användas.

Stamp (Stämpel)-mapp

Photo (Foto)-mapp

Välj önskad mapp.

Stamp (Stämpel)-mapp
Innehåller stämpeldesigner skapade och sparade med metoden 

Create your own (Skapa din egen).

Photo (Foto)-mapp
Innehåller stämpeldesigner skapade och sparade med metoden 

Create from image (Skapa från bild).

Detta fönster kan användas till att välja en stämpelyta och sedan 

klicka på borttagningsknappen för att ta bort den.

•

3 Välj den stämpelyta som ska användas och klicka sedan på Next 
(Nästa).

Next (Nästa)Ta bort

Medan en stämpelyta är vald på skärmen
Vid klickning på Next (Nästa) enligt ovan öppnas ett 

bekräftelsefönster. Klicka då på knappen Edit stamp (Redigera 

stämpel) för att gå vidare till ”Redigering av stämpelytan” nedan.
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Redigering av stämpelytan
Fönstret nedan kan användas till att redigera en stämpelyta.

Klicka på knappen Next (Nästa) och gå vidare till ”Förhandsgranskning 

av stämpelbilden” nedan, om ett stämpelark ska skrivas ut utan att 

stämpelytan redigeras.

Next (Nästa)

Vi hänvisar till ”Redigering av stämpelytan” under ”Skapande av en 

egen stämpeldesign (Skapa din egen)” (s. 32), om stämpelytan ska 

redigeras.

Gå vidare till ”Förhandsgranskning av stämpelbilden” nedan, när 

redigeringen är klar.

■

•

Förhandsgranskning av stämpelbilden

1 Kontrollera stämpelns utseende på skärmen.

Zooma ut Zooma in

Inked image (Färglagd bild)

Klicka på inzoomningsknappen [+] för att zooma in (förstora bilden) 

eller utzoomningsknappen [–] för att zooma ut (förminska bilden).

■
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Förhandsgranskning av en stämpelbild med annan bläckfärg
Klicka på Inked image (Färglagd bild)-knappen. Ett fönster enligt nedan, 

som kan användas till att ändra färgen på förhandsgranskningsbilden, 

öppnas.

Close (Stäng)

Kontrollera den färglagda bilden och klicka på knappen Close 

(Stäng).

2 Klicka på knappen Save (Spara).

Save (Spara)

Stämpelytan sparas och fönstret för utskrift av stämpelark öppnas. 

Gå vidare till ”Utskrift av ett stämpelark” nedan.

Utskrift av ett stämpelark
Vi hänvisar till sidorna 17 till 19 angående åtgärder för utskrift av 

stämpelark.

■
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Konfi gurering av egenskaper i 
programmet STC-PC10
Detta avsnitt innehåller anvisningar för att konfi gurera text-, 

objekt- och raminställningar med hjälp av menykommandon. 

Dessa inställningar kan även konfi gureras med hjälp av 

manöverpanelen.

För att konfi gurera textegenskaper

1 Klicka på Text settings (T) (Textinställningar) på menyn Settings (S) 
(Inställningar) på menyraden.

Ett fönster för ändring av textegenskaper visas.

2 Konfi gurera egenskaper för textpositionering.

 Klicka på fl iken Position (Position).

 Konfi gurera de olika posternas inställningar.

De inställningar som kan konfi gureras beskrivs nedan.

Klicka på texten för att välja den innan åtgärderna nedan utförs, 

när utseendet på en text som redan har matats in ska ändras.

Ompositionering av en textsträng
Posterna Left edge (Vänster kant) och Top edge (Övre kant) kan 

användas till att ange antal pixlar för motsvarande kanter på en 

textinmatningsruta.

■

•

Storleksändring av en textsträng
Posterna Width (Bredd) och Height (Höjd) kan användas till att ange 

antal pixlar för textstorleken i en textinmatningsruta.

Ändring av en textsträngs vinkel
Använd posten Rotation (Rotation) till att ange ett värde för önskad 

vinkel på en textinmatningsruta. Den ursprungliga grundinställningen 

är 0 grader (ingen lutning).

3 Klicka på OK.

För att konfi gurera objektegenskaper

1 Klicka på Item settings (I) (Objektinställningar) på menyn Settings 
(S) (Inställningar) på menyraden.

Ett fönster för ändring av objektegenskaper visas.

2 Konfi gurera egenskaper för objektstilen.

 Klicka på fl iken General (Allmänt).

 Markera kryssrutan om du vill att objektets vita delar ska vara 

genomskinliga.

Klicka på objektet för att välja det innan åtgärderna nedan utförs, 

när stilen på ett objekt som redan har matats in ska ändras.

■

•
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3 Konfi gurera egenskaper för objektpositionering.

 Klicka på fl iken Position (Position).

 Konfi gurera de olika posternas inställningar.

De inställningar som kan konfi gureras beskrivs nedan.

Klicka på objektet för att välja det innan åtgärderna nedan utförs, 

när stilen på ett objekt som redan har matats in ska ändras.

Ompositionering av ett objekt
Posterna Left edge (Vänster kant) och Top edge (Övre kant) kan 

användas till att ange antal pixlar för motsvarande kanter på ett 

objekt.

Storleksändring av ett objekt
Posterna Width (Bredd) och Height (Höjd) kan användas till att ange 

antal pixlar för ett objekts storlek.

Ändring av ett objekts vinkel
Använd posten Rotation (Rotation) till att ange ett värde för önskad 

vinkel på ett objekt. Den ursprungliga grundinställningen är 0 grader 

(ingen lutning).

4 Klicka på OK.

•

För att konfi gurera ramegenskaper

1 Klicka på Frame settings (F) (Raminställningar) på menyn Settings 
(S) (Inställningar) på menyraden.

Ett fönster för ändring av ramegenskaper visas.

2 Markera kryssrutan om du vill att ramens vita delar ska vara 

genomskinliga.

3 Klicka på OK.

■
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Användning av hjälp

För att ta fram versionsinformation

1 Klicka på Version info. (A) (Versionsinformation) på menyn Help (H) 
(Hjälp) på menyraden.

Versionsinformation visas.

2 Kontrollera informationen och klicka på OK.

Åtkomst av CASIO:s webbplats
Om datorn är ansluten till internet, så kan du gå till CASIO:s webbplats 

för att få tillgång till den senaste informationen om skrivaren.

1 Klicka på CASIO Home Page (C) (CASIO:s  hemsida) på menyn 

Help (H) (Hjälp) på menyraden.

I webbläsaren öppnas CASIO:s webbplats, där mer information 

om skrivaren fi nns tillgänglig.

■

■

•



 

Övrigt för
programmet

STC-PC10
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Felsökning av stämpelutskrift

Symtom Tänkbar orsak och lämplig åtgärd

Stämpelutskrift 

startar inte.

● Datorns USB-port är kanske inte aktiverad.

Kontrollera att USB-kabeln är korrekt ansluten.

Följ också någon av anvisningarna nedan (enligt 

aktuellt operativsystem) för att kontrollera USB-

portens tillstånd på datorn.

 Windows 8:
Logga in på datorn med administratörsbehörighet 

och utför sedan följande åtgärder.

1. Ta fram snabbknapparna på datorns skrivbord 

och klicka sedan på Setting (Inställningar).

2. Klicka på Control Panel (Kontrollpanelen) på 

menyn Setting (Inställningar) som visas.

3. Klicka på Hardware and Sound (Maskinvara 

och ljud) och sedan på Device Manager 
(Enhetshanteraren) på Control Panel 
(Kontrollpanelen) som visas.

4. Öppna listan under Universal Serial bus 
Controllers (USB-styrenheter).

 Windows 7, Windows Vista:
Logga in på datorn med administratörsbehörighet 

och utför sedan följande åtgärder.

1. Klicka på Start (Start) och därefter på Control 
Panel (Kontrollpanelen).

2. Klicka på Hardware and Sound (Maskinvara 

och ljud) och därefter på Device Manager 
(Enhetshanteraren).

3. Klicka på plusikonen (+) intill Universal Serial 
bus Controllers (USB-styrenheter).

•

➜

Felsökning av programvara

Symtom Tänkbar orsak Lämplig åtgärd

Vissa delar 

av tecken 

i en text är 

bortskurna.

● Delar av vissa 

fonter kan 

nå utanför 

stämpelns 

utskriftsyta.

Prova att använda en annan font.
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Symtom Tänkbar orsak och lämplig åtgärd

Stämpelutskrift 

startar inte.

●  Windows XP:
Logga in på datorn med administratörsbehörighet 

och utför sedan följande åtgärder.

1. Klicka på Start och därefter på Control Panel 
(Kontrollpanelen).

2. Dubbelklicka på System (System)-ikonen.

3. Klicka på fl iken Hardware (Maskinvara) och 

klicka sedan på knappen Device Manager 
(Enhetshanteraren).

4. Klicka på plusikonen (+) intill USB-styrenheter.

USB är aktiverat när USB-styrenheten och USB-

rotnavet visas. Om ett nav med fl era USB-kedjor 

förekommer, så anslut antingen skrivarens USB-kabel 

till ett annat nav eller prova att ansluta en annan enhet.

Kontrollera att kabeln är ordentligt och fullständigt 

ansluten i porten.

Om USB-värdstyrenheten och USB-rotnavet inte 

visas, så anlita datorns användardokumentation eller 

kontakta datortillverkaren angående konfi gurering och 

aktivering av USB.

Skapandet av 

en stämpel

layout slutförs  

normalt, men 

ingenting 

skrivs ut på 

stämpelarket.

● Stämpelytan är utan bild eller text.

Infoga en bild eller en text i layouten.

•

➜

Utskrivna 

stämplar är 

otydliga.

Jag lyckas 

inte skriva 

ut tydliga 

stämplar.

●

●

Smuts, damm eller annan främmande materia 

förekommer på skrivarhuvudet och/eller gummivalsen 

för stämpelarkets utskrift.

Rengör.

•

➜

Symtom Tänkbar orsak och lämplig åtgärd

Jag lyckas 

inte skriva ut 

stämplar.

Strömmen 

slås av under 

pågående 

stämpelutskrift.

●

●

Fel typ av nätadapter används.

Använd specifi cerad nätadapter.

Skrivarhuvudet för stämpelutskrift är för varmt.

Vänta ett tag och prova sedan att utföra åtgärden på 

nytt.

•

➜
•

➜

Jag lyckas 

inte upprätta 

en USB-

anslutning till 

en dator.

● USB-kabeln är inte ordentligt ansluten.

Kontrollera att USB-kabeln är korrekt ansluten. Om du 

ändå inte lyckas upprätta någon anslutning, så prova 

att koppla loss och återansluta kabeln.

•

➜

USB-drivrutinen är inte installerad i datorn.

Installera USB-drivrutinen i datorn. Om denna åtgärd 

inte löser problemet, så prova att ansluta USB-kabeln 

till en annan USB-port på datorn.

•

➜

Använd USB-kabeln som medföljer skrivaren STC-W10.

En arkhållare 

har fastnat och 

matas inte ut.

● För frigöringsspaken på skrivarens undersida till läget 

RELEASE (FRIGÖR) och dra sedan ut arkhållaren för hand.

RELEASE

PRINT

För sedan tillbaka frigöringsspaken till läget PRINT 

(SKRIV UT) och starta utskrift på nytt. Om problem 

uppstår vid användning av en arkhållare, så byt ut den 

mot en ny.

Viktigt!
Observera följande vid pågående stämpelutskrift.

Täck inte över arkhållarens utmatningsöppning.

Vidrör inte arkhållaren.

Ändra inte frigöringsspakens läge.

Koppla inte loss nätadaptern från skrivaren eller 

nätuttaget.

•

•

•

•
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Felmeddelande Lämplig åtgärd

Cannot open this fi le. 

The fi le is damaged or in 

the wrong fi le format.

Filerna kan inte användas av någon anledning. 

Välj en annan fi l.

Cannot save stamp 

data. Insuffi cient free 

space to write the data. 

Increase the available 

space and then save 

the data.

Det tillgängliga lagringsutrymmet på datorns 

hårddisk räcker inte till. Radera onödiga fi ler från 

datorns hårddisk eller vidta andra åtgärder för att 

utöka det tillgängliga lagringsutrymmet.

Returns to home. 

Proceed?

Detta meddelande visas om du klickar på pomrie 
STAMP MAKER-loggan under pågående 

stämpeltillverkning. Klicka på OK för att återgå till 

startfönstret.

Trimming failed. Try 

again.

Gränslinjen runt den del av bilden som ska 

beskäras är inte en obruten linje. Rita om 

gränslinjen utan att någon öppning bildas.

Image conversion failed. 

Try again.

Bilden kunde inte omvandlas korrekt. Försök 

igen.

Felmeddelanden

Felmeddelande Lämplig åtgärd

Printing timed out. Try 

again.

Arkhållaren fördes inte in i inmatningsöppningen i 

tid. Starta utskriften på nytt.

Printer not found. Kontrollera att strömmen till skrivaren är påslagen.

Printing failed.

A printer error occurred.

Stämpelytan kunde inte kodas (omvandlas) 

korrekt. Försök igen.

Printing failed.

Return the release lever 

to its original position.

Kontrollera att frigöringsspaken inte är i upplåst 

läge.

Printing failed.

Check the sheet holder.

Detta kan bero på någon av följande orsaker.

Storleken på isatt arkhållare skiljer sig från 

stämpelytans storlek.

Isatt arkhållare är felvänd (bak och fram eller 

upp och ner).

Arkhållaren har inte skjutits in tillräckligt långt 

för att transportmekanismen ska gripa in.

Du försöker föra in en arkhållare innan ett 

stämpelark har skapats.

Åtgärda problemet enligt nedanstående åtgärder.

1. Dra ut arkhållaren.

Om arkhållaren har fastnat, så för 

frigöringsspaken på skrivarens undersida till 

läget RELEASE (FRIGÖR) och dra sedan ut 

arkhållaren. För tillbaka frigöringsspaken till 

läget PRINT (SKRIV UT) efter att arkhållaren 

har tagits bort.

2. Följ anvisningarna under "Utskrift av en 

stämpel" (s. 17) för att skapa stämpelarket på 

nytt. 

•

•

•

•

•
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