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Denna guide beskriver några av funktionerna hos din XTL™ 500 etikettskrivare. 
Läs följande sektioner innan du börjar använda din etikettskrivare.

Registrera din etikettskrivare

Gå till www.dymo.com/register och registrera din etikettskrivare på nätet. 
Under registreringsprocessen behöver du serienumret, som finns innanför 
locket på etikettfacket.

Om du registrerar din etikettskrivare får du dessa fördelar:

 Meddelande om mjukvaruuppgraderingar via e-post

 Speciella erbjudanden och information om nya produkter

För fullständig information om hur du använder din etikettskrivare, 

ladda ner XTL™ 500 Användarhandledning från ett av följande ställen:

 support.dymo.com 

 Från Hjälp-menyn under DYMO ID™-mjukvara (gratis nedladdning).

 Med hjälp av QR-koden för nedladdning till din mobila enhet.

Ladda ner den senaste versionen 

av DYMO ID™ mjukvaran från 
DYMO:s hemsida på 
support.dymo.com. 

Du kommer att få meddelanden 

genom DYMO ID™-mjukvaran 
när det finns uppdateringar av 
mjukvaran och etikettskrivaren.

Snabbstartshandledningen

S
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Packa upp din etikettskrivare

Anslut inte etikettskrivaren till din dator förrän mjukvaruinstallationen är klar.

1 Packa upp din etikettskrivare och spara förpackningsmaterialet.

2 Se till att du har alla detaljer som visas i Figur 1. 

Förpackningen innehåller

1 XTL 500 etikettskrivare 4 USB-kabel 7 Snabbstartshandledningen

2 Laddningsbart litium
-polymerbatteri (installerat)

5 Växelströmadapter 
(AC) och -sladd

8 XTLTM etikettkassetter (antal 

och typ kan variera)

3 Väska 6 Kort för nedladdning 
av mjukvara

Figur 1 
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Sätta i etikettkassetten

Din etikettskrivare använder DYMO XTLTM etikettkassetter, som finns i en rad 
bredder och material, inklusive kontinuerlig tejp och förtillverkade etiketter. 
Gå till www.dymo.com så hittar du information om köp av etikettkassetter.

Tryck på knappen högst upp på 
etikettskrivaren och lyft locket på 
etikettfacket. Se Figur 2.

Se till att etiketten och färgbandet är 
spända över kassettens öppning och 
att etiketten kan passera fritt mellan 
ledarna. Se Figur 3.

För att spänna bandet, vrid bandspolen 
i den riktning som anges av pilen på 
kassetten.

Vidrör inte det elektroniska chipet på 
sidan av etikettkassettten.

Tryck ned kassetten försiktigt tills den 
fastnar med ett klick.

Stäng locket till etikettfacket.

1

Tryck och 
lyft locket

Figur 2 

2

Figur 3 Vidrör inte!

Bandåterspolning
Ledare

3

4
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Ladda batteriet 

Etikettskrivaren drivs av ett uppladdningsbart litiumpolymerbatteri (LiPo). Batteriet, 
som levereras med din etikettskrivare, är redan installerat och delvis laddat.

En strömadapter för att ladda batteriet ingår i leveransen av din etikettskrivare. 
Det tar ungefär 1,5 timmar att helt ladda batteriet. 

Läs noga LiPo:s säkerhetsföreskrifter som finns på sidan 53.

Lyft anslutningskåpan på sidan 
av etikettskrivaren och vrid 
medurs. Se Figur 4.

Anslut strömsladden till 
strömadaptern. Se Figur 5.

Anslut strömadaptern till strömkontakten och sätt sedan i strömsladden 
i ett eluttag. Se Figur 5.

1

2

Figur 4 

Lyft och vrid medurs

3

Figur 5 

Strömadapter

Strömsladd

Kontakt
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Skriva ut din första etikett

Första gången du sätter på strömmen ombeds du välja språk och måttenheter. 
Dessa val förblir inställda tills du ändrar dem.

Se Användarhandledningen som finns på support.dymo.com för fullständig 
information om hur du använder din etikettskrivare. 

Tryck  för att starta 
etikettskrivaren.

Vid behov, byt språk och 
måttenheter när du ombeds 
göra det.

Klicka på  Allmänt och 

välj etikettens riktning och 
längd.

Ange text. 

Klicka på  för att ändra 
textstorlek och -format enligt 
önskemål

Tryck  för att skriva ut. 

Etiketten skärs automatiskt.

Tryck och håll inne  för att 

byta alternativ för utskrift och 
skärning.

Ta bort skyddspapperet från 
etiketten för att frilägga den 
självhäftande ytan och placera 
etiketten på en ren torr yta.

1

 2

3

Ange text

Klicka för att 
ändra textstorlek 
och -stil

4

5

6 Avlägsna delad 
baksida

Kontinuerliga etiketter Förhandsinställda 
etiketter

Lyft av etiketten 
från baksidan
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Lär känna din etikettskrivare

Lär dig använda de visade funktionerna. 

1 På/av (avbryt utskrift) 7 Backsteg/radera 13 Caps lock

2 Hem 8 Return 14 Navigering

3 Skriv ut/utskriftsalternativ 9 Rotera/rikta 15 Bakåt

4 Touch-skärm 10 Mellanslagstangent 16 Ny etikett/rensa

5 Favoriter 11 Teststorlek/textstil 17 OK

6 Spara 12 Shift 18 Ström-/USB-kopplingar

1 2

4

6

5

8

11

12

13

15
16

7

14

17

18

9

3

10



49

 Startskärm

Följande bild visar de viktigaste funktionerna på hemskärmen.

Det finns ett antal applikationer för ditt etiketteringsjobb:

Tips:

 Klicka en gång för att välja etikettapplikation.

 Du kan skapa vilken etikett som helst genom att välja lämplig 
etikettapplikation med en kompatibel etikettkassett ansluten. 

 En varningssymbol  visas när en etikettapplikation och den valda 
etikettkassetten inte matchar.

 Etikettapplikationer som passar för den aktuella etikettkassetten visas på 
startskärmen till vänster om de etikettapplikationer som inte kan skrivas ut 
med etikettkassetten.

Snabbval Kabelhölje Korrige-
ringspanel

110-plint Laminerad 
sladd/

kabelomslag

Uttagsplint Rör-
märkning

Ljusbåge Säkerhet

Allmän Kod Distributions
-panel

Vågrätbry-
tare

Värmekrymp
t rör

Lodrätbry-
tare

Inventarie-
spårning

Material-
hantering

Öppna en sparad etikett

Ändra 
Inställningar

Fortsätt att redigera
aktuell etikett.

Vald etikettkassett Batteristatus

Etikett
applikationer
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Etikettredigerare

Följande bild visar funktioner hos de flesta etikettredigerare.

Använda touch-skärm

Du kan styra touch-skärmen med hjälp av fingrarna eller en plast-stylus med 
rundad spets, för att klicka, dubbelklicka och svepa över skärmen.

Se Användarhandledningen som finns på support.dymo.com för fullständig 
information om hur du använder din etikettskrivare. 

Klicka
För att välja en aktivitet eller ett objekt, eller för att flytta markörens läge i 
texten. 

Dubbelklicka
För att välja ett ord, redigera en streck-kod eller ändra storlek på en 
form eller bild.

Dra

För att välja mer eller mindre text i ett textobjekt.

För att flytta markerad text eller ett objekt. 

Håll nere  medan du drar för att kopiera markerad text.

Svep För att scrolla genom menyer, listor och guide-steg.

Ställa in
etikettegenskaper

Infoga text, streckkod,
bild eller form

Skapa en 
etikettserie

Visa 
etiketter

Ångra/
återställ

Zooma in 
etikett

Visa 
helskärm

Lägg till
textformatering

Aktuell etikett/antal etiketter Etikettlängd

Dubbelklicka för att välja ett ord

Dra för att välja mer eller
mindre text

Dra i handtagen för att 
ändra storlek på ett 
objekt
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Använda etikettskrivaren med din dator

Din etikettskrivare kan användas som en fristående etikettskrivare, eller också 
kan du skriva ut etiketter direkt från din dator, med hjälp av den senaste 
versionen av DYMO ID™ -mjukvaran.

Ladda ner och installera DYMO ID™ mjukvara

Anslut inte etikettskrivaren till din dator förrän mjukvaruinstallationen är klar.

För att installera mjukvaran 

1 Ladda ner den senaste versionen av DYMO ID™ -mjukvaran från DYMO:s 
hemsida på support.dymo.com. 

2 Följ instruktionerna i installeraren.

Ansluta etikettskrivaren till datorn

Etikettskrivaren ansluts till din dator med hjälp av USB-anslutningen som finns på 
vänster sida av etikett skrivaren.

Anslut inte etikettskrivaren till din 
dator förrän mjukvaruinstallationen är 
klar.

Att ansluta etikettskrivaren till din 
dator

1 Lyft anslutningslocket på vänstra 
sidan av etikettskrivaren och skjut 
locket medurs för att frilägga 
anslutningarna.

2 Anslut USB-kabeln till USB-
anslutningen på etikettskrivaren 
och till en ledig USB-port på din 
dator.

Du kan nu skriva ut direkt från DYMO ID™ -mjukvaran eller överföra etiketter till 
etikettskrivaren och skriva ut dem senare.
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Använda DYMO ID™ mjukvara

Din etikettskrivare kan användas som en fristående etikettskrivare, eller också 
kan du skriva ut etiketter direkt från din dator, med hjälp av den senaste 
versionen av DYMO ID™ -mjukvaran.

Användning av DYMO ID™ -mjukvaran är den rekommenderade metoden för att 
skriva ut ett stort antal etiketter.

Bilden nedan visar några viktiga funktioner som finns i DYMO ID™ -mjukvaran.

Skriva ut en etikett

1 Klicka  Allmänt på hemskärmen.

2 Ange text.

3 Klicka  för att skriva ut etiketten.

För fullständig information om hur du använder mjukvaran, se online-DYMO ID™ 
-hjälpen.

Från hjälpmenyn kan du se följande:

 DYMO ID™ Hjälp

 DYMO ID™ Bruksanvisning

 XTL™ 500 Bruksanvisning 

Välj en
etikettapplikation
för att skapa en

etikett.

Välj etikettkassetten

Skriva ut en 
etikett

Öppna en
sparad etikett

Visa eller dölj
hemskärmen

Fortsätt att 
redigera 
aktuell etikett

Hantera 
etiketter, bilder 
och mallar i din 
dator och din 
etikettskrivare

Välj en etikettskrivare för att skriva 
ut eller överföra etiketter
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Försiktighetsåtgärder för litiumpolymerbatteriet

Batterityp: LiPolymer 14,8 V 2000 mAh 29,6 Wh

Felaktig hantering av det laddningsbara litiumpolymerbatteriet kan orsaka läckage, 
värmeutveckling, rök, explosion eller eldsvåda. Detta kan medföra försämrad effekt eller 
haveri. Det kan också skada den skyddsenhet som är installerad i batteriet. Det kan i sin 
tur skada utrustningen eller användarna. Följ noggrant nedanstående anvisningar.

När batteriet laddas

FARA

Minska på följande vis riskerna för brand och explosion, som annars kan 
resultera i allvarliga skador eller dödsfall:

 Det finns risk för explosion om ett batteri hanteras, laddas, kasseras eller byts ut på 

felaktigt sätt. Ersätt endast med samma eller motsvarande typ som 

rekommenderas av DYMO.

 När batteriet byts, använd endast medföljande strömadapter och följ 

instruktionerna i denna guide.

 Anslut inte direkt till ett eluttag eller cigarettändaruttag.

 Förvara inte batteriet i närheten av eld eller vid extremt höga temperaturer över 

140°F (60°C) (i t.ex. ett fordon eller starkt direkt solljus).

 Batteriet får under inga omständigheter kortslutas.

 Ladda aldrig batteriet i närheten av lättantändliga föremål. 

VARNING

Minska på följande vis riskerna för brand och explosion, som annars kan 
resultera i allvarliga skador eller dödsfall och/eller materiella skador:

 Avbryt laddningen av batteriet om den inte slutförts inom den angivna tidsperioden.

 Lämna aldrig batteriet utan uppsikt under laddning. Försök inte att ladda en cell 

som är skadad.

 Avlägsna omedelbart batteriet från enheten eller laddaren och upphör att använda 

batteriet om det börjar lukta, genererar värme, blir missfärgat eller deformerat eller 
om det verkar vara onormalt på något sätt under användning.

Nyp om släpp 
och dra uppåt
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När batteriet laddas ur

VARNING

Minska på följande vis riskerna för olika faror, som annars eventuellt kan 
resultera i smärre eller mindre allvarliga personskador och/eller materiella 

skador:

 Läs noga användar-guiden innan du laddar batteriet.

 Litiumceller måste vara helt urladdade innan de kasseras.

 Kassera alltid batteriet i enlighet med lokala, regionala och nationella föreskrifter.

 Batteriet kan endast laddas inom ett temperaturintervall av 32°F (0°C) till 113°F 

(45°C).

VARNING

Minska på följande vis riskerna för brand och explosion, som annars kan 
resultera i allvarliga skador eller dödsfall och/eller materiella skador:

 Använd bara batteriet i den specificerade utrustningen.

 Ladda inte ur batteriet i närheten av eld eller vid extremt höga temperaturer över 

140°F (60°C) (i t.ex. ett fordon eller starkt direkt solljus).

VARNING

Minska på följande vis riskerna för olika faror, som annars eventuellt kan 
resultera i smärre eller mindre allvarliga personskador och/eller materiella 

skador:

 Batteriet kan endast användas inom ett temperaturintervall av 14°F (-10°C) till 

140°F (60°C).
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3 års garanti för din DYMO-produkt

Din elektroniska DYMO-produkt säljs med 3 års garanti från inköpsdatum och 
omfattar felaktigheter i material och funktion. DYMO reparerar eller byter ut 
maskinen kostnadsfritt under följande villkor: 

1 Maskiner som returneras i enlighet med denna garanti måste medföljas av en 
felbeskrivning tillsammans med en kopia av maskinens inköpsbevis och 
fullständig kontakt- och leveransinformation: namn, telefon, fullständig 
adress - gata, husnummer, postnummer, stad, land.

2 Maskiner som returneras till DYMO måste vara riktigt förpackade. DYMO är inte 
ansvarig för varor som kommer bort eller skadas under transport från kunden.

3 Maskiner måste ha använts helt i enlighet med medföljande drifts-
instruktioner. DYMO tar inget ansvar för fel som uppstått på grund av olycka, 
felaktig användning, ändring eller vanskötsel.

4 DYMO tar inget ansvar för följdverkningar, skada eller utgifter av något slag som 
orsakats av att maskinerna, tillbehören eller användningen av dem utom att ansvar för 
dödsfall eller kroppsskada orsakad av sådana produkter inte är uteslutet.

5 DYMO-skrivarna är endast avsedda för användning med etiketter från 
DYMO. Denna garanti täcker inte något fel eller någon skada som orsakats 
på grund av användning av etiketter från tredje part.

6 Den här garantin påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument.

Vad ska jag göra om det blir fel på maskinen?

DYMO erbjuder följande servicealternativ:

 DYMO's webbplats: I de flesta situationer får du rätt hjälp genom att 
besöka www.dymo.com. Klicka på “Support “ och du får information om din 
DYMO-produkt, till exempel Vanliga frågor (FAQ-Frequently Asked Questions) 
och lösningar på kända problem. Mer information finns också i handboken.

 DYMO Helpdesk: Du kan också kontakta DYMO Helpdesk där en operatör 
hjälper dig att avgöra problemets rätta natur och kan ge dig råd om vad du 
sedan ska göra:

S +46 (0)8 5936 6312 Intl +44 203 564 8356

 Reparationsservice: Om det är något fel på apparaten kan du registrera 
den på www.dymoservice.com, där du får instruktioner om hur du skickar in 
den till oss för reparation.




