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Uusi Label Maker -tulostimesi

DYMO® LabelManager 210D+ -tarrakirjoittimen avulla voit tulostaa laajan 
valikoiman laadukkaita, itsekiinnittyviä tarroja. Tarrat voi tulostaa monilla 
erikokoisilla ja -tyylisillä fonteilla. Tarrakirjoitin käyttää DYMO D1-tarrakasetteja, 
joiden leveydet ovat 6 mm (1/4”), 9 mm (3/8”) tai 12 mm (1/2 ”). Näitä 
tarrakasetteja on saatavilla useilla eri väreillä.

Osoitteessa www.dymo.com on tietoja tarrojen ja lisälaitteiden saatavuudesta 
tarratulostimellesi.

Tuotteen rekisteröinti

Voit rekisteröidä tarratulostimesi Internetissä osoitteessa www.dymo.com/
register. Tarvitset rekisteröintiprosessin aikana sarjanumeron, joka on merkitty 
tarratulostimen takakannen sisäpuolelle.

Aloittaminen

Tämän osion neuvoja noudattamalla opit tulostamaan ensimmäisen tarrasi.

Virran kytkeminen

Tarratulostin saa virtansa paristoista tai erikseen saatavilla olevasta virtalähteestä. 
Energian säästämiseksi tarratulostin sammuu automaattisesti, kun laite on 
käyttämättä kaksi minuuttia.

Paristojen asentaminen

Tässä tarratulostimessa käytetään kuutta AA-alkaliparistoa.

Asenna paristot seuraavasti:

1 Liu'uta akkutilan kansi irti tarratulostimesta. 
Katso Kuva 2.

2 Aseta paristot paikalleen niiden napaisuutta 
noudattaen (+ ja –).

3 Kiinnitä akkutilan kansi.

Poista paristot, jos tarratulostinta ei käytetä pitkään 
aikaan.

Turvallisuusohjeita

 Älä käytä samaan aikaan vanhoja ja uusia paristoja.

 Älä käytä samaan aikaan alkaliparistoja, tavallisia (hiili-sinkki) tai ladattavia (ni-
cad, ni-mh jne.) paristoja.

 Poista paristot, jos tulostinta ei käytetä pitkään aikaan.

Kuva 2  
LabelManager® 210D+
Käyttöopas
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Erikseen saatavilla olevan virtalähteen liittäminen

Tarratulostinta voidaan käyttää myös erikseen saatavilla olevan 9 voltin ja 
2 ampeerin virtalähteen kanssa. Kun virtalähde kytketään tarratulostimeen, 
paristojen käyttö virtalähteenä keskeytetään.

Käytä vain tässä käyttöoppaassa ilmoitettua virtalähdettä:

Virtalähteen malli DSA-18PFM-09 Fc 090200 (huom: ”c” voi olla EU, UP, UK, US, UJ, JP, 
CH, IN, AU, KA, KR, AN, AR, BZ, SA, AF tai CA), valmistaja Dee Van Enterprise Co., Ltd.

Virtalähteen kytkeminen

1 Liitä virtalähde laitteen yläreunassa olevaan virtaliittimeen tarratulostimen 
vasemmalla puolella.

2 Kytke virtalähteen toinen pää pistorasiaan.

Varmista, että tarratulostin on sammutettu, ennen kuin irrotat virtalähteen 
verkkovirrasta. Muuten menetät uusimmat muistiasetukset.

Tarrakasetin asettaminen

Tarratulostimen mukana toimitetaan yksi tarrakasetti. Osoitteessa 
www.dymo.com on tietoa tarrakasettien saatavuudesta ja ostamisesta.

Leikkuuterä on äärimmäisen terävä. Kun vaihdat 
tarrakasettia, varmista, että sormet ja muut ruumiinosat 
eivät ole leikkuuterän lähellä ja älä paina leikkurin 
painiketta.

Tarrakasetin asettaminen paikalleen

1 Avaa kasettitila nostamalla kasettitilan kansi. 

2 Aseta kasetti siten, että tarra on suunnattu ylöspäin 
ja asetettu tarraohjainten väliin. Katso Kuva 3.

3 Paina tiukasti, kunnes kasetti napsahtaa paikalleen. 
Katso Kuva 4.

4 Sulje kasettitilan kansi.

Aina kun vaihdat tarrakasetin, sinua pyydetään antamaan 
tarran leveys.

Tarratulostimen käyttö ensimmäistä kertaa

Kun kytket virran päälle ensimmäistä kertaa, sinua pyydetään valitsemaan kieli. 
Tämä valinta pyysyy määritettynä, kunnes vaihdat sen, tai kunnes tarratulostimen 
asetukset nollataan. Voit muuttaa tätä valintaa Asetuksissa.

Tarratulostimen määrittäminen

1 Kytke virta painamalla .

2 Valitse kieli ja paina .
Oletusasetuksen mukaan kieli on englanti. 

3 Valitse tuumat tai millimetrit ja paina .

4 Valitse tarratulostimessa olevan tarrakasetin leveys ja paina .

Olet nyt valmis tulostamaan ensimmäisen tarrasi.

Kuva 3  

Ohjaimet

Kuva 4  

Naps!

Naps!
LabelManager® 210D+
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Tarran tulostaminen

1 Kirjoita tekstiä yksinkertaisen tarran luomiseksi.

2 Paina .

3 Valitse kopioiden määrä

4 Tulosta painamalla . 

5 Paina leikkuripainiketta tarran leikkaamiseksi.

Onneksi olkoon! Tulostit ensimmäisen tarrasi. Jatka lukemista, jos haluat oppia 
lisää tarrojen luomisvaihtoehdoista.

Tarratulostimeen tutustuminen

Opettele aluksi tarratulostimen ominaisuus- ja toimintonäppäinten sijainnit. Katso 
Kuva 1. Seuraavissa osioissa kerrotaan yksityiskohtaisesti kaikista tarratulostimen 
toiminnoista.

Virta 

Paina , kun haluat kytkeä laitteeseen virran tai sammuttaa sen. Virta katkeaa 
automaattisesti, jos laitetta ei käytetä kahteen minuuttiin. Kun virta kytketään 
takaisin, viimeksi luotu tarra näkyy ruudulla. Myös aiemmin valitut tyyliasetukset 
palautetaan.

LCD-näyttö

Voit kirjoittaa enintään 99 merkkiä (sis. välilyönnit). Näytössä näkyy noin 
13 merkkiä kerrallaan. Näytöllä näkyvien merkkien määrä vaihtelee tekstin 
suhteellisesta välistyksestä johtuen. 

Ominaisuudet osoittavat merkit näytön ylä- ja alareunassa näkyvät mustina, 
kun ominaisuus tai asetus on valittu. 

1 Isot kirjaimet / pienet kirjaimet 6 Nykyinen rivi

2 Erikoismerkit 7 Fontin tyyli

3 Peili 8 Ruudut/alleviivaus

4 Kiinteä pituus 9 Fontin leveys

5 Tasaus 10 Fonttikoko

10 9 7

2 31 4 65

8

LabelManager® 210D+
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Nuolinäppäimet

Voit tarkastella ja muokata tarraasi vasemman ja oikean nuolinäppäimen avulla. 
Voit liikkua valikoissa kaikilla neljällä nuolinäppäimellä ja tehdä valinnan painamalla 

-painiketta.

ISOT KIRJAIMET

ISOT KIRJAIMET -painike vaihtaa isojen ja pienten kirjainten määritystä. 
Oletusarvo on pienet kirjaimet. 

Vaihto

Pidä painiketta  alhaalla ja paina merkkiä, jos haluat kirjoittaa ison kirjaimen. 
Jos isojen kirjainten kirjoitustila on valittu, voit kirjoittaa tällä tavalla pienen 
kirjaimen. 

UUSI

Painamalla  voit tyhjentää nykyisen tekstin ja muotoilun näytöstä ja luoda 
uuden tarran.

Askelpalautin

 -näppäin poistaa kohdistimen vasemmalla puolella olevan merkin. Painikkeen 
 pitäminen alhaalla poistaa useita merkkejä.

Valikko

 -näppäin näyttää Symbolit-, Clip Art-, Muoto-, Muisti- ja Asetukset-
välilehdet.

Painamalla  monta kertaa voit siirtyä välilehtien läpi. 

 Käytä  Symbolit- ja ClipArt-valikkoja symbolien ja Clip Artin lisäämiseen 
tarroihin. Voit myös lisätä nopeasti symboleita pikanäppäinten avulla. 
Katso Erikoismerkkien lisääminen sivullla 11.

 Käytä  muotovalikkoa kiinteän tarran pituuden, peilitekstin tai tasauksen 
valitsemiseen.

 Käytä  -muistivalikkoa tarrojen avaamiseen tai tallentamiseen.

 Käytä  Asetukset-valikkoa kielen, tarran leveyden ja mittayksikköjen 
muuttamiseen. 

Symbolit/
Clip Art Asetukset Muoto Muisti
LabelManager® 210D+
Käyttöopas
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Peruuta

-näppäimellä voit poistua valikosta tekemättä valintaa tai peruuttaa toiminnon 
(esimerkiksi tulostuksen).

Tulosta

-näppäin tulostaa tarrasi sen jälkeen, kun se on kysynyt, montako tarraa 
haluat tulostaa. Tulostettavissa olevien tarrojen enimmäismäärä on 9.

Painamalla  +  voit katsoa tarran esikatselua.

Tarran muotoileminen

Voit valita useita erilaisia tarrojen ulkoasua parantavia muotoiluasetuksia.

Fonttikoon muuttaminen

Tarroille on valittavissa viisi fonttikokoa. Fonttikoko koskee kaikkia tarran merkkejä.

Käytettävissä olevat fonttikoot vaihtelevat valitun tarraleveyden ja sen, onko reunus 
tai alleviivaus lisätty, mukaan. 

Fonttikoon muuttaminen

 Paina , kunnes haluamasi kirjasinkoko on valittu.

Fontin leveyden muuttaminen

Kaksi fontin leveyttä on valittavissa: normaali ja leveä.

Fontin leveyden muuttaminen

 Paina , niin fontin leveys muuttuu normaalista leveäksi.

Fonttityylien lisääminen

Voit valita 6 erilaisesta fonttityylistä:

Valitsemasi tyyli vaikuttaa kaikkiin merkkeihin. Tyylejä voi käyttää 
aakkosnumeeristen merkkien ja joidenkin symbolien kanssa. 

Fonttityylin muuttaminen

 Paina , kunnes haluamasi fonttityyli on valittu.

Normaali Ääriviiva

Lihavoitu Varjo

Kursivoitu Pystysuuntainen
LabelManager® 210D+
Käyttöopas
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Reunus- ja alleviivaustyylien lisääminen

Voit korostaa tekstiä valitsemalla reunustyylin tai alleviivaustyylin. 

Reunuksen tai alleviivauksen lisääminen 

 Paina , kunnes haluamasi reunus- tai alleviivaustyylinäkyy ja paina .

Yhdessä tarrassa voi käyttää joko alleviivausta tai reunusta, mutta ei molempia 
yhtä aikaa. 

Kun lisäät alleviivauksen kaksiriviseen tarraan, molemmat rivit alleviivataan. Kun 
lisäät reunuksen kaksiriviseen tarraan, molemmille riveille tehdään omat reunukset.

Kaksirivisten tarrojen luominen

Voit tulostaa tarralle korkeintaan kaksi riviä. 6 millimetrin (1/4") tarroille voi tulostaa 
vain yhden rivin tekstiä.

Kaksirivisen tarran luominen

1 Kirjoita ensimmäisen rivin teksti ja paina .

2 Kirjoita toisen rivin teksti.

-kuvake LCD-näytössä ilmaisee, mikä rivi on tällä hetkellä näkyvissä.

3 Tulosta painamalla .

Tekstin tasaaminen

Voit tasata tekstin tulostettavaksi tarralle vasemmalle tai oikealle. Oletusarvo on 
keskitetty.

Tekstin kohdistuksen muuttaminen

1 Paina , kunnes -valikko tulee näkyviin. 

2 Valitse nuolinäppäimillä Tasaus ja paina .

3 Valitse oikea, vasen tai keskitetty tasaus ja paina .

Peilikuvatekstin käyttäminen

Peilikuvaformaatti mahdollistaa tekstin tulostamisen oikealta vasemmalle, aivan 
kuten näkisit tekstin peilistä.

Peilikuvatekstin käyttäminen

1 Paina , kunnes -valikko tulee näkyviin. 

2 Valitse Peili ja paina .

3 Valitse jompikumpi vaihtoehto ja paina .

Alleviivaus Pergamentti

Neliö Huutokupla

Pyöristetty Kukat

Kulmikas Krokotiili

Kärjekäs
LabelManager® 210D+
Käyttöopas
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Erikoismerkkien lisääminen

Tarroihin voidaan lisätä symboleja, Clip Art -leikekuvia ja muita erikoismerkkejä.

Symbolien ja välimerkkien lisääminen

Symbolien täysi luettelo sivullla 16. Pikanäppäimet vievät sinut nopeasti sellaisten 
symbolien kohdalle, joita haet.

Symbolin lisääminen

1 Paina lisättävän symbolityypin pikanäppäintä. 

Voit myös painaa  ja valita Symbolit, niin näet kaikki valittavissa olevat 
symbolit.

2 Valitse haluamasi kuva siirtymisnäppäimillä. Paina  tai , niin voit siirtyä rivin 
ylitse. Paina  tai  niin voit siirtyä riviltä toiselle.

3 Paina , niin voit lisätä kuvan tarraan.

Clip Art -kohteiden lisääminen

Tarratulostin sisältää Clip Art -leikekuvia, joiden kuvat esitetty sivullla 15.

Clip Art -leikekuvan lisääminen

1 Paina .

2 Valitse haluamasi kuva siirtymisnäppäimillä. Paina  tai , niin voit siirtyä rivin 
ylitse. Paina  tai  niin voit siirtyä riviltä toiselle.

3 Paina , niin voit lisätä kuvan tarraan.

Kansainvälisten merkkien lisääminen

Tarratulostin tukee laajennettua latinalaista merkistöä RACE-tekniikan avulla.

Kun olet painanut -näppäintä, kirjaimen painaminen tuo esiin kaikki 
kyseisestä kirjaimesta käytettävissä olevat muunnelmat.

Jos painat esimerkiksi kirjainta a, näet a à â æ ja kaikki käytettävissä olevat 
muunnelmat. 

Aksentillisten kirjainten lisääminen 

1 Paina . Aksentillisen kirjaimen merkki näkyy näytössä.

2 Paina alfa-merkkiä. Aksentilliset versiot näytetään.

3 Kun haluamasi aksentillinen merkki näkyy, odota muutama sekunti, 
niin kohdistin siirtyy merkin ylitse, ja jatka sitten tekstin määritystä.

Painamalla symbolien pikanäppäintä voit nopeasti 
siirtyä symbolitaulukon ensimmäiselle riville, jolla on 
välimerkit.

Painamalla valuutan pikanäppäintä voit nopeasti 
siirtyä valuuttasymboleihin.

Painamalla matematiikan pikanäppäintä voit nopeasti 
siirtyä matematiikkasymboleihin.
LabelManager® 210D+
Käyttöopas
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Kiinteäpituisten tarrojen luominen

Tarran pituus määräytyy tavallisesti syötetyn tekstin pituuden mukaan. 
Voit kuitenkin asettaa halutessasi tarran pituuden tiettyä käyttöä varten. 

Jos teksti ei mahdu kiinteään tarran pituuteen, näytössä näytetään viesti, jossa 
näkyy lyhyin mahdollinen tarran pituus tätä tekstiä varten. Voit valita kiinteäpituisen 
tarran, jonka pituus on 1,5” (40 mm) – 15” (400 mm).

Tarran pituuden määrittäminen

1 Paina , kunnes -valikko tulee näkyviin. 

2 Valitse nuolinäppäimillä Pituus ja paina .

3 Valitse Kiinteä ja paina .

4 Määritä tarrasi pituus ja paina .

Tarratulostimen muistin käyttö

Tarratulostimessa on tehokas muistiominaisuus, jonka avulla voit tallentaa jopa 
yhdeksän usein käyttämäsi tarran tekstit. Voit hakea tallennettuja tarroja ja lisätä 
tallennetun tekstin tarraan.

Tarran tallentaminen

Voit tallentaa jopa yhdeksän usein käytettyä tarraa. Kun tallennat tarran, sen teksti 
ja kaikki muotoilut tallennetaan.

Voit tallentaa nykyisen tarran seuraavasti:

1 Paina , kunnes -valikko tulee näkyviin. 

2 Valitse nuolinäppäimillä Tallenna ja paina .
Näyttöön tulee ensimmäinen käytettävissä oleva muistipaikka. 

3 Voit siirtyä paikasta toiseen navigointinäppäimillä. 
Voit tallentaa uuden tarran mihin tahansa muistipaikkaan.

4 Valitse muistipaikka ja paina .

Tarrateksti tallennetaan, ja palaat automaattisesti tarraan.

Tallennettujen tarrojen avaaminen 

Muistiin tallennettujen tarrojen avaaminen myöhemmin on helppoa.

Voit avata tallennetut tarrat seuraavasti:

1 Paina , kunnes -valikko tulee näkyviin. 

2 Valitse nuolinäppäimillä Avaa ja paina .
Näyttöön tulee ensimmäinen muistipaikka.

3 Valitse avattava tarra nuolinäppäimillä ja paina . 
Jos näytössä näkyy tarran sisältöä, näet viestin siitä, haluatko korvata 
nykyisen tarran.
LabelManager® 210D+
Käyttöopas
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Tarratulostimen hoito

Label Maker -tulostin on rakenteeltaan luotettava ja helppokäyttöinen. Käyttäjän 
huoltotoimia tarvitaan vain harvoin. Tarratulostin tarvitsee vain puhdistaa ajoittain, 
jotta se toimii oikein. Puhdista leikkuuterä aina, kun vaihdat tarrakasetin. 

Leikkuuterä on äärimmäisen terävä.

Leikkuuterän puhdistus

1 Poista tarrakasetti.

2 Paina leikkuripainiketta ja pidä sitä alhaalla 
saadaksesi leikkuuterän esille. Katso Kuva 5.

3 Puhdista terän molemmat puolet alkoholilla 
kostutetulla pumpulilla.

Vianmääritys

Noudata seuraavia ratkaisuja, jos tarratulostimesi ei toimi oikein.

Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä DYMOn asiakastukeen: 
http://support.dymo.com.

Ongelma/virhesanoma Ratkaisu

Ei näyttöä  Varmista, että laite on päällä.

 Vaihda tyhjät paristot.

Huono tulostuslaatu  Vaihda paristot tai kytke virtalähde.

 Varmista, että tarrakasetti on asennettu oikein.

 Vaihda tarrakasetti.

 Puhdista tulostuspää. Pyydä ohjeita asiakastuelta 

osoitteesta http://support.dymo.com

Leikkuri ei toimi kunnolla Puhdista leikkuuterä. Katso Tarratulostimen hoito.

Tulostus... Mitään toimenpiteitä ei tarvita. 
Viesti häviää, kun tulostus on päättynyt.

Liikaa merkkejä
Puskurimuistissa on liikaa 
merkkejä.

Poista ainakin osa puskuritekstistä.

Liian monta riviä

Suurin sallittu rivimäärä on 
ylitetty.

 Poista rivejä, jotta teksti sopii tarran leveydelle.

 Aseta leveämpi tarrakasetti.

Paristot ovat lähes tyhjät.

Vaihda paristot tai kytke virtalähde.

Tarratukos
Moottori on pysähtynyt, koska 
tarra on jäänyt jumiin.

 Irrota juuttunut tarra ja vaihda tarrakasetti. 

 Puhdista leikkausterä.

Kuva 5  

Paina 
ja pidä 
painettuna

Tulostuspää
LabelManager® 210D+
Käyttöopas



14
Symbolit

Pikanäppäin







LabelManager® 210D+
Käyttöopas



15
 LabelManager® 210D+

Clip Art 

© ® ™

   
  
   
    

 



   
    



   

    

    

♪ ♫   

  





Käyttöopas



16
 LabelManager® 210D+

Ympäristötiedot

Ostamasi laitteiston tuotanto on vaatinut luonnonvarojen hyväksikäyttämistä. 
Laite voi sisältää terveydelle ja ympäristölle vaarallisia ainesosia.

Suosittelemme sopivien kierrätysjärjestelmien hyödyntämistä laitteen hävittämisen 
yhteydessä, jotta vältät kuormittamasta ympäristöä turhaan. Sopivat 
kierrätysjärjestelmät kykenevät kierrättämään valtaosan laitteen materiaaleista 
täysin ympäristöystävällisesti.

Laitteeseen merkitty "ruksattu roskissymboli" ilmaisee, että laite tulee hävittää 
kierrättämällä se oikeaoppisesti.

Ota yhteyttä paikallisiin kierrätys- ja jäteviranomaisiin, jos kaipaat lisätietoa tämän 
tuotteen hävittämisestä, uudelleen käyttämisestä tai kierrättämisestä.

Voit ottaa yhteyttä myös DYMOon, jos haluat lisätietoja tuotteidemme 
ympäristökuormituksesta.

Sähkötiedot

Tulostimen nimellisteho Tulo: 9 VDC, 2,0 A

Sovittimen nimellisteho Tulo: 100-240 VAC 50/60 Hz 0,6 A

Lähtö: 9 VDC, 2,0 A
Käyttöopas
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