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תויוות תקפהל ךלש שדחה רישכמה תא רכה

 רוציל לכות , DYMO תיבמ   +LabelManager 210D ® תויוות תקפהל ינורטקלאה רישכמה תרזעב
 תונונגסבו ןפוג ילדוגב תויוותה תא סיפדהל לכות .ההובג תוכיאב תוקיבד תויוות לש בר ןווגמ
 תויוות תקפהל  D1  טרס תוינסחמב DYMO שמתשמ תויוות תקפהל רישכמה .םינושו םיבר
 .םיעבצ לש בר ןווגמב תונימז תויוותה תוינסחמ . מ"מ12 וא ,מ"מ9 ,מ"מ 6 בחורב
 רתאב רקב ,תויוותה תקפהל רישכמל םירזיבאו תויוות תגשה ןפוא לע עדימל

www.dymo.com.

םינושאר םידעצ

.הנושארה תיוותה תא סיפדהל ידכ הז קרפבש תוארוהה יפל לעפ

ילמשחה חתמה רוביח

 רישכמה ,למשחב ןוכסיחל .AC חתמ םאתמ וא תויטרדנטס תוללוס תועצמאב לעפומ רישכמה
.תוליעפ רסוח לש תוקד יתש רחאל תיטמוטוא הבכי תויוות תקפהל

תוללוסה תסנכה

.ההובג תלוביקב AA ןיילקלא תוללוס ששב שמתשמ תויוות תקפהל רישכמה

:תוללוסה תא סינכהל ידכ

 .רישכמה בג לעש תוללוסה את לש הסכמה תא הקלחהב רסה1
.2 רויא האר

.(–/+) תויבטוקה ןומיסל םאתהב תוללוסה תא סנכה2
.ומוקמל הסכמה תא רזחה3

 ןמז תפוקתל שומישב היהי אל רישכמה םא תוללוסה תא רסה
.הכורא

תוחיטב יעצמא

תושדחו תונשי תוללוס ןיב בברעל ןיא.
תונעטנ תוללוס וא ,(םחפ-ץבא) תוליגר תוללוס ,ןיילקלא תוללוס ןיב בברעל ןיא 

.(המודכו דירדיה לאטמ לקינ ,םוימדק-לקינ)
הכורא הפוקת ךשמב שומישב היהי אל רישכמה םא תוללוסה תא רסה.

ילנויצפוא חתמ םאתמ רוביח

 2 ,טלוו 9 ילנויצפוא חתמ םאתמב שמתשהל רשפא ,תויוות תקפהל רישכמה תא ליעפהל ידכ
.למשח רוקמ תווהל קיספהלו קתנתהל תוללוסל םרוג רישכמל ח"ז םאתמ לש רוביח .רפמא
:שמתשמל ךירדמב עיפומה חתמ םאתמב קר שמתשה
DSA-18PFM-09 םגדמ םאתמ  Fc 090200   (בל םיש: "c"  תויהל יושע EU , UP , UK , US , UJ , JP , CH , 

IN , AU , KA , KR , AN , AR , BZ , SA , AF וא CA)  תרצותמ   Dee Van Enterprise Co. Ltd .

:חתמ םאתמ רבחל ידכ

 תקפהל רישכמה לש ןוילעה ילאמשה וקלחבש חתמה רבחמל חתמה םאתמ תא רבח1
.תויוות

.ילמשח עקשל חתמה םאתמ לבכ לש ינשה הצקה תא רבח2

 ,תרחא .למשחה תשר עקשמ חתמה םאתמ תא קתנתש ינפל יובכ תויוות תקפהל רישכמהש אדו
.ודבאי ןורכיזב ורמשנש תונורחאה תורדגהה

  2 רויא
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תויוותה תינסחמ תסנכה

 רקב .תחא תויוות תינסחמ םע עיגמ תויוות תקפהל רישכמה
 תשיכר לע עדימל www.dymo.com טנרטניאה רתאב
.תופסונ תוינסחמ

 ,תויוותה תינסחמ תפלחה ןמזב .רתויב דח אוה ךותיחה בהל
 לאו ךותיחה בהלמ - רחא ףוג קלח לכו - תועבצמאה תא קחרה
.ךותיחה ןצחל לע ץחלת

:תויוות תינסחמ סינכהל ידכ

 טרס את תא חותפל ידכ תויוותה תינסחמ לש הסכמה תא םרה1
 .תויוותה

 ןיב תמקוממו הלעמ הנופ תיוותה רשאכ תינסחמה תא סנכה2
.3 רויא האר .תויוותה יליבומ

.4 רויא האר .השיקנב המוקמב לענית תינסחמהש דע הקזוחב ץחל3
.תויוותה תינסחמ הסכמ תא רוגס4

 בחור תא ןיזהל היחנה עיפות ,תויוות תינסחמ םיפילחמש םעפ לכב
.תויוותה

תויוות תקפהל רישכמב ןושאר שומיש

 רמשית הריחבה תרדגה  .הפשה תא רוחבל שקבתת ,הנושארה םעפב רישכמה תא ליעפת רשאכ
-ב תונשל לכות הריחבה תא .תויוות תקפהל רישכמה תא ספאתש דע וא ,התוא הנשתש דע
."תורדגה"

:תויוות תקפהל רישכמה תא רידגהל ידכ

.רישכמה תא ליעפהל ידכ  לע ץחל1
. לע ץחל זאו הפש רחב2

 .תירבע איה הפשה לש לדחמ תרירב
. לע ץחלו רטמילימ וא 'ץניא לש תודיחי ןיב רחב3
 ץחלו תויוות תקפהל רישכמה ךותבש תיחכונה תויוותה תינסחמ לש בחורה תא רחב4

.לע
.ךלש הנושארה תיוותה תא סיפדהל תעכ ןכומ התא

:תיוות סיפדהל ידכ

.הטושפ תיוות רוציל ידכ טסקט ןזה1
. לע ץחל2
.םיקתועה רפסמ תא רוחבל ידכ טווינה ישקמב שמתשה3
 .סיפדהל ידכ  לע ץחל4
.תיוותה תא ךותחל ידכ ךותיחה ןצחל לע ץחל5

 תויורשפאה לע ףסונ עדימ אורקל ךשמה .ךלש הנושארה תיוותה תא התע הז תספדה !וניתוכרב
.תויוות תריציל ,ךתושרל תודמועה

תויוות תקפהל רישכמה תרכה

 םיקרפה .1 רויאב ןייע .תויוות תקפהל רישכמה לש תולועפהו תונוכתה ישקמ םוקימ תא רכה
.טורטורפב הנוכת לכ םיראתמ םיאבה

תויוותה יליבומ

  3 רויא

  4 רויא

!Click

!Click

אישור

אישור

אישור

אישור
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 הלעפה

 ,תוליעפ רסוח לש תוקד יתש רובעכ .ויוביכ וא רישכמה תקלדה םשל  ןצחלה לע ץחל
 תלעפה םע תגצומו ןורכיזב תרמשנ הרצויש הנורחאה תיוותה .תיטמוטוא הבכי רישכמה
.תורזחושמ ןכ ינפל ורחבנש ןונגסה תורדגה םג .שדחמ רישכמה

LCD גצ

 םיגצומה םיוותה רפסמ .םעפ לכב םיוות 13-כ הארמ גצה .םיחוורמו םיוות 99 דע ןיזהל ןתינ
 .םיוותה ןיב יסחיה חווירה בקע הנתשמ
-ה גצ לש יתחתהו ןוילעה וקלחב םיסורפה ,תונוכתה ינווחמ 'הרדגה וא הנוכת תריחב רחאל

LCD, רוחשב ועיפוי. 

טלק בצמ

 איה לדחמה תרירב תרדגה .תילגנאו תירבע :םיוות טלק יבצמ ינש ןיב ףילחמ  שקמה
 .תירבעב טלק בצמ
 םא .םיילגנא םיוותל טלקה תא הפילחמ םירפסמה ישקממ דחא לע הציחל ,תירבעב טלק בצמב
 רוזחל ידכ טלקה בצמ שקמ לע ץוחלל ךילע ,רפסמ תנזה רחאל תירבעב טסקט ןיזהל ךנוצרב
.םיירבע םיוות לש טלקל
 רחאלו  לע ץחל ,הנטק תוא ןיזהל ידכ .תוישיר ןה תונזומה תויתואה ,תילגנאב טלק בצמב
.היוצרה תואה לע ןכמ

טווינ ישקמ

 תויורשפא ןיב רובעל ןתינ .הלאמשו הנימי טווינה ישקמ תרזעב תיוותה תא ךורעלו רוקסל ןתינ
 תורשפאב רוחבל ידכ  לע ץוחלל זאו טווינה ישקמ תעברא לכ תרזעב טירפתב הריחבה
.תמיוסמ

תיחכונה הרושה7תילגנאב טלק – תוישיר תויתוא1

ןפוגה ןונגס8תילגנאב טלק – תונטק תויתוא2

יתחת וק/תובית9תירבעב טלק3

יכנא10הארמ ךופיה4

ןפוג לדוג11עובק ךרוא5

רושיי6

11 10 8

3 41 5 76

9

2

Aa אבג 

אישור
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Shift

 המידקמ הגוצת ןוגכ ,שקמה לעש םיינשמ תונוכתל וא םיוותל השיג םג תרשפאמ  לע הציחל
. שקמ לע תאצמנה ,הספדה יפל
 ןיזת ,והשלכ ות לע הציחל ןכמ רחאלו  שקמה לע תכשוממ הציחל ,תילגנאב טלק בצמב
 רחאלו שקמה לע תכשוממ הציחל ,תוישיר תויתוא בצמב רבכ אצמנ רישכמה םא .תישיר תוא
 .הנטק תוא ןיזת ,והשלכ ות לע הציחל ןכמ

שדח

.השדח תיוות רצויו גצה לעש בוציעה תאו טסקטה תא קחומ  שקמה

הקיחמ

 ןמסל לאמשמש ותה תא וא (תירבעב טלק בצמב) ןמסל ןימימש ותה תא קחומ  שקמה
.םיוות רפסמ תקחומ  שקמה לע תכשוממ הציחל .(תילגנאב טלק בצמב)

םילמס

 לש האלמ המישרל .םילמסה תלבטל ךתוא ריבעת  ךרדה רוציק שקמ לע הריהמ הציחל
.14 דומעב םילמס האר ,םינימז םילמס

 קוסיפ ינמיס

: “ ‘ / - . :םיצופנ קוסיפ ינמיסל הריהמ השיג תרשפאמ  שקמה לע הציחל
 לע וא רחא שקמ לכ לע הציחל .המישרב אבה קוסיפה ןמיס תא הגיצמ שקמה לע הציחל לכ

.תיוותה לע ןמסה אצמנ ובש םוקמב קוסיפה ןמיס תא ביצת 
.14 דומעב םילמס האר ,םינימז קוסיפ ינמיס לש האלמ המישרל

יכנא

 וספדוי ונזוהש םילמסו טסקט .תיוותה לעש םייחכונה בוציעהו טסקטה תא קחומ  שקמה
 תחתמ וז ,תויכנא תורוש יתש סיפדהל לכות ,תיוותה בחורל םאתהב .השדחה תיוותה לע תיכנא
 לכב שמתשהל רשפא .תיכנא תיוותב יתחת וקבו טסקט תונונגסב שמתשהל רשפא יא .וזל
.תורגסמה

 תיוות ליחתהלו םייקה ןכותה תא קוחמל ךנוצרבש רשאל שקבתת , לע הציחל רחאל
.יכנא הנוויכש השדח

חדש

מחק

מחק

‘- / :.

אישור
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טירפת

.'תורדגה'-ו 'ןורכיז' ,'בוציע' ,'טרא פילק' תויסיטרכה תא גיצמ  שקמה
 .הלילגב תויסיטרכה ןיב תרבוע  שקמה לע בושו בוש הציחל

תויוותל טרא פילק למס ףיסוהל ידכ  טרא פילק טירפתב שמתשה. 
.11 דומעב טרא פילק תפסוה האר
.15 דומעב טרא פילק ילמס  האר ,םינימז טרא פילק ילמס לש האלמ המישרל
ךופיהב טסקט ךופהל ,עובק תיוות ךרוא רידגהל ידכ  בוציעה טירפתב שמתשה 

.טסקט רושיי עובקל וא ,הארמ
תורומש תויוות חותפל וא תויוות רומשל ידכ  ןורכיזה טירפתב שמתשה.
הדימה תודיחי ,תיוותה בחור ,הפשה תא ףילחהל ידכ  תורדגהה טירפתב שמתשה 

 .תורדגההו

לוטיב

.לשמל הספדה ומכ – הלועפ לטבל וא ,הריחב עצבל ילב טירפתמ תאצל רשפאמ  שקמה

הספדה

 םיקתועה רפסמ והמ ךתוא תלאוש תכרעמהש רחאל ךלש תיוותה תא סיפדמ  שקמה
.9 אוה תחא תבב סיפדהל ןתינש יברמה םיקתועה רפסמ .ךל שרדנה
.תיוותה לש המידקמ הגוצת גיצת + לע הציחל

תויוותה בוציע

.תויוותה הארמ תא ורפשיש בוציע תויורשפא רפסמ ןיבמ רוחבל לכות

ןפוגה לדוג יוניש

.תיוותבש םיוותה לכ לע לח ןפוגה לדוג .תויוותה רובע ןפוג ילדוג השימח ךתושרל
 לש הפסוה-יא וא הפסוהבו תרחבש תיוותה בחורב םייולת שמתשהל לכות םהבש ןפוגה ילדוג

 .יתחת וק וא הבית

:ןפוגה לדוג תא תונשל ידכ

יוצרה ןפוגה לדוג עיפויש דע  לע ץחל.

תפריט

תפריט

ןורכיזבוציע תורדגה טרא פילק ילמס

אאא
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ןפוג תונונגס תפסוה

:םינוש ןפוג תונונגס רפסמ ןיבמ רוחבל ךתורשפאב

 קלחבו םיירמונאפלא םיוותב תונונגסב שמתשהל ןתינ .םיוותה לכ לע לוחי רחבתש ןונגסה
 .םילמסהמ
.ליגר טסקט םניאש תונונגסב שמתשהל ןתינ אל תיכנא תיוותב

:ןפוגה ןונגס תא תונשל ידכ

יוצרה ןפוגה ןונגס עיפויש דע  לע ץחל. 

יתחת וקו תורגסמ לש תונונגס תפסוה

 .יתחת וק וא תרגסמ םע ןונגס תריחב ידי לע טסקטה תא שיגדהל ןתינ

 :יתחת וק וא הבית ףיסוהל ידכ

לע ץחל זאו ,יוצרה ןונגסב יתחתה וקה וא הביתה ועיפויש דע  לע ץחל .
 .דחי םהינש תא אל ךא ,הבית וא יתחת וק תיוות לש טסקטל ףיסוהל רשפא
 רשאכ .יתחת וקב ןמוסת הרוש לכ ,תורוש יתשב הבותכה תיוותב יתחת וק םיפיסומ רשאכ
.תחא תרגסמב תופקומ ויהי תורושה יתש ,תורוש יתשב הבותכה תיוותב הבית םיפיסומ
.תיכנא תיוותב יתחת וקב שמתשהל רשפא יא

תורוש יתש תולעב תויוות תריצי

 ('ץניא 1/4) מ"מ 6 לדוגב תויוותב .תחא תיוותב טסקט תורוש יתשמ רתוי סיפדהל ןתינ אל
.תחא טסקט תרוש קר סיפדהל רשפא

:תורוש יתש םע תיוות רוציל ידכ

. לע ץחלו הנושארה הרושה לש טסקטה תא ןזה1
.היינשה הרושה לש טסקטה תא ןזה2

.תעכ תגצומה הרושה תא ןייצמ LCD-ה גצב  ןמסה
.סיפדהל ידכ  לע ץחל3

טסקטה רושיי

.זכרוממ טסקט איה לדחמה תרירב .ןימיל וא לאמשל תיוותה לעש טסקטה תא רשייל ןתינ

:רושייה תא תונשל ידכ

 . טירפתה עיפויש דע  לע ץחל1
. לע ץחלו רושיי רוחבל ידכ טווינה ישקמב שמתשה2
. לע ץחלו - זכרמל וא ,לאמשל ,ןימיל רושיי רחב3

ףיקמ וקליגר

לצשגדומ

יוטנ

רבסה תבית הפש םעיתחת וק

םיחרפדדוחמ עוביר

ןינתףלקלגועמ

אישור

תפריט

אישור
אישור
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הארמ ךופיהב טסקטב שומיש

 וא ,תירבעב טלק בצמב ןימיל לאמשמ ארקנה טסקט סיפדהל ךל רשפאמ הארמ ךופיהב בוציעה
.הארמב הארנ טסקטהש יפכ – תילגנאב טלק בצמב לאמשל ןימימ

:הארמ ךופיה לש בצמ ליעפהל ידכ

 . טירפתה עיפויש דע  לע ץחל1
. לע ץחלו הארמ ךופיה רחב2
. לע ץחלו תויורשפאה יתשמ תחאב רחב3

טרא פילקבו קוסיפ ינמיסב ,םילמסב שומיש

 .טרא פילקו קוסיפ ינמיס ,םילמס תויוותל ךיסוהל ןתינ

םילמסו קוסיפ ינמיס תפסוה

.14דומעב העיפומה ,תבחרומה םילמסה תכרעבו קוסיפ ינמיסב ךמות תויוות תקפהל רישכמה

 :קוסיפ ןמיס וא למס ףיסוהל ידכ

 .םילמסל תוריהמב תשגל ידכ  לע ץחל1
 םדקתהל ידכ  לע וא  לע ץחל .יוצרה למסה תא רוחבל ידכ טווינה ישקמב שמתשה2

.הרושל הרושמ רובעל ידכ  לע וא  לע ץחל ;הרושה בחורל
.תיוותל רחבנה למסה תא ףיסוהל ידכ  לע ץחל3

טרא פילק תפסוה

.15דומעב העיפומה טרא פילק ילמס לש המישר ללוכ תויוות תקפהל רישכמה

:טרא פילק ףיסוהל ידכ

. לע ץחל1
 םדקתהל ידכ  לע וא  לע ץחל .היוצרה הרוצה תא רוחבל ידכ טווינה ישקמב שמתשה2

.הרושל הרושמ רובעל ידכ  לע וא  לע ץחל ;הרושה בחורל
.תיוותל תרחבנה הרוצה תא ףיסוהל ידכ  לע ץחל3

עובק ךרוא תולעב תויוות תריצי

 רדגומ תיוות ךרוא עובקל ןתינ ,תאז םע .טסקטה ךרוא ידי לע עבקנ תיוותה ךרוא ,ללכ ךרדב
 .יפיצפס םושייל
 תיוותה ךרוא תא תנייצמש העדוה עיפות ,תיוותל עבקנש ךרואב סנכנ וניא תנזהש טסקטה םא
 40 ןיבש חווטב עובק תיוות ךרוא רוחבל ןתינ .טסקטה ותוא לש הספדה רשפאיש רתויב ןטקה
.מ"מ 2 לש תוציפקב ,מ"מ 400 ןיבל מ"מ

:תיוותה ךרוא תא רידגהל ידכ

 . טירפתה עיפויש דע  לע ץחל1
. לע ץחלו ךרוא רוחבל ידכ טווינה ישקמב שמתשה2
. לע ץחלו עובק רחב3
. לע ץחלו תיוותה ךרוא תא רדגה4

תפריט

אישור
אישור

אישור

תפריט

אישור

תפריט

אישור
אישור

אישור
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תויוות תקפהל רישכמה ןורכיזב שומיש

 םיטסקט ןורכיזב רומשל תרשפאמש ,המצוע תבר ןורכיז תנוכת ללוכ תויוות תקפהל רישכמה
 סינכהל ןכו ןורכיזב תורומשה תויוות רזחאל ןתינ .ףוכת שומישב תואצמנש תויוות עשת דע לש
.ןורכיזב רמשנש טסקט תיוותל

תויוות תרימש

 לכ התיא םירמשנ ,תיוות רמוש התא רשאכ .ףוכת שומישבש תויוות עשת דע רומשל ךתורשפאב
.הלש בוציעה תורדגהו טסקטה

:תיחכונה תיוותה תא ןורכיזב רומשל ידכ

 . טירפתה עיפויש דע  לע ץחל1
. לע ץחלו הרימש רוחבל ידכ טווינה ישקמב שמתשה2

 .ןורכיזב ןימזש ןושארה אתה גצוי
 .םיאתה ןיב רובעל ידכ טווינה ישקמב שמתשה3

.ןורכיזב םיאתהמ דחא לכב שדח טסקט רומשל ןתינ
. לע ץחלו ןורכיזב םוקמ רחב4
.תיוותל רזחות התאו רמשיי תיוותה לש טסקטה

 תורומש תויוות תחיתפ

.רחא דעומב שומישל ןורכיזב תורומש תויוות תולקב חותפל לכות

:תורומש תויוות חותפל ידכ

 . טירפתה עיפויש דע  לע ץחל1
. לע ץחלו חתפ רוחבל ידכ טווינה ישקמב שמתשה2

.ןורכיזב ןושארה אתה גצוי
 . לע ץחל זאו החיתפל תיוות רוחבל ידכ טווינה ישקמב שמתשה3

 ךנוצרבש רשאל שקבתת הבש העדוה גצות ,תיוות לש ןכות תללוכ תיחכונה הגוצתה םא
.תיחכונה תיוותה תא ףילחהלו סורדל

תויוות תקפהל רישכמב לופיטו הקוזחת

 .הטעומ הקוזחת ךירציו בר ןמזל תויעב לוטנ תוריש חיטביש ךכ ןנכותמ תויוות תקפהל רישכמה
 תא הקנ .תעל תעמ רישכמה תא הקנ ,ןיקת הדובע בצמב תויוות תקפהל רישכמה תא רומשל ידכ
 .תויוותה תינסחמ תא ףילחמ התאש םעפ לכב ךותיחה בהל
 .רתויב דח אוה ךותיחה בהל

:ךותיחה בהל תא תוקנל ידכ

.תויוותה תינסחמ תא רסה1
 לע תכשוממ הציחל ץחל ,ךותיחה בהל תא ףושחל ידכ2

.5 רויא האר .ךותיחה ןצחל
 בהל לש וידדצ ינש יוקינל לוהוכלאו ןפג רמצב שמתשה3

.ךותיחה

תפריט

אישור

אישור

תפריט

אישור

אישור

הספדה שארקזחהו ץחל

  5 רויא
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תויעב ןורתפו רותיא

 תונורתפל תואבה תועצהב ןייע ,תויוות תקפהל רישכמב שומיש ידכ ךות היעב ררועתת םא
.םיירשפא

 תבותכב DYMO לש תוחוקלה תוריש םע רשק רוצ ,עויסל קקדזת תאז לכב םא
http://support.dymo.com.

ןורתפהאיגש תעדוה/היעב

.לעפוה תויוות תקפהל רישכמהש אדוהגוצת ןיא

תוקיר תוללוס ףלחה.

.חתמ םאתמ רבח וא תוללוס ףלחההדורי הספדה תוכיא

יוארכ תנקתומ תויוותה תינסחמש אדו.

תויוותה תינסחמ תא ףלחה.

תוריש םע רשק רוצ ,תויחנה תלבקל .הספדהה שאר תא הקנ 
http://support.dymo.com רתאב תוחוקל

 תקפהל רישכמב לופיטו הקוזחת האר .ךותיחה בהל תא הקנםידורי ךותיח יעוציב
.תויוות

 .יהשלכ הלועפב ךרוצ ןיא...סיפדמ
.הספדהה םויסב תמלענ העדוהה

םיוות ידמ רתוי
 םיוות לש יברמה רפסמהמ הגירח
.רגאמב

.ולוכ תא וא רגאמהמ טסקטהמ קלח קחמ

תורוש ידמ רתוי
.יברמה תורושה רפסממ הגירח

טרסה בחורל המאתהל תחא הרוש קחמ.

רתוי הבחר תויוות תינסחמ סנכה.

.טעמכ תוקיר תוללוסה
.AC חתמ םאתמ רבח וא תוללוס ףלחה

תויוות טרס תמיסח
.תויוות לש "קקפ" בקע עקתנ עונמה

תויוות תינסחמ ףלחה ;תמסוחה תיוותה תא רסה. 

ךותיח בהל הקנ.
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םילמס
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טרא פילק ילמס
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יתביבס עדימ

 םירמוח ליכמ הז דויצ יכ ןכתיי .ורוצייל עבט תורצואב שומישו היירכ ךירצמ תשכרש דויצה
.הביבסלו תואירבל םינכוסמה
 םיצילממ ונא ,עבטה תורצוא תקיחש תא םצמצלו ,הביבסל ולא םירמוח לש הצפהמ ענמיהל ידכ
 שומיש ורשפאי ולא תוכרעמ .תומיאתמה םירצומה תבשהו רוזחימה תוכרעמב שמתשהל םכל
 ייח ףוסל עיגהש דויצה בכרומ םהמש םירמוחה בור לש ,הביבסל יתודידי רוזחימ וא ,רזוח
.ולש תורישה
 שמתשהל ךילע יכ ןייצמ ,ךלש רישכמה לע עיפומש ,"סקיא"-ב קוחמה הפשאה חפ למס
.ולא תוכרעמב

 ףוגה םע רשק רוצ ,הז רצומ לש רוזחימו רזוח שומיש ,ףוסיא לע ףסונ עדימב ךרוצ ךל שי םא
.תלוספב לופיטו האורבת לע יארחאה ,ירוזאה וא ימוקמה
 םע םג רשק רוציל לכות ,הביבסה לע הנגהה םוחתב ונירצומ לש םיעוציבה לע ףסונ עדימל

DYMO.

למשח יגוריד

רפמא 2.0 , י"ז טלוו 9 :הסינכתספדמה לש חתמ גוריד

רפמא 0.6 ץרה 50/60 ח"ז טלוו 100-240  :הסינכלמשחה םאתמ גוריד
רפמא 2.0 , י"ז טלוו 9 :האיצי
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