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1. ábra DYMO LabelManager 210D+ Label Maker

1 Hálózati tápcsatlakozó 9 OK 17 Szóköz gomb

2 LCD kijelző 10 Visszatörlés 18 CAPS

3 Új címke 11 Enter 19 Shift

4 Aláhúzás/keretek 12 Pénznem 20 Navigálás

5 Stílus 13 Szimbólumok 21 Menü

6 Szalagvágó gomb 14 ClipArt 22 Be/Ki

7 Nyomtatás / nyomtatási előnézet 15 Matematikai 23 Betűméret

8 Mégse 16 Ékezetes karakterek 24 Betűszélesség
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Néhány szó az új feliratozógépről

A DYMO® LabelManager 210D+ elektronikus feliratozógéppel kiváló minőségű, 
öntapadós feliratokat készíthet különböző változatokban. A címkéket többféle 
betűmérettel és -stílussal állíthatja elő. A feliratozógép DYMO 6 mm (1/4”), 9 mm 
(3/8”) vagy 12 mm (1/2”) széles D1 címkekazettával működik. A címkekazetták 
széles színválasztékban kaphatók.

A feliratozógéphez vásárolható címkékről és egyéb kiegészítőkről a 
www.dymo.com webhelyen tájékozódhat.

A termék regisztrálása

A feliratozógép online regisztrálásához látogasson el a www.dymo.com/register 
weboldalra. A regisztráció során szüksége lesz a sorozatszámra, amely a 
feliratozógép hátlapjának belső oldalán található

Használatbavétel

Kövesse az alábbi lépéseket az első címke elkészítéséhez.

A tápfeszültség csatlakoztatása

A feliratozógép elemekről vagy külön megrendelhető hálózati tápadapterről 
működtethető. Ha a készüléket két percig nem használja, a készülék 
energiatakarékossági okokból automatikusan kikapcsol.

Az elemek behelyezése

A feliratozógép hat nagy kapacitású AA alkáli elemet használ.

Az elemek behelyezésének menete

1 Csúsztassa hátra az elemtartó rekesz fedelét. 
Lásd 2. ábra.

2 Helyezze be az elemeket, ügyelve a helyes 
polaritásra (+ és - jel).

3 Helyezze vissza a fedelet.

Ha a feliratozógépet huzamosabb ideig nem tervezi 
használni, vegye ki az elemeket.

Biztonsági óvintézkedések

 Ne használjon vegyesen új és régi elemeket.

 Ne használjon vegyesen alkáli, normál (szén-cink) vagy újratölthető (nikkel-
kadmium, nikkel-fémhidrid stb.) elemeket.

 Ha a feliratozógépet huzamosabb ideig nem tervezi használni, vegye ki az 
elemeket.

2. ábra
LabelManager® 210D+
Használati útmutató
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Az opcionális tápadapter csatlakoztatása

A feliratozógép egy külön megrendelhető 9 V-os, 2 A-es tápadapterről is 
működtethető. A feliratozógép tápadapterre történő csatlakoztatása megszakítja 
az elemes táplálást.

Kizárólag a Dee Van Enterprise Co., Ltd. vállalat alábbi típusú tápadapterét 
használja:

DSA-18PFM-09 Fc 090200 (megjegyzés: A “c” helyén EU, UP, UK, US, UJ, JP, CH, 
IN, AU, KA, KR, AN, AR, BZ, SA, AF vagy CA állhat).

Az adapter csatlakoztatásának lépései

1 Dugaszolja be a hálózati adaptert a feliratozógép bal felső részén található 
tápaljzatba.

2 Csatlakoztassa a tápadapter másik végét egy hálózati aljzatba.

Mielőtt kihúzná a tápadaptert a hálózati aljzatból, előbb feltétlenül kapcsolja ki a 
feliratozógépet. Ellenkező esetben elvesznek a legutóbbi memória-beállítások.

A címkekazetta behelyezése

A címkenyomtató egy címkekazettával kerül kiszállításra. További címkekazetták 
megvásárlásáról a www.dymo.com webhelyen talál információkat.

A vágópenge rendkívül éles. A címkekazetta cseréje 
során tartsa távol az ujjait és egyéb testrészeit a 
vágópengétől, és ne nyomja meg a szalagvágó 
gombot.

A címkekazetta behelyezésének menete

1 Emelje fel a címketartó fedelét a rekesz 
felnyitásához. 

2 Helyezze be a kazettát úgy, hogy a szalag felfelé nézzen 
és a szalagvezetők között haladjon át. Lásd 3. ábra.

3 Határozott nyomással kattintsa a helyére a kazettát. 
Lásd 4. ábra.

4 Zárja a címkekazetta fedelét.

Valahányszor címkekazettát cserél, meg kell adnia az aktuális 
címke szélességét.

3. ábra

Szalagvezetők

4. ábra

Katt!

Katt!
LabelManager® 210D+
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A feliratozógép első használata

A készülék első bekapcsolásakor kiválaszthatja a továbbiakban használni kívánt 
nyelvet. Ez a választása érvényben marad, amíg meg nem változtatja, vagy amíg 
nem állítja vissza a feliratozógépet. A nyelvválasztást a Beállításokban 
változtathatja meg.

A feliratozógép beállítása

1 A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  gombot.

2 Válassza ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg az  gombot.
Alapértelmezetten az angol nyelv van beállítva. 

3 Válassza a hüvelyk vagy a mm mértékegységet, majd nyomja meg a  
gombot.

4 Válassza ki a feliratozógépbe helyezett kazetta címkeszélességét, majd 
nyomja meg az  gombot.

Most már készen áll az első címke elkészítésére.

Így nyomtathat ki egy címkét

1 Írjon be szöveget egy egyszerű címke készítéséhez.

2 Nyomja meg a  gombot.

3 Válassza ki a példányszámot.

4 A nyomtatáshoz nyomja meg az  gombot. 

5 Nyomja le a szalagvágó gombot a címke levágásához.

Gratulálunk! Kinyomtatta első címkéjét. A címkenyomtatás lehetőségeinek 
megismeréséhez olvasson tovább.

A feliratozógép megismerése

Ismerje meg a feliratozógépen található funkciógombok elhelyezkedését. Lásd 1. 
ábra. A következő szakaszok részletezik az egyes funkciókat.

Táplálás 

A  gombbal lehet a tápfeszültséget be- és kikapcsolni. A feliratozógép 
automatikusan kikapcsol, ha két percig nem használják. Kikapcsoláskor a 
nyomtató tárolja az utoljára elkészített címkét, és ismételt bekapcsoláskor 
megjeleníti. A korábban kiválasztott stílusbeállítások is megőrződnek.
LabelManager® 210D+
Használati útmutató
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LCD képernyő

Legfeljebb 99 karaktert lehet beírni szóközökkel együtt. A kijelző egyszerre 
mintegy 13 karaktert jelenít meg. A megjelenített karakterek száma az arányos 
betűkészlet miatt változó lehet. 

Az LCD kijelző felső és alsó részén lévő paraméterjelzők fekete kiemeléssel jelzik a 
kiválasztott beállításokat vagy szolgáltatásokat. 

Kurzorgombok

A címke tartalmát a balra és a jobbra kurzorbillentyű segítségével lehet végignézni 
és módosítani. A menüben mind a négy kurzorbillentyűvel navigálhat. Ha elérte a 
kívánt elemet, az  gombbal választhatja ki.

CAPS

A CAPS gombbal válthat a nagybetűk és kisbetűk között. Alapértelmezetten 
kisbetű van beállítva. 

Shift

A  gomb lenyomott állapotában egy karaktert megnyomva a készülék 
nagybetűs karaktert ír be; ha ezt CAPS üzemmódban teszi, a készülék kisbetűs 
karaktert ír be. 

NEW

A  gomb törli a képernyőről az aktuális szöveget és formázást, és ezzel új 
címkét hoz létre.

Backspace

A  (visszatörlés) gomb törli a kurzortól balra levő karaktert. A  gombot 
lenyomva tartva több karaktert törölhet.

1 Nagybetű/kisbetű 6 Aktuális sor

2 Ékezetes karakterek 7 Betűstílus

3 Tükörkép 8 Keretek/aláhúzás

4 Rögzített címkehossz 9 Betűszélesség

5 Igazítás 10 Betűméret

10 9 7

2 31 4 65

8

LabelManager® 210D+
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Menü

A  gomb megjeleníti a Szimbólumok/ClipArt, a Formázás, a Memória és a 
Beállítások lapfület.

A  gomb ismételt megnyomásával végiggörgethet a lapfüleken. 

 A  Szimbólumok/ClipArt menüből szimbólumokat és ClipArt grafikákat 
illeszthet be a címkékbe. Szimbólumok gyors beszúrásához használhatja a 
billentyűparancsokat is. Lásd Ékezetes karakterek beírása 11. oldal.

 A  Formázás menüben beállíthat rögzített címkehosszat, 
szövegtükrözést vagy az igazítást.

 A  Memória menüben címkéket menthet vagy nyithat meg.

 A  Beállítások menüben megváltoztathatja a nyelvet, a címkeszélességet 
és a mértékegységet. 

Mégse

A  gombbal menüelem kiválasztása nélkül kiléphet egy menüből, vagy 
megszakíthat egy műveletet, például a nyomtatást.

Nyomtatás

A  gomb a példányszám megkérdezése után kinyomtatja a címkét. 
A megadható maximális példányszám 9.

A  +  gombok megnyomása megjeleníti a címke előnézetét.

A címke formázása

A címkét számos különféle formázási lehetőségekkel teheti változatosabbá.

A betűméret megváltoztatása

A feliratozáshoz ötféle betűméret közül választhat. A betűméret a címke összes 
karakterére érvényes lesz.

A választható betűméretek köre attól függ, hogy milyen széles a szalag és hogy a 
szövegben van-e keret vagy aláhúzás. 

A betűméret megváltoztatása

 Nyomja meg a  gombot, amíg a kívánt betűméret meg nem jelenik.

A betűszélesség megváltoztatása

Kétféle választható betűszélesség van: a normál és a széles.

A betűszélesség megváltoztatása

 A  gombbal oda-vissza válthat a normál és a széles betűszélesség között.

Szimbólumok
/Clip Art Beállítások Formázás Memória
LabelManager® 210D+
Használati útmutató
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Betűstílusok hozzáadása

Hat különféle betűstílus közül választhat:

A kiválasztott betűstílus az összes karakterre érvényes lesz. A stílusok alfanuerikus 
karakterekhez és egyes szimbólumokhoz használhatók. 

A betűstílus megváltoztatása

 Nyomja meg a  gombot, amíg a kívánt betűstílus meg nem jelenik. 

Szegélyek és aláhúzás használata

A szöveget kiemelheti szegéllyel vagy aláhúzással. 

Doboz vagy aláhúzás hozzáadása 

 Nyomja meg a  gombot, amíg a kívánt keret vagy aláhúzás meg nem 
jelenik, majd nyomja meg az  gombot.

A címkét aláhúzhatja vagy bekeretezheti, de nem használhatja mindkettőt 
egyszerre. 

Kétsoros címke aláhúzásakor mindkét sor aláhúzott lesz. Kétsoros címke 
bekeretezésekor a két sor egy közös keretben lesz.

Kétsoros címkék használata

Egy címkére legfeljebb két sort nyomtathat. 6 mm (1/4”) széles címkére csak 
egysoros szöveg nyomtatható.

Kétsoros címke készítése

1 Írja be az első sor szövegét, majd nyomja meg a  gombot.

2 Írja be a második sor szövegét.

Az LCD kijelző a  ikonnal jelzi, hogy éppen melyik sort jeleníti meg.

3 A nyomtatáshoz nyomja meg a  gombot.

Normál Körvonalas

Félkövér Árnyékolt

Dőlt Függőleges

Aláhúzott Pergamen

Négyzet Szövegbuborék

Lekerekített Virágok

Szegélyezett Krokodil

Hegyes végű
LabelManager® 210D+
Használati útmutató
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Szöveg igazítása

A szöveg középre igazítva, illetve balra vagy jobbra zárva helyezhető el a címkén. 
Az alapértelmezés a középre igazítás.

Az igazítás megváltoztatása

1 Nyomja meg a  gombot, amíg a  menü meg nem jelenik. 

2 A kurzorbillentyűkkel válassza ki az Alignment (Igazítás) menü, majd nyomja 
meg az  gombot.

3 Válassza a jobbra, balra vagy középre igazítást, majd nyomja meg az  
gombot.

Tükrözött szöveg használata

A tükrözött formátumú szöveg jobbról balra olvasható, mintha tükörből látnánk.

A szövegtükrözés bekapcsolása

1 Nyomja meg a  gombot, amíg a  menü meg nem jelenik. 

2 Válassza a Mirror lehetőséget, majd nyomja meg az  gombot.

3 Válasszon a két lehetőség közül, majd nyomja meg az  gombot.

Ékezetes karakterek beírása

A címkékre ClipArt grafikákat és más speciális karaktereket is írhat.

Szimbólumok és írásjelek beírása

A szimbólumok teljes választékát a 17. oldal mutatja. A billentyűparancsokkal 
gyorsan eljuthat a keresett típusú szimbólumhoz.

Szimbólumok beírásának menete

1 Nyomja meg a beírni kívánt szimbólumtípus billentyűparancsát. 

Másik lehetőségként megnyomhatja a  gombot, majd a Symbols 
menüt választva megtekintheti az összes választható szimbólumot.

2 A navigációs gombokkal válassza ki a kívánt képet. A  vagy  gombbal a 
sor mentén mozoghat; a  vagy  gombbal sorról sorra léptethet.

3 A képet az  gombbal írhatja be a címkébe.

A szimbólumok billentyűparancsát megnyomva 
gyorsan megjelenítheti a szimbólumok első sorát, 
amely az írásjelekkel kezdődik.

A pénznemek billentyűparancsát megnyomva 
gyorsan megjelenítheti a pénznemek szimbólumait.

A matematikai szimbólumok billentyűparancsát 
megnyomva gyorsan megjelenítheti a matematikai 
szimbólumokat.
LabelManager® 210D+
Használati útmutató
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ClipArt hozzáadása

A feliratozógépen a 16. oldal szerinti ClipArt grafikák használhatók.

ClipArt grafika beszúrása

1 Nyomja meg a  gombot.

2 A navigációs gombokkal válassza ki a kívánt képet. A  vagy  gombbal a 
sor mentén mozoghat; a  vagy  gombbal sorról sorra léptethet.

3 A képet az  gombbal írhatja be a címkébe.

Nemzetközi karakterek hozzáadása

A feliratozógép RACE technológiával támogatja a bővített latin karakterkészletet.

A  gomb megnyomását követően egy betű többszöri lenyomása végigléptet 
az adott betű összes választható változatán.

Ha például az a gombot nyomja meg többször, az a à â æ stb. változatokat fogja 
látni. 

Ékezetes karakterek beírása 

1 Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik az ékezetes karakterjelző.

2 Nyomja meg egy betű billentyűjét. Megjelennek az adott karakter ékezetes 
változatai.

3 Amikor a kívánt karakter megjelenik, várjon néhány másodpercet, amíg a 
kurzor túllép a karakteren, és csak ekkor folytassa a szöveg beírását.

Rögzített hosszúságú címkék készítése

A címke hosszát rendszerint a beírt szöveg hossza határozza meg. Lehetőség van 
azonban a címke hosszának beállítására is egy adott alkalmazáshoz. 

Ha a beírt szöveg nem fér el a rögzített címkehosszon, egy üzenet kiírja, hogy 
legalább milyen hosszú címke szükséges az adott szöveghez. 40 mm (1,5”) és 
400 mm (15”) közötti rögzített címkehossz választható.

A címkehossz megadásának menete

1 Nyomja meg a  gombot, amíg a  menü meg nem jelenik. 

2 A kurzorbillentyűkkel válassza ki az Length (Hossz) menüt, majd nyomja meg 
az  gombot.

3 Válassza a Fixed (Rögzített) lehetőséget, majd nyomja meg az  gombot.

4 Adja meg a címke hosszát, majd nyomja meg az  gombot.
LabelManager® 210D+
Használati útmutató
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A feliratozógép memóriájának használata

A feliratozógép nagy kapacitású memóriával rendelkezik, amelyben akár kilenc 
gyakran használt címke szövegei menthetők. A mentett címkék előhívhatók a 
memóriából, illetve a mentett szöveg új címkébe illeszthető.

Címke mentése

A memóriában összesen kilenc különböző, gyakran használt címke tárolható. Címke 
mentésekor a szöveggel együtt a formázási beállításokat is menti a készülék.

Az aktuális címke mentésének menete

1 Nyomja meg a  gombot, amíg a  menü meg nem jelenik. 

2 A kurzorbillentyűkkel válassza ki Save (Mentés) menüt, majd nyomja meg 
az  gombot.
Megjelenik az első szabad memóriahely. 

3 A memóriahelyek között a kurzorbillentyűkkel mozoghat. 
Bármelyik memóriahelyre menthet új szöveget.

4 Válasszon ki egy memóriahelyet, majd nyomja meg az  gombot.

A készülék menti a címke szövegét, majd a képernyő visszatér az aktuális címkéhez.

Mentett címkék megnyitása 

A memóriában későbbi használatra elmentett címkéket könnyen megnyithatja.

Mentett címke megnyitásának menete

1 Nyomja meg a  gombot, amíg a  menü meg nem jelenik. 

2 A kurzorbillentyűkkel válassza ki az Open (Megnyitás) menüt, majd nyomja 
meg az  gombot.
Megjelenik az első memóriahely.

3 A kurzorbillentyűkkel válassza ki a megnyitandó címkét, majd nyomja meg az 
 gombot. 

Ha a képernyőn jelenleg meg van jelenítve egy címke, a készülék egy 
üzenetben megkérdezi, hogy valóban felül akarja-e írni az aktuális címkét.

A feliratozógép karbantartása

A feliratozógépet úgy tervezték, hogy hosszú időn keresztül hibátlanul működjön, 
és nagyon kevés karbantartást igényeljen. Időnként tisztítsa meg a feliratozógépet, 
hogy mindig helyesen működjön. A címkekazetta cseréjekor mindig tisztítsa meg a 
vágókést. 

A vágópenge rendkívül éles.

A vágókés tisztításának menete

1 Vegye ki a címkekazettát.

2 A vágókés kiemeléséhez nyomja meg és tartsa 
benyomva a vágókés gombját. Lásd 5. ábra.

3 Alkoholos vattagolyóval tisztítsa meg a kés mindkét 
oldalát.

5. ábra

Tartsa 
lenyomva

Nyomtatófej
LabelManager® 210D+
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Hibaelhárítás

Ha a feliratozógép használata során problémába ütközik, tekintse át az alábbi 
lehetséges megoldásokat.

Ha további segítségre van szüksége, látogasson el a DYMO weboldalára a 
http://support.dymo.com címen.

Probléma / Hibaüzenet Megoldás

A kijelzőn nem látható semmi.  Ellenőrizze, hogy a feliratozógép be van-e kapcsolva.

 Cserélje le a lemerült elemeket.

Gyenge nyomtatási minőség  Cserélje ki az elemeket vagy csatlakoztassa a 

tápadaptert.

 Ellenőrizze, hogy a címkekazetta megfelelően van-e 

behelyezve.

 Cseréljen címkekazettát.

 Tisztítsa meg a nyomtatófejet. Forduljon segítségért 

az Ügyfélszolgálathoz: http://support.dymo.com

Gyenge vágóteljesítmény Tisztítsa meg a vágókést. Lásd A feliratozógép 
karbantartása.

Nyomtatás... Nincs teendő. 
A nyomtatás végén az üzenet eltűnik.

Too many characters 
(Túl sok karakter)
A maximálisan megengedettnél 
több karakter van a 
puffertárolóban.

Törölje a pufferben levő szöveg egy részét vagy egészét.

Too many lines (Túl sok sor)

Túllépte a sorok maximális 
számát

 Töröljön egy sort, hogy a szöveg elférjen a címke 

szélességében.

 Helyezzen be szélesebb címkekazettát.

Az elemek csaknem lemerültek.

Cserélje ki az elemeket, vagy csatlakoztassa a hálózati 
tápadaptert.

Tape Jam (Szalagelakadás)
A címke elakadása miatt a motor 
leállt.

 Távolítsa el az elakadt címkét, tegye vissza a 

címkekazettát. 

 Tisztítsa meg a vágókést.
LabelManager® 210D+
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Szimbólumok

Billentyűparancs
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ClipArt 
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Környezetvédelmi információk

A készülék előállításához természeti erőforrásokat használtak fel. Olyan anyagokat 
tartalmazhat, amelyek károsak lehetnek az egészségre és a környezetre.

Az ilyen anyagok környezetbe kerülése és a természeti erőforrásokra gyakorolt 
hatásaik elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a leselejtezett készüléket megfelelő 
visszaváltóhelyen adja le. Ezeken a helyeken a környezetvédelmi normáknak 
megfelelően újrahasznosítják a legtöbb anyagot, amely a már lejárt élettartamú 
készülékben található.

A készüléken látható áthúzott kuka azt jelenti, hogy a készülék kidobása helyett 
ezeket a helyeket vegye igénybe.

Ha a termék begyűjtése, újrafelhasználása és újrahasznosítása kapcsán a helyi 
hulladékgazdálkodási intézménytől kaphat további információkat.

Velünk is kapcsolatba léphet, ha termékeink környezetre gyakorolt hatásáról 
szeretne többet megtudni.

Elektromos adatok

A nyomtató névleges 
teljesítményadatai

Bemenet: 9V=; 2,0 A

A tápadapter névleges 
teljesítményadatai

Bemenet: 100–240 V~; 50/60 Hz; 0,6 A

Kimenet: 9V=; 2,0 A
LabelManager® 210D+
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