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Over uw nieuwe labelmaker

U kunt met de DYMO® LabelManager 210D+ elektronische labelmaker een ruim 
assortiment zelfklevende kwaliteitslabels maken. U hebt bij het afdrukken een 
grote keuze uit diverse tekengroottes en -stijlen. De labelmaker is geschikt voor 
DYMO D1-labelcassettes van de volgende breedtes: 6 mm (1/4 inch), 9 mm 
(3/8 inch) of 12 mm (1/2 inch). Deze labelcassettes zijn verkrijgbaar in een grote 
verscheidenheid aan kleuren.

Ga naar www.dymo.com voor informatie over het aanschaffen van labels en 
accessoires voor uw labelmaker.

Productregistratie

Ga naar www.dymo.com/register om de labelmaker online te registreren. Tijdens 
het registratieproces hebt u het serienummer nodig dat u aan de binnenkant van 
de achterklep van de labelmaker kunt vinden.

Aan de slag

Volg de instructies in deze paragraaf om uw eerste label af te drukken.

De voeding aansluiten

De labelmaker werkt op standaardbatterijen of een apart verkrijgbare 
netstroomadapter. De labelmaker wordt na twee minuten stilstand automatisch 
uitgeschakeld om energie te besparen.

De batterijen plaatsen

De labelmaker werkt op zes AA-alkalinebatterijen.

De batterijen plaatsen

1 Schuif het klepje van het batterijcompartiment van 
de labelmaker open. Zie Afbeelding 2.

2 Plaats de batterijen met de plus en de min in de 
juiste richting (+ en –).

3 Schuif het klepje weer op zijn plaats.

Verwijder de batterijen als de labelmaker langere tijd niet 
zal worden gebruikt.

Veiligheidsmaatregelen

 Mix geen oude en nieuwe batterijen.

 Mix geen alkaline-, standaard- (zinkkoolstof) of oplaadbare (ni-cad, ni-mh, 
enz.) batterijen.

 Verwijder de batterijen als de printer langere tijd niet zal worden gebruikt.

Afbeelding 2  
LabelManager® 210D+
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De apart verkrijgbare stroomadapter aansluiten

U kunt ook een apart verkrijgbare stroomadapter van 9 volt/2 ampère gebruiken 
om de labelmaker van stroom te voorzien. Als de stroomadapter op de labelmaker 
wordt aangesloten, worden de batterijen uitgeschakeld als stroomvoorziening.

Gebruik uitsluitend de stroomadapter die in deze gebruikershandleiding is 
vermeld:

Adaptermodel DSA-18PFM-09  Fc 090200 (opmerking: “c” kan EU, UP, VK, VS, UJ, JP, 
CH, IN, AU, KA, KR, AN, AR, BZ, SA, AF of CA zijn) van Dee Van Enterprise Co., Ltd.

De stroomadapter aansluiten

1 Sluit de stroomadapter aan op de stroomaansluiting links bovenop de 
labelmaker.

2 Steek de stekker van de stroomadapter in het stopcontact.

Controleer of de aan/uit-knop van de labelmaker uitgeschakeld is voordat u de 
stroomadapter uit het stopcontact verwijdert. Als u dat niet doet, kunnen uw 
meest recente instellingen verloren gaan.

De labelcassette plaatsen

Er wordt één labelcassette met de labelmaker meegeleverd. Ga naar 
www.dymo.com voor informatie over het aanschaffen van extra labelcassettes.

Het snijblad is erg scherp. Houd bij het vervangen van 
de labelcassette uw vingers en andere lichaamsdelen 
uit de buurt van het snijblad en druk niet op de 
snijknop.

De labelcassette plaatsen

1 Til de klep van de labelcassette omhoog om het 
tapecompartiment te openen. 

2 Plaats de cassette tussen de geleiders met het label 
naar boven. Zie Afbeelding 3.

3 Druk stevig aan tot de cassette op zijn plaats klikt. 
Zie Afbeelding 4.

4 Sluit de klep van de labelcassette.

Telkens wanneer u de labelcassette vervangt, wordt u 
gevraagd om de labelbreedte te kiezen.

Afbeelding 3  

Geleiders

Afbeelding 4  

Klik!

Klik!
LabelManager® 210D+
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De labelmaker voor het eerst gebruiken

De eerste keer dat u de printer inschakelt, wordt u gevraagd de taal op te geven. 
Deze instelling blijft behouden tot u de taal wijzigt of de labelmaker reset. U kunt 
deze selectie wijzigen onder Instellingen.

De labelmaker instellen

1 Druk op  om de stroom in te schakelen.

2 Selecteer de taal en druk op .
De taal is standaard ingesteld op Engels. 

3 Kies inch of millimeter en druk op .

4 Selecteer de breedte van de tapecassette die nu in de labelmaker zit en druk 
op .

U kunt nu uw eerste label afdrukken.

Een label afdrukken

1 Voer de tekst in om een eenvoudig label te maken.

2 Druk op .

3 Selecteer het aantal exemplaren.

4 Druk op  om af te drukken.

5 Druk op de snijknop om het label af te snijden.

Gefeliciteerd! U hebt uw eerste label afgedrukt. Lees verder om meer te leren 
over de mogelijkheden die er zijn voor het maken van labels.

Vertrouwd raken met de labelmaker

Maak uzelf vertrouwd met de mogelijkheden en de plaats van de functietoetsen 
op de labelmaker. Zie Afbeelding 1. In de volgende paragrafen vindt u een 
gedetailleerde beschrijving van elke functie.

AAN/UIT 

Met de knop  schakelt u de stroom in en uit. Het apparaat wordt na twee 
minuten inactiviteit automatisch uitgeschakeld. Het laatst gemaakte label wordt 
onthouden en weergegeven nadat de stroom weer is ingeschakeld. Ook worden 
de eerder geselecteerde stijlinstellingen hervat.
LabelManager® 210D+
Gebruikershandleiding
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Lcd-display

U kunt maximaal 99 tekens en spaties invoeren. Het display kan 13 tekens 
tegelijkertijd weergeven. Het aantal weergegeven tekens varieert en is afhankelijk 
van spatiëring. 

Functies of instellingen die zijn geselecteerd, worden aan de onder- en bovenkant 
van het lcd-display zwart aangegeven. 

Pijltjestoetsen

U kunt een label bekijken en bewerken met behulp van de pijltjestoetsen naar links 
en naar rechts. U kunt met de vier pijltjestoetsen alle mogelijkheden van een menu 
doorlopen en vervolgens op  drukken om iets te selecteren.

CAPS

Met de CAPS-toets wisselt u tussen het invoeren van hoofdletters en kleine 
letters. Deze optie staat standaard op kleine letters. 

Shift

Door de toets  ingedrukt te houden en op een teken te drukken, voert u de 
hoofdletter van dat teken in; in hoofdletter- of CAPS-modus voert u op die manier 
kleine letters in. 

NIEUW

De toets  wist de huidige tekst en opmaak van het display en creëert een 
nieuw label.

Backspace

De toets  verwijdert het teken links van de cursor. Door de toets  
ingedrukt te houden, verwijdert u meerdere tekens.

1 Hoofdletters/kleine letters 6 Huidige regel

2 Tekens met accent 7 Tekenstijl

3 Spiegelen 8 Vakken/onderstrepen

4 Vaste lengte 9 Tekenbreedte

5 Uitlijning 10 Tekengrootte

10 9 7

2 31 4 65

8

LabelManager® 210D+
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Menu

De toets  geeft de tabbladen Symbolen/clipart, Opmaak, Geheugen en 
Instellingen weer.

Druk meerdere keren op de toets  om door de tabbladen te scrollen. 

 Via het symbolen/clipartmenu  voegt u symbolen en clipart in op labels. 
U kunt ook de sneltoetsen gebruiken om symbolen toe te voegen. 
Zie Speciale tekens invoegen op pagina 11.

 Via het opmaakmenu  kunt u een vaste labellengte, gespiegelde tekst of 
uitlijning instellen.

 Via het geheugenmenu  kunt u labels openen of opslaan.

 Via het instellingenmenu  kunt u de instellingen voor taal, labelbreedte en 
meeteenheden wijzigen. 

Annuleren

Met de toets  sluit u een menu af zonder iets te selecteren of annuleert u een 
actie, bijv. afdrukken.

Afdrukken

Met de toets  drukt u uw label af nadat u hebt opgegeven hoeveel labels u 
wilt afdrukken. Het maximale aantal labels dat u kunt afdrukken is 9.

Door op  +  te drukken, geeft u een voorbeeld van het label weer.

Het label opmaken

U kunt uit diverse opmaakmogelijkheden kiezen om uw labels te verfraaien.

De tekengrootte wijzigen

Er zijn vijf tekengroottes beschikbaar voor labels. De tekengrootte geldt voor alle 
tekens op een label.

Welke tekengroottes u kunt gebruiken, hangt af van de geselecteerde 
labelbreedte en of u een vak toevoegt of onderstreept. 

De tekengrootte wijzigen

 Houd  ingedrukt tot de gewenste grootte wordt weergegeven.

Symbolen/
clipart Instellingen Opmaak Geheugen
LabelManager® 210D+
Gebruikershandleiding
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De tekenbreedte wijzigen

Er zijn twee tekenbreedtes: normaal en breed.

De tekenbreedte wijzigen

 Druk op  om de tekenbreedte te wijzigen van normaal naar breed of 
andersom.

De tekenstijl wijzigen

U kunt kiezen uit zes verschillende tekenstijlen:

De gekozen stijl wordt op alle tekens toegepast. U kunt stijlen gebruiken voor 
alfanumerieke tekens en sommige symbolen. 

De tekenstijl wijzigen

 Houd  ingedrukt tot de gewenste stijl wordt weergegeven.

De stijlen Randen en Onderstrepen activeren

U kunt tekst beter uit laten komen door het te onderstrepen of er een rand 
omheen te zetten. 

Een vak toevoegen of onderstreping activeren 

 Houd  ingedrukt tot de gewenste vak- of onderstrepingsstijl wordt 
weergegeven en druk op .

U kunt onderstreping voor een label gebruiken of het label in een vak plaatsen, 
maar niet beide stijlen tegelijkertijd gebruiken. 

Als u onderstrepen gebruikt op een label met twee regels, worden beide regels 
onderstreept. Als u een vak toevoegt aan een label met twee regels, komen beide 
regels in hetzelfde vak te staan.

Normaal Contour

Vet Schaduw

Cursief Verticaal

Onderstrepen Perkamentrol

Vierkant Bijschrift

Afgeronde hoeken Bloemen

Wimpel Getand

Pijlen
LabelManager® 210D+
Gebruikershandleiding
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Labels met twee regels maken

U kunt maximaal twee regels op een label afdrukken. Op labels van 6 mm (1/4 inch) 
past maar één regel tekst.

Een label met twee regels maken

1 Typ de tekst voor de eerste regel en druk op .

2 Typ de tekst voor de tweede regel.

Het pictogram  op het lcd-display geeft aan welke regel op dat moment 
wordt weergegeven.

3 Druk op  om af te drukken.

De tekst uitlijnen

U kunt de tekst links of rechts uitgelijnd op het label laten afdrukken. 
De standaarduitlijning is gecentreerd.

De uitlijning wijzigen

1 Houd  ingedrukt tot het menu  wordt weergegeven. 

2 Selecteer met behulp van de pijltjestoetsen Uitlijning en druk op .

3 Selecteer Rechts, Links of Centreren en druk op .

Gespiegelde tekst gebruiken

Met de spiegelbeeldopmaak kunt u tekst afdrukken die van rechts naar links loopt, 
zodat u de tekst in spiegelbeeld ziet.

Tekst in spiegelbeeld inschakelen

1 Houd  ingedrukt tot het menu  wordt weergegeven. 

2 Selecteer Spiegelen en druk op .

3 Selecteer een van de twee opties en druk op .

Speciale tekens invoegen

U kunt symbolen, clipart en andere speciale tekens aan labels toevoegen.

Symbolen en leestekens toevoegen

De volledige lijst met beschikbare symbolen is vermeld op pagina 17. De 
sneltoetsen brengen u rechtstreeks naar het type symbool dat u zoekt.

De sneltoets Symbolen brengt u rechtstreeks naar de eerste rij in de 
symbolentabel die begint met de leestekens.

De sneltoets Valuta brengt u rechtstreeks naar valutasymbolen.

De sneltoets Wiskunde brengt u rechtstreeks naar wiskundige 
symbolen.
LabelManager® 210D+
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Een symbool invoegen

1 Druk op de sneltoets voor het type symbool dat u wilt toevoegen. 

U kunt ook op  drukken en Symbolen selecteren om alle beschikbare 
symbolen te bekijken.

2 Selecteer met de pijltjestoetsen de gewenste afbeelding. Druk op  of  om 
de cursor binnen een rij te verplaatsen; druk op  of  om de cursor van rij 
naar rij te verplaatsen.

3 Druk op  om de afbeelding aan het label toe te voegen.

Clipart toevoegen

De labelmaker bevat de clipart die u ziet op pagina 16.

Clipart invoegen

1 Druk op .

2 Selecteer met de pijltjestoetsen de gewenste afbeelding. Druk op  of  om 
de cursor binnen een rij te verplaatsen; druk op  of  om de cursor van rij 
naar rij te verplaatsen.

3 Druk op  om de afbeelding aan het label toe te voegen.

Internationale tekens toevoegen

De labelmaker biedt ondersteuning voor de uitgebreide Latijnse tekenset op basis 
van RACE-technologie.

Na op de toets  te hebben gedrukt, bladert u door de beschikbare variaties 
van een letter door herhaaldelijk op die letter te drukken.

Als u bijvoorbeeld op de letter a drukt, krijgt u a à â æ en alle andere beschikbare 
variaties te zien.

Tekens met accent toevoegen 

1 Druk op . De indicator voor tekens met accent wordt op het display 
weergegeven.

2 Druk op een letterteken. De accentvariaties worden weergegeven.

3 Na weergave van het gewenste teken met accent, wacht u een paar 
seconden tot de cursor achter het teken komt te staan, voordat u verdergaat 
met tekst invoeren.

Labels met een vaste lengte maken

De lengte van een label wordt normaal bepaald door de lengte van de tekst. 
Het is echter mogelijk om te kiezen voor een label met een vaste lengte voor een 
bepaalde toepassing. 

Als de ingevoerde tekst niet op het label met de vaste lengte pas, krijgt u een 
melding waarin de kleinst mogelijke labellengte voor die tekst is aangegeven. 
U kunt een vaste lengte voor labels kiezen tussen 40 mm (1,5 inch) en 400 mm 
(15 inch).
LabelManager® 210D+
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De labellengte instellen

1 Houd  ingedrukt tot het menu  wordt weergegeven. 

2 Selecteer met behulp van de pijltjestoetsen Lengte en druk op .

3 Selecteer Vast en druk op .

4 Stel de lengte voor het label in en druk op .

Het geheugen van de labelmaker gebruiken

De labelmaker heeft een krachtige geheugenfunctie waarmee u tekst kunt opslaan 
voor maximaal negen veelgebruikte labels. U kunt opgeslagen labels opnieuw 
gebruiken of u kunt opgeslagen tekst op een label invoegen.

Een label opslaan

U kunt maximaal negen veelgebruikte labels opslaan. Bij het opslaan van een label 
worden de tekst en alle opmaak opgeslagen.

Het actieve label opslaan

1 Houd  ingedrukt tot het menu  wordt weergegeven. 

2 Selecteer met behulp van de pijltjestoetsen Opslaan en druk op .
De eerste beschikbare geheugenlocatie wordt weergegeven.

3 U kunt met de pijltjestoetsen de locaties doorlopen. 
U kunt nieuwe tekst opslaan onder elk van de geheugenlocaties.

4 Selecteer een geheugenlocatie en druk op .

De labeltekst wordt opgeslagen en u keert terug naar het label.

Opgeslagen labels openen 

U kunt labels die u hebt opgeslagen voor gebruik op een later tijdstip met gemak 
openen.

Opgeslagen labels openen

1 Houd  ingedrukt tot het menu  wordt weergegeven. 

2 Selecteer met behulp van de pijltjestoetsen Openen en druk op .
De eerste geheugenlocatie wordt weergegeven.

3 Selecteer het label dat u wilt openen met behulp van de pijltjestoetsen en druk 
op . 
Als er labelinhoud op het display staat, wordt er een melding weergegeven 
waarin u wordt gevraagd te bevestigen dat u het actieve label wilt 
overschrijven.
LabelManager® 210D+
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Onderhoud van de labelmaker

De labelmaker is ontworpen om u lange tijd en zonder veel onderhoud van dienst 
te zijn. Reinig de labelmaker af en toe om ervoor te zorgen dat deze goed blijft 
werken. Reinig het snijblad elke keer wanneer u de labelcassette vervangt. 

Het snijblad is erg scherp.

Het snijblad reinigen

1 Verwijder de labelcassette.

2 Houd de snijknop ingedrukt om het snijblad bloot te 
leggen. Zie Afbeelding 5.

3 Veeg beide kanten van het snijblad schoon met een 
wattenbolletje en alcohol.

Problemen oplossen

Raadpleeg bij problemen tijdens het gebruik van de labelmaker de volgende 
mogelijke oplossingen.

Voor verdere hulp kunt u contact opnemen met de klantenzorg van DYMO via 
http://support.dymo.com.

Probleem/foutmelding Oplossing

Geen schermweergave  Controleer of de labelmaker aan staat.

 Vervang lege batterijen.

Slechte afdrukkwaliteit  Vervang de batterijen of sluit de stroomadapter aan.

 Controleer of de labelcassette goed op zijn plaats zit.

 Vervang de labelcassette.

 Reinig de printkop. Neem contact op met klantenzorg 

via http://support.dymo.com

Snijblad werkt niet goed Reinig het snijblad. Zie Onderhoud van de labelmaker.

Afdrukken . . . Geen actie vereist. 
Het bericht verdwijnt zodra het afdrukken is voltooid.

Te veel tekens
Het maximum aantal tekens in 
de buffer is overschreden.

Verwijder de buffertekst gedeeltelijk of helemaal.

Te veel regels

Het maximum aantal regels is 
overschreden.

 Verwijder regels om alles op de tapebreedte te laten 

passen.

 Plaats een bredere labelcassette.

Batterijen zijn bijna leeg.

Vervang de batterijen of sluit de stroomadapter aan.

Tape vastgelopen
De motor is gestopt omdat er 
een label is vastgelopen.

 Verwijder het vastgelopen label; vervang de 

labelcassette. 

 Reinig het snijblad.

Afbeelding 5  

Ingedrukt 
houden

Printkop
LabelManager® 210D+
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Milieutechnische informatie

Voor de productie van de door u gekochte apparatuur zijn grondstoffen gewonnen 
en gebruikt. De apparatuur bevat stoffen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en 
het milieu.

Omdat we willen vermijden dat deze stoffen in het milieu belanden en we 
grondstofgebruik willen beperken, moedigen we u aan de apparatuur aan het 
einde van de levensduur via de juiste inzamelsystemen in te leveren. Bij dergelijke 
systemen worden de meeste materialen op de juiste manier opnieuw gebruikt of 
gerecycled.

Het symbool van een vuilnisbak met een kruis erdoor op uw apparaat betekent 
dat u van deze inzamelmogelijkheden gebruik dient te maken.

Neem voor meer informatie over inzameling, hergebruik en recycling van dit 
product contact op met uw gemeentelijke of regionale dienst voor afvalverwerking.

U kunt voor meer informatie over de milieukenmerken van onze producten contact 
opnemen met DYMO.

Elektrische specificaties

Nominaal vermogen printer Ingang: 9 VDC, 2,0 A

Nominaal vermogen stroomadapter Ingang: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0,6 A

Uitgang: 9 VDC, 2,0 A
LabelManager® 210D+
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