
Brukerveiledning

LabelManager 210D+



Copyright

© 2021 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Alle rettigheter forbeholdes. Rev. 6/21
Ingen deler av dette dokumentet må reproduseres eller overføres på noe vis, eller oversettes til et annet språk, 
uten forutgående skriftlig tillatelse fra Newell Rubbermaid Europe, LLC.

Varemerker

DYMO og LabelManager er registrerte merker i USA og andre land. Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere.



3 LabelManager® 210D+
Brukerveiledning

Innhold

5 Om din nye merkemaskin
5 Produktregistrering

5 Komme i gang
5 Koble til strøm
5 Sett i batteriene
6 Koble til den valgfrie strømadapteren
6 Sette i etikettkassetten

6 Bruke merkemaskinen for første gang

7 Bli kjent med merkemaskinen
7 Strøm
7 LCD-skjerm
8 Navigasjonstaster
8 CAPS
8 Shift
8 NY
8 Tilbaketast
8 Meny
8 Avbryt
9 Skriv ut

9 Formatere etiketten
9 Endre skriftstørrelsen
9 Endre skriftbredden
9 Legge til skriftstiler
10 Legge til kantlinjer og understreking
10 Lage etiketter med to linjer
10 Justere teksten
11 Bruke speilvendt tekst

11 Legge til spesialtegn
11 Legge til symboler og skilletegn
11 Legge til utklipp
12 Legge til internasjonale tegn
12 Lage etiketter med fast lengde

12 Bruke merkemaskinens minne
12 Lagre en etikett
13 Åpne lagrede etiketter

13 Ta vare på merkemaskinen

14 Feilsøking

15 Symboler

16 Clipart 

17 Miljøinformasjon

17 Strømklasse



4 LabelManager ®210D+
Brukerveiledning

Figur 1 DYMO LabelManager 210D+ Label Maker

1 AC-strømkontakt 9 OK 17 Mellomromtast

2 LCD-skjerm 10 Tilbaketast 18 CAPS

3 Ny etikett 11 Enter/Return 19 Shift

4 Understreking/bokser 12 Valuta 20 Navigasjon

5 Stil 13 Symboler 21 Meny

6 Skjæreknapp 14 Clipart 22 På/av

7 Skriv ut/forhåndsvisning av utskrift 15 Matte 23 Skriftstørrelse

8 Avbryt 16 Tegn med aksent 24 Skriftbredde
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Om din nye merkemaskin

Med den elektroniske merkemaskinen DYMO® LabelManager 210D+ kan du lage 
et stort utvalg selvklebende etiketter av høy kvalitet. Du kan skrive ut etikettene i 
mange ulike skriftstørrelser og skriftstiler. Merkemaskinen bruker DYMO D1 
etikettkassetter i breddene 6 mm (1/4”), 9 mm (3/8”), 8 mm (9/9”), eller 12 mm 
(1/2”). Disse etikettkassettene kan skaffes i flere forskjellige farger.

Besøk www.dymo.com for informasjon om henting av etiketter og tilbehør for 
merkemaskinen.

Produktregistrering

Besøk www.dymo.com/register når du vil registrere merkemaskinen på nettet. 
Under registreringsprosessen trenger du serienummeret som er plassert på 
innsiden av det bakre dekselet på merkemaskinen.

Komme i gang

Følg anvisningene i denne delen når du skal skrive ut din første etikett.

Koble til strøm

Merkemaskinen brukes med standard batterier eller en AC-strømadapter. 
Merkemaskinen slås automatisk av etter to minutter uten aktivitet for å spare 
strøm.

Sett i batteriene

Merkemaskinen bruker seks AA alkaliske batterier med høy kapasitet.

Sette i batteriene

1 Skyv dekslet på batterirommet bort fra 
merkemaskinen. Se Figur 2.

2 Sett inn batteriene i henhold til polaritetsmerkingen 
(+ og –).

3 Sett på dekslet.

Ta ut batteriene hvis merkemaskinen ikke skal brukes 
over en lengre periode.

Forholdsregler

 Ikke bland gamle og nye batterier.

 Ikke bland alkaliske, standard (karbonsink), eller ladbare (ni-kad, ni-MH, osv.) 
batterier.

 Ta ut batteriene hvis skriveren ikke skal brukes over en lengre periode.

Figur 2  
LabelManager ®210D+
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Koble til den valgfrie strømadapteren

En valgfri 9 volts, 2 ampere strømadapter kan også brukes til å gi strøm til 
merkemaskinen. Batteriene frakobles som strømkilde når du kobler AC-adapteren 
til merkemaskinen.

Bruk kun strømadapteren som er angitt i denne brukerveiledningen:

Adaptermodell DSA-18PFM-09 Fc 090200 (merk: «c» kan være EU, UP, UK, US, UJ, 
JP, CH, IN, AU, KA, KR, AN, AR, BZ, SA, AF eller CA) fra Dee Van Enterprise Co., Ltd.

Slik tilkobles strømadapteren

1 Koble strømadapteren til strømkontakten øverst på venstre side av 
merkemaskinen.

2 Sett den andre enden av strømadapteren inn i et strømuttak.

Sørg for at merkemaskinen er av før du kobler strømadapteren fra strømkilden. 
Ellers vil de nyeste minneinnstillingene bli tapt.

Sette i etikettkassetten

Merkemaskinen leveres med en etikettkassett. Besøk www.dymo.com for 
informasjon om kjøp av flere etikettkassetter.

Skjærebladet er særdeles skarpt. Når du skifter 
etikettkassetten skal du holde fingrene og andre 
kroppsdeler unna knivbladet og ikke trykke på 
skjærebladet.

Sette i etikettkassetten

1 Løft dekselet over etikettkassetten for å åpne 
etikettrommet. 

2 Sett i kassetten med etiketten vendt oppover og plassert 
mellom etikettstyringene. Se Figur 3.

3 Trykk kassetten ned til den klikker på plass. Se Figur 4.

4 Lukk lokket over etikettkassetten.

Du vil bli bedt om å angi etikettbredde hver gang du skifter 
etikettkassett.

Bruke merkemaskinen for første gang

Den første gangen du skrur på maskinen, blir du bedt om å velge språk. Dette 
valget vil være fast inntil du endrer det, eller til merkemaskinen blir stilt inn på nytt. 
Du kan endre dette valget i Innstillinger.

Sette opp merkemaskinen

1 Trykk på  når du vil slå på strømmen.

2 Velg språk og trykk på .
Som standard er språket stilt på engelsk.

3 Velg tommer eller millimeter, og trykk på .

4 Velg bredden på etikettkassetten i merkemaskinen og trykk på .

Du er nå klar til å skrive ut din første etikett.

Figur 3  

Etikettstyringer

Figur 4  

Klikk!

Klikk!
LabelManager ®210D+
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Skrive ut en etikett

1 Skriv inn tekst for å lage en enkel etikett.

2 Trykk :

3 Velg antall kopier.

4 Trykk på  for å skrive ut

5 Trykk på kutteknappen for å kutte av etiketten.

Gratulerer!  Du har skrevet ut din første etikett. Fortsett å lese hvis du vil lære mer 
om alternativene som finnes til bruk når du vil skrive etiketter.

Bli kjent med merkemaskinen

Bli kjent med plasseringen av funksjonstastene på merkemaskinen. Se figur 1. 
De følgende avsnittene beskriver hver funksjon og mulighet i detalj.

Strøm 

Knappen  slår strømmen av og på. Strømmen slås automatisk av etter to 
minutter uten aktivitet. Etiketten som ble sist laget blir lagret, og denne vises når 
strømmen slås på igjen. De tidligere valgte innstillingene for stil gjenopprettes 
også.

LCD-skjerm

Du kan angi opptil 99 tegn og mellomrom. Skjermen viser omtrent 13 tegn om 
gangen. Antall tegn som vises vil variere på grunn av proporsjonal avstand mellom 
tegn. 

Funksjonsindikatorene øverst og nederst på LCD-skjermen vises i svart når en 
funksjon eller innstilling er valgt. 

1 Store/små bokstaver 6 Gjeldende linje

2 Tegn med aksent 7 Skriftstil

3 Speilvendt 8 Bokser/understreking

4 Fast lengde 9 Skriftbredde

5 Innretting 10 Skriftstørrelse

10 9 7

2 31 4 65

8

LabelManager ®210D+
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Navigasjonstaster

Du kan se gjennom og redigere etiketten med navigasjonstastene venstre og 
høyre. Du kan også navigere gjennom menyvalg med alle fire navigasjonstastene, 
og deretter trykke på  når du vil gjøre et valg.

CAPS

Tasten CAPS veksler mellom store og små bokstaver. Standarden er små 
bokstaver. 

Shift

Hvis tasten  trykkes og holdes nede og en bokstavtast trykkes, skrives en stor 
bokstav og i stor bokstav eller CAPS-modus skrives en liten bokstav.

NY

Tasten  sletter gjeldende tekst og format fra skjermen, som oppretter en ny 
etikett.

Tilbaketast

Tasten  sletter tegnet til venstre for markøren. Hvis tasten  holdes inne, 
slettes flere tegn.

Meny

Tasten  viser symboler/clipart, format, minne og innstillinger-faner.

Når du trykker på tasten  flere ganger, vil du bla gjennom fanene. 

 Bruk  menyen for symboler og clipart til å sette inn symboler og clipart på 
etikettene. Du kan også bruke hurtigtastene til raskt å legge til symboler. 
Se  Legge til spesialtegn på side 11.

 Bruk  formatmenyen til å stille inn fast etikettlengde, speilvendt tekst eller 
innretting.

 Bruk  minnemenyen til å åpne eller lagre etiketter.

 Bruk innstillinger-menyen til å endre  og  innstillinger for måleenheter.

Avbryt

Tasten  lukker en meny uten å gjøre et valg eller avbryter handlinger, f.eks. 
utskrift.

Symboler/
Clipart Innstillinger Format Minne
LabelManager ®210D+
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Skriv ut

Tasten  skriver ut etiketten etter at den spør om hvor mange kopier du vil 
skrive ut. Maksimalt antall kopier du kan skrive ut er 9.

Trykk på  +  vil vise en forhåndsvisning av etiketten.

Formatere etiketten

Du kan velge mellom flere formateringsalternativer når du vil forbedre utseendet på 
etikettene dine.

Endre skriftstørrelsen

Fem skriftstørrelser er tilgjengelige for dine etiketter. Skriftstørrelsen gjelder for alle 
tegn på en etikett.

Skriftstørrelsene du kan bruke avhenger av etikettbredden som er valgt, og om en 
boks eller understreking er lagt til. 

Slik endrer du skriftstørrelsen

 Trykk på  til ønsket skriftstørrelse vises.

Endre skriftbredden

To skriftbredder er tilgjengelig: normalt og bredt.

Endre skriftbredden

 Trykk på  når du vil skifte skriftbredden fra normalt til bredt.

Legge til skriftstiler

Du kan velge mellom seks forskjellige skriftstiler:

Stilen du velger gjelder for alle tegn. Stiler kan brukes med alfanumeriske tegn og 
noen symboler. 

Slik endrer du skriftstilen

 Trykk på  til ønsket skriftstil vises.

Normalt Omriss

Fet Med skygge

Kursiv Vertikal
LabelManager ®210D+
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Legge til kantlinjer og understreking

Du kan utheve teksten ved å velge en kantlinje eller understreking. 

Legge til stilen kantlinje eller understreking 

 Trykk på  til den ønskede stilen kantlinje eller understreking  vises.

En etikett kan understrekes eller omrammes med kantlinjer, men ikke begge 
samtidig. 

Når du legger til understreking på en etikett med to linjer, vil begge linjene bli 
understreket. Når du legger til kantlinjer på en etikett med to linjer, vil begge linjene 
bli omrammet i én enkelt ramme.

Lage etiketter med to linjer

Du kan skrive ut maksimalt to linjer på samme etikett. Kun én linje med tekst kan 
skrives ut på etiketter med størrelsen 6 mm (1/4 tomme).

Lage en etikett med to linjer

1 Skriv inn teksten for den første linjen og trykk på .

2 Skriv inn teksten for den andre linjen.

Ikonet  på LCD-lyset angir hvilken linje som vises.

3 Trykk på  når du vil skrive ut

Justere teksten

Du kan justere teksten til å skrives ut på venstre eller høyre side av etiketten. 
Standardjusteringen er i midten.

Slik endrer du innrettingen

1 Trykk  til  menyen vises.

2 Bruk navigasjonstastene til å velge Justering og trykke på .

3 Velg høyre, venstre eller midtstilt innretting og trykk så på .

Understreking Pergament

Kvadrat Snakkeboble

Avrundet Blomstrete

Hakkete Krokodille

Spiss
LabelManager ®210D+
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Bruke speilvendt tekst

Speilformatet lar deg skrive ut tekst som leses fra høyre til venstre, som teksten i 
et speil.

Bruke speilvendt tekst

1 Trykk  til  menyen vises.

2 Velg speilvendt og trykk på .

3 Velg ett av de to alternativene og trykk så på .

Legge til spesialtegn

Symboler, clipart og andre spesialtegn kan legges til etikettene.

Legge til symboler og skilletegn

Den fullstendige listen med tilgjengelige symboler vises på side 17. 
Hurtigtastene bringer deg raskt til den symboltypen du ser etter.

Slik setter du inn symboler

1 Trykk på hurtigtasten for den symboltypen du vil legge til. 

Du kan også trykke  og velge Symboler for å vise alle tilgjengelige 
symboler.

2 Bruk navigasjonstastene til å velge ønsket bilde. Trykk  eller  fnår du vil 
bevege gjennom en rekke; trykk  eller  for å bevege fra rekke til rekke.

3 Trykk på  når du vil legge bildet til etiketten.

Legge til utklipp

Merkemaskinen inkluderer clipart som side 16.

Sette inn clipart

1 Trykk .

2 Bruk navigasjonstastene til å velge ønsket bilde. Trykk  eller  for å bevege 
gjennom en rekke; trykk  eller  for å bevege fra rekke til rekke.

3 Trykk på  når du vil legge bildet til etiketten.

Hvis du trykker på hurtigtastene for symbolene, 
kommer du raskt til den første rekken i 
symboltabellen som begynner med skilletegn.

Hvis du trykker på hurtigtasten for valuta kommer 
du raskt til valutasymbolene.

Hvis du trykker på hurtigtasten for matematikk 
kommer du raskt til matematiske symboler.
LabelManager ®210D+
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Legge til internasjonale tegn

Merkemaskinen støtter det utvidede latinske tegnsettet med RACE-teknologi.

Etter du har trykket på  tasten, vil gjentatte gangers trykk på en bokstav rulle 
gjennom de tilgjengelige variantene av bokstaven.

Hvis du for eksempel trykker på og holder inne bokstaven a, vil du se a à â æ og 
så videre, gjennom alle variasjonene som finnes.

Legge til aksenttegn 

1 Trykk . Aksenttegn-indikatoren vises på displayet.

2 Trykk på en bokstav. Variasjonene for aksent vises.

3 Når ønsket tegn med aksent vises, skal du vente noen sekunder for at 
markøren skal bevege seg forbi tegnet slik at du kan fortsette å skrive inn 
tekst.

Lage etiketter med fast lengde

Vanligvis bestemmes lengden på etiketten av lengden på teksten. Du kan derimot 
stille inn lengden på etiketten for et spesielt formål. 

Hvis teksten du har skrevet ikke passer innen den faste etikettlengden, vises en 
melding om den minste mulige etikettlengden for denne teksten. Du kan velge en 
fast lengde fra 40 mm (1,5") opptil 400 mm (15").

Stille inn etikettlengden

1 Trykk  til  menyen vises.

2 Bruk navigasjonstastene til å velge Lengde og trykke på .

3 Velg Fast og trykk på .

4 Still inn etikettlengden og trykk .

Bruke merkemaskinens minne

Merkemaskinen har en kraftig minnefunksjon som lar deg lagre teksten på opptil ni 
ofte brukte etiketter. Du kan hente frem lagrede etiketter og sette inn lagret tekst i 
en etikett.

Lagre en etikett

Du kan lagre opptil ni ofte brukte etiketter. Når du lagrer en etikett, lagres teksten 
og all formatering.

Lagre den aktuelle etiketten

1 Trykk  til  menyen vises.

2 Bruk navigasjonstastene til å velge Lagre og trykke på .
Den første tilgjengelige minneplasseringen vises.

3 Bruk navigasjonstastene til å bla gjennom plasseringene. 
Du kan lagre ny tekst i en av minneplasseringene.

4 Velg en minneplassering og trykk på .

Etikett-teksten er lagret og du sendes tilbake til etiketten.
LabelManager ®210D+
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Åpne lagrede etiketter 

Du kan enkelt åpne etiketter som er lagret i minnet slik at du kan bruke de senere.

Åpne lagrede etiketter

1 Trykk  til  menyen vises.

2 Bruk navigasjonstastene til å velge Åpne og trykke på .
Den første minneplasseringen vises.

3 Bruk navigasjonstastene til å velge en etikett du vil åpne og trykk på . 
Hvis skjermen har en gjeldende etikett vises en melding som ber deg om å 
bekrefte hvorvidt du vil overskrive den gjeldende etiketten.

Ta vare på merkemaskinen

Merkemaskinen er utformet for å gi lang og problemfri drift, samtidig som den 
krever svært lite vedlikehold. Du må rengjøre merkemaskinen fra tid til annen, slik 
at den fungerer riktig. Rengjør skjærebladet hver gang du skifter etikettkassetten. 

Skjærebladet er særdeles skarpt.

Rengjøre skjærebladet

1 Ta ut etikettkassetten.

2 Trykk og hold kutteknappen slik at skjærebladet 
avdekkes. Se Figur 5.

3 Bruk en bomullsdott og alkohol til å rengjøre 
begge sider av bladet.

Figur 5  

Trykk 
og holdSkrivehode
LabelManager ®210D+
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Feilsøking

Gå gjennom følgende mulige løsninger hvis det skulle oppstå problemer når du 
bruker merkemaskinen.

Hvis du fortsatt trenger hjelp, ta kontakt med DYMO kundestøtte på 
http://support.dymo.com.

Problem/feilmelding Løsning

Skjermen er tom  Sjekk at merkemaskinen er slått på.

 Skift tomme batterier.

Dårlig utskriftskvalitet  Skift batterier eller koble til en strømadapter.

 Kontroller at etikettkassetten er satt inn riktig.

 Bytt ut etikettkassetten.

 Rengjør skrivehodet. Ta kontakt med kundestøtte for 

anvisninger på http://support.dymo.com

Dårlig kutterfunksjon Rengjør skjærebladet. Se Ta vare på merkemaskinen 
din.

Skrive ut . . . Ingen handling er nødvendig. 
Meldingen vises når utskriften er ferdig.

For mange tegn
Overskridelse av maksimalt 
antall tegn i bufferminnet

Slett noe eller all teksten i bufferen.

For mange linjer

Overskridelse av maksimalt 
antall linjer

 Slett en linje slik at teksten passer til etikettbredden.

 Sett inn en bredere etikettkassett.

Batterier er nesten tomme.

Skifte batterier eller koble til strømadapteren.

Båndet sitter fast
Motoren har stoppet fordi 
båndet sitter fast.

 Fjern den fastkjørte etiketten og skift kassetten. 

 Rengjør skjærebladet.
LabelManager ®210D+
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Miljøinformasjon

For produksjonen av utstyret som du har kjøpt kreves det utvinning og bruk av 
naturressurser. Utstyret kan inneholde stoffer som er kjent å være farlige for miljøet 
eller menneskers helse.

For å kunne unngå spredningen av slike stoffer i miljøet, og for å redusere presset 
på naturressurser, oppmuntrer vi deg til å benytte gjenvinningsprogrammer. Disse 
systemene vil på en miljøvennlig måte gjenbruke eller gjenvinne de fleste av 
materialene i utstyret etter at utstyrets levetid er over.

Symbolet med den utkryssede søppelkassen på enheten betyr at du bør bruke 
disse systemene.

Hvis du trenger mer informasjon om innsamling, gjenbruk eller resirkulering av 
dette produktet, må du kontakte ditt lokale eller regionale renovasjonsbyrå.

Du kan også kontakte DYMO for mer informasjon om miljøpåvirkningen våre 
produkter har.

Strømklasse

Nominell effekt, skriver Inngående: 9VDC, 2.0 A

Nominell effekt, adapter Inngående: 100-240VAC 50/60Hz 0.6A

Utgående: 9VDC 2.0A
LabelManager ®210D+
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