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Figura 1 Impressora de Etiquetas DYMO LabelManager 210D+
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5 Estilo 13 Símbolos 21 Menu

6 Botão do cortador 14 Clip Art 22 Ligar/Desligar

7 Imprimir/Pré-visualizar impressão 15 Matemática 23 Tamanho da letra

8 Cancelar 16 Carateres com acentos 24 Largura da letra
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Acerca da sua nova impressora de etiquetas

A impressora de etiquetas eletrónica DYMO® LabelManager 210D+ permite criar 
uma grande variedade de etiquetas autoadesivas de alta qualidade. É possível 
selecionar muitos tamanhos e estilos de letra diferentes para a impressão das 
etiquetas. A impressora de etiquetas utiliza DYMO cassetes de etiquetas DYMO 
D1 com larguras de 6 mm (1/4”), 9 mm (3/8”) ou 12 mm (1/2”). Estas cassetes de 
etiquetas estão disponíveis em diversas cores.

Consulte www.dymo.com para obter informações sobre a aquisição de etiquetas 
e de acessórios para sua impressora de etiquetas.

Registo do produto

Consulte www.dymo.com/register para registar online a impressora de 
etiquetas. Durante o processo de registo, precisará do número de série, 
localizado dentro da tampa posterior da impressora de etiquetas.

Introdução

Cumpra as instruções nesta secção para imprimir a sua primeira etiqueta.

Ligar à alimentação

A impressora de etiquetas é alimentada por pilhas alcalinas padrão ou um 
transformador de corrente CA. A impressora de etiquetas desliga-se 
automaticamente após dois minutos de inatividade para poupar energia.

Inserir as pilhas

A impressora de etiquetas utiliza 6 pilhas alcalinas AA de alta capacidade.

Para inserir as pilhas

1 Retire a tampa do compartimento das pilhas da 
impressora de etiquetas. Consulte a Figura 2.

2 Insira as pilhas respeitando as marcas da polaridade 
(+ e –).

3 Reinstale a tampa.

Retire as pilhas se a  impressora de etiquetas não for 
utilizada durante um longo período de tempo.

Precauções de segurança

 Não misture pilhas antigas e novas.

 Não misture pilhas alcalinas, padrão (carbono-zinco) ou recarregáveis (níquel-
cádmio, níquel-metal hidreto, etc.).

 Retire as pilhas se a impressora não for utilizada durante um longo período de 
tempo.

Figura 2  
LabelManager® 210D+
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Ligar o transformador opcional

Pode também utilizar um transformador de 9 Volts, 2 Amp opcional para alimentar 
a  impressora de etiquetas. A ligação do adaptador de corrente CA à impressora 
de etiquetas desconecta a utilização das pilhas como uma fonte de alimentação.

Utilize apenas o adaptador de corrente listado neste Manual do Utilizador:

Adaptador modelo DSA-18PFM-09  Fc 090200 (nota: “c” pode ser EU, UP, UK, US, 
UJ, JP, CH, IN, AU, KA, KR, AN, AR, BZ, SA, AF ou CA) da Dee Van Enterprise Co., 
Ltd.

Para ligar o adaptador de corrente

1 Introduza o cabo do adaptador de corrente no conector de alimentação, no 
lado esquerdo da impressora de etiquetas.

2 Ligue a outra extremidade o cabo do adaptador de corrente a uma tomada 
elétrica.

Certifique-se de que a alimentação da impressora de etiquetas está desligada 
antes de desligar o adaptador de corrente da fonte de alimentação. Caso 
contrário, perderá as definições mais recentes da memória.

Colocar a cassete de etiquetas

A impressora de etiquetas é fornecida com uma cassete de etiquetas inicial. 
Consulte www.dymo.com para obter informações sobre como comprar 
cassetes de etiquetas adicionais.

A lâmina de corte é extremamente afiada. Ao substituir 
a cassete de etiquetas, mantenha os dedos e outras 
partes corporais afastados da lâmina de corte e não 
prima o botão do cortador.

Para inserir a cassete de etiquetas

1 Levante a tampa da cassete de etiquetas para 
abrir o compartimento de fitas. 

2 Insira a cassete com o rótulo virado para cima e 
posicionado entre os postes de guia. Consulte a Figura 3.

3 Prima firmemente até a cassete encaixar (ouvirá um 
clique) na sua devida posição. Consulte a Figura 4.

4 Feche a tampa do compartimento das cassetes de fitas.

Sempre que mudar a cassete de etiquetas, ser-lhe-á 
solicitado que introduza a largura da etiqueta que está a 
utilizar.

Figura 3  

Postes 
de guia

Figura 4  

Clique!

Clique!
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Utilização da impressora de etiquetas pela 
primeira vez

Quando ligar a impressora pela primeira vez, é-lhe pedido que selecione o idioma. 
Esta seleção irá permanecer definida até a alterar ou até a impressora de 
etiquetas ser reposta. Pode alterar esta seleção em Definições.

Para configurar a impressora de etiquetas

1 Prima  para ligar a impressora.

2 Selecione o idioma e prima .
Por predefinição, o idioma definido é o Inglês. 

3 Selecione polegadas ou mm e prima .

4 Selecione a largura da cassete de fitas atualmente no interior da impressora 
de etiquetas e prima .

Está agora pronto a imprimir a sua primeira etiqueta.

Para imprimir uma etiqueta

1 Insira texto para criar uma etiqueta simples.

2 Prima .

3 Selecione o número de cópias.

4 Prima  para imprimir. 

5 Prima o botão do cortador para cortar a etiqueta.

Parabéns! Imprimiu a sua primeira etiqueta. Continue a ler para obter mais 
informações acerca das opções disponíveis para a criação de etiquetas.

Conheça a impressora de etiquetas

Familiarize-se com a posição das teclas de recurso e função da impressora de 
etiquetas. Consulte a Figura 1. As secções a seguir descrevem cada recurso em 
detalhes.

Alimentação 

O botão  liga e desliga a impressora. A impressora desliga-se automaticamente 
após dois minutos de inatividade. A última etiqueta criada é memorizada e 
apresentada quando voltar a ligar a alimentação. As definições de estilo 
selecionadas previamente são também restauradas.
LabelManager® 210D+
Manual do Utilizador
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Ecrã LCD

Pode introduzir até 99 carateres e espaços. O ecrã apresenta cerca de 
13 carateres simultaneamente. O número de carateres apresentado irá variar 
devido ao espaçamento proporcional. 

Os indicadores das funções ao longo do topo e fundo do ecrã LCD surgem a 
preto quando uma função ou definição é selecionada. 

Teclas de navegação

É possível rever e editar a etiqueta utilizando as teclas de navegação ‘para a 
esquerda’ e ‘para a direita’. É possível aceder às opções de menu utilizando as 
quatro teclas de navegação e, em seguida, premindo  para fazer uma seleção.

CAPS

A tecla CAPS comuta entre a introdução de minúsculas e minúsculas. 
A predefinição são minúsculas. 

Shift

Prima ininterruptamente a tecla  e, em seguida, prima um caráter para 
introduzir uma maiúscula e, quando em maiúsculas ou no modo CAPS, 
introduz um caráter em minúscula. 

NOVO

A tecla  limpa o texto e formatação atuais do ecrã, criando uma nova etiqueta.

Backspace

A tecla  elimina o caráter à esquerda do cursor. Prima ininterruptamente a 
tecla  para eliminar múltiplos carateres.

1 Maiúscula/Minúscula 6 Linha atual

2 Carateres com acentos 7 Estilo de letra

3 Espelho 8 Caixas/Sublinhado

4 Comprimento fixo 9 Largura da letra

5 Alinhamento 10 Tamanho da letra

10 9 7

2 31 4 65

8

LabelManager® 210D+
Manual do Utilizador



9

Menu

A tecla  apresenta os separadores Símbolos/Clip Art, Formato, Memória e 
Definições.

Prima a tecla  repetidamente para se deslocar através dos separadores. 

 Utilize o menu de símbolos e Clip Art  para introduzir símbolos e Clip Art 
nas etiquetas. Pode utilizar também as teclas de atalho para adicionar símbolos 
rapidamente. Consulte Adicionar carateres especiais na página 11.

 Utilize o menu de formato  para definir o comprimento fixo da etiqueta, 
texto em espelho ou alinhamento.

 Utilize o menu de memória  para abrir ou guardar etiquetas.

 Utilize o menu de definições  para alterar as definições de idioma, largura 
da etiqueta e unidades de medida. 

Cancelar

A tecla  sai de um menu sem efetuar uma seleção ou cancelar uma ação, 
como impressão.

Imprimir

A tecla Imprimir  imprime a etiqueta depois de perguntar quantas cópias 
pretende imprimir. O numero máximo de cópias que pode imprimir é 9.

Prima  +  para apresentar uma pré-visualização da etiqueta.

Formatar a etiqueta

É possível selecionar diversas opções de formato para melhorar o aspeto das 
etiquetas.

Alterar o tamanho da letra

Encontram-se disponíveis cinco tamanhos de letra. O tamanho de letra aplica-se 
a todos os carateres numa etiqueta.

Os tamanhos de letra que pode utilizar dependem da largura da etiqueta 
selecionada e se é adicionada uma caixa ou sublinhado. 

Para alterar o tamanho da letra

 Prima  até o tamanho de letra pretendido ser apresentado.

Alterar a largura da letra

Estão disponíveis duas larguras de letra: normal e larga.

Para alterar a largura da letra

 Prima  para comutar a largura da letra de normal para larga.

Símbolos/
Clip Art Definições Formato Memória
LabelManager® 210D+
Manual do Utilizador
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Adicionar estilos de letra

Encontram-se disponíveis seis estilos de letra disponíveis:

O estilo selecionado aplica-se a todos os carateres. Os estilos podem ser 
utilizados com carateres alfanuméricos e alguns símbolos. 

Para alterar o estilo de letra

 Prima  até o estilo de letra pretendido ser apresentado. 

Adicionar margens e estilos de sublinhado

Pode realçar o texto selecionando uma margem ou estilo de sublinhado. 

Para adicionar uma caixa ou sublinhado 

 Prima  até a caixa ou o estilo de sublinhado pretendido ser apresentado e 
prima .

Uma etiqueta pode ser sublinhada ou anexada numa caixa, mas não as duas 
simultaneamente. 

Ao adicionar um sublinhado numa etiqueta com duas linhas, cada uma das linhas 
será sublinhada. Ao adicionar uma caixa numa etiqueta com duas linhas, ambas 
as linhas serão anexadas numa única caixa.

Criar etiquetas com duas linhas

Pode imprimir um máximo de duas linhas numa etiqueta. Só é possível imprimir 
uma linha de texto nas etiquetas de 6 mm (1/4”).

Para criar uma etiqueta com duas linhas

1 Introduza o texto da primeira linha e prima .

2 Introduza o texto da segunda linha.

O ícone  no ecrã LCD indica que linha é apresentada atualmente.

3 Prima  para imprimir.

Normal Destacado

Negrito Sombra

Itálico Vertical

Sublinhado Pergaminho

Quadrado Legenda

Arredondado Flores

Arestas Crocodilo

Pontiagudo
LabelManager® 210D+
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Alinhar o texto

É possível alinhar o texto para que seja impresso justificado à esquerda ou à 
direita. O alinhamento padrão é centralizado.

Para alterar o alinhamento

1 Prima  até o menu  surgir. 

2 Utilize as teclas de navegação para selecionar Alinhamento e prima .

3 Selecione alinhamento direito, esquerdo ou centrado e prima .

Utilizar texto em espelho

O formato espelho permite imprimir texto para ser lido da direita para a esquerda, 
como se o visse num espelho.

Para ativar o texto em espelho

1 Prima  até o menu  surgir. 

2 Selecione Espelho e prima .

3 Selecione uma das duas opções e prima .

Adicionar carateres especiais

Pode adicionar símbolos, Clip Art e outros carateres especiais às suas etiquetas.

Adicionar símbolos e pontuação

A lista completa de símbolos disponíveis é apresentada na página 17. As teclas 
de atalho encaminham-no rapidamente para o tipo de símbolo que procura.

Para inserir símbolos

1 Prima a tecla de atalho para o tipo de símbolo que pretende adicionar. 

Pode também premir  e selecionar Símbolos para visualizar todos os 
símbolos disponíveis.

2 Utilize as teclas de navegação para selecionar a imagem desejada. Prima  
ou  para se mover numa fila; prima  ou  para se mover de fila para fila.

3 Prima  para adicionar a imagem à sua etiqueta.

Prima a tecla de atalho dos símbolos para passar 
rapidamente para a primeira fila da tabela dos símbolos 
que começa com os símbolos de pontuação.

Prima a tecla de atalho da divisa para passar rapidamente 
para os símbolos da divisa.

Prima a tecla de atalho de matemática para passar 
rapidamente para os símbolos da matemática.
LabelManager® 210D+
Manual do Utilizador
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Adicionar Clip Art

A impressora de etiquetas inclui a Clip Art apresentada na página 16.

Para inserir Clip Art

1 Prima .

2 Utilize as teclas de navegação para selecionar a imagem desejada. Prima  
ou  para se mover numa fila; prima  ou  para se mover de fila para fila.

3 Prima  para adicionar a imagem à sua etiqueta.

Adicionar carateres internacionais

A impressora de etiquetas suporta o conjunto alargado de carateres latinos com a 
tecnologia RACE.

Depois de premir a tecla , premir repetidamente uma letra percorre em 
deslocamento as variações disponíveis dessa letra.

Por exemplo, se premir a letra a, verá a à â æ passando por todas as variações 
disponíveis. 

Para adicionar carateres com acentos 

1 Prima . O indicador de caráter com acentos é apresentado no ecrã.

2 Prima um caráter alfa. As variações do acento são apresentadas.

3 Quando o caráter com acento pretendido surgir, aguarde alguns segundos 
até o cursor se mover para além do caráter para continuar a introduzir texto.

Criar etiquetas de tamanho fixo

Normalmente, o comprimento da etiqueta é determinado pelo comprimento do 
texto. Entretanto, é possível selecionar o comprimento da etiqueta para uma 
aplicação específica. 

Se o texto introduzido não couber dentro do comprimento fixo da etiqueta, é 
apresentada uma mensagem apresentado o comprimento mais pequeno possível 
deste texto. É possível selecionar uma etiqueta de comprimento fixo de 40 mm 
(1.5”) até 400 mm (15”).

Para definir o comprimento da etiqueta

1 Prima  até o menu  surgir. 

2 Utilize as teclas de navegação para selecionar Comprimento e prima .

3 Selecione Fixo e prima .

4 Defina o comprimento da etiqueta e prima .
LabelManager® 210D+
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Utilização da memória da impressora de etiquetas

A impressora de etiquetas tem uma poderosa função de memória que permite 
guardar texto de até nove etiquetas frequentemente utilizadas. Pode consultar as 
etiquetas guardadas e inserir texto guardado numa etiqueta.

Guardar uma etiqueta

Pode guardar até nove etiquetas frequentemente utilizadas. O texto e toda a 
formatação são salvos junto com a etiqueta.

Para guardar a etiqueta atual

1 Prima  até o menu  surgir. 

2 Utilize as teclas de navegação para selecionar Guardar e prima .
A primeira localização de memória disponível é apresentada. 

3 Utilize as teclas de navegação para mover através das localizações. 
Pode armazenar novo texto em qualquer uma das localizações da memória.

4 Selecione uma localização de memória e prima .

O texto da etiqueta é guardado e regressa à etiqueta.

Abrir etiquetas guardadas 

Pode facilmente abrir etiquetas na memória para utilizar posteriormente.

Para abrir etiquetas guardadas

1 Prima  até o menu  surgir. 

2 Utilize as teclas de navegação para selecionar Abrir e prima .
A primeira localização de memória é apresentada.

3 Utilize as teclas de navegação para selecionar uma etiqueta e prima . 
Se o ecrã tiver atualmente conteúdo da etiqueta, é apresentada uma 
mensagem para confirmar que pretende substituir a etiqueta atual.

Cuidados com a impressora de etiquetas

A impressora de etiquetas foi concebida para funcionar sem problemas por um 
longo tempo, exigindo muito pouca manutenção. Limpe a sua impressora de 
etiquetas regularmente para que continue a funcionar devidamente. Limpe a 
lâmina de corte cada vez que substituir a cassete de etiquetas. 

A lâmina de corte é extremamente afiada.

Para limpar a lâmina da guilhotina

1 Retire a cassete de etiquetas.

2 Prima ininterruptamente o botão da guilhotina para 
expor a sua respetiva lâmina. Consulte a Figura 5.

3 Utilize uma bola de algodão e álcool para limpar os 
dois lados da lâmina de corte.

Figura 5  

Prima 
ininterru-
ptamente

Cabeça de 
impressão
LabelManager® 210D+
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Resolução de problemas

Consulte as seguintes soluções possíveis caso encontre algum problema no 
decurso da utilização da sua impressora de etiquetas.

Se continuar a precisar de assistência, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente da 
DYMO em http://support.dymo.com.

Problema/Mensagem de erro Solução

Nenhuma exibição no visor  Verifique se a impressora de etiquetas está ligada.

 Substitua as pilhas sem carga.

Qualidade de impressão fraca  Substitua as pilhas ou ligue o adaptador de corrente.

 Certifique-se que a cassete de etiquetas está 

devidamente colocada.

 Troque a cassete de etiquetas.

 Limpe o cabeçote de impressão. Contacte o Serviço 

de Apoio ao Cliente para obter instruções em 
http://support.dymo.com

Fraco desempenho do cortador Limpe a lâmina. Consulte  Cuidados com a impressora 
de etiquetas.

A imprimir . . . Não é necessária qualquer ação. 
A mensagem desaparece quando a impressão é 
concluída.

Demasiados carateres
Número máximo de carateres 
na memória temporária 
excedido.

Exclua parte ou todo o texto na memória temporária.

Demasiadas linhas

Número máximo de linhas 
excedido

 Elimine uma linha para caber na largura da fita.

 Insira uma cassete de etiquetas maior.

Pilhas quase sem carga.

Substitua as pilhas ou ligue o adaptador de corrente CA.

Fita encravada
O motor está encravado devido 
a etiquetas encravadas.

 Remova a etiqueta presa; troque o cassete de 

etiquetas. 

 Limpe a lâmina do cortador.
LabelManager® 210D+
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Informações ambientais

O equipamento que adquiriu requer a extração e a utilização de recursos naturais 
para sua produção. Pode conter substâncias perigosas para a saúde e para o 
meio ambiente.

Para evitar a disseminação dessas substâncias no meio ambiente e para diminuir 
a pressão sobre os recursos naturais, recomendamos a utilização de sistemas de 
eliminação apropriados. Esses sistemas reutilizam ou reciclam a maioria dos 
materiais dos equipamentos em final de vida, de uma maneira adequada ao meio 
ambiente.

O símbolo da lixeira cruzada existente no equipamento indica que deve utilizar 
esses sistemas.

Contacte a administração local ou regional de resíduos se necessitar de mais 
informações sobre recolha, reutilização e reciclagem deste produto.

Pode também contactar a DYMO para obter mais informações sobre o 
desempenho ambiental dos nossos produtos.

Classificações elétricas

Potência nominal 
da impressora

Entrada: 9 VCC, 2,0 A

Classificação do 
adaptador de corrente

Entrada: 100-240 VCA 50/60Hz 0,6 A

Saída: 9 VCC, 2,0 A
LabelManager® 210D+
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