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Informácie o vašom novom štítkovači

Pomocou elektronického štítkovača DYMO® LabelManager 210D+ môžete 
vytvárať široké spektrum vysokokvalitných samolepiacich štítkov. Štítky môžete 
tlačiť s použitím veľkého výberu veľkostí a štýlov písma. Štítkovač sa používa 
s DYMO kazetami so štítkami D1 so šírkou 1/4” (6 mm), 3/8” (9 mm) alebo 
1/2” (12 mm). Uvedené kazety so štítkami sú k dispozícii v širokej škále farieb.

Informácie, ako získať štítky a príslušenstvo k štítkovaču, nájdete na adrese 
www.dymo.com.

Registrácia produktu

Navštívte webovú stránku www.dymo.com/register, na ktorej môžete 
zaregistrovať svoj štítkovač online. Počas registrácie budete potrebovať sériové 
číslo štítkovača, ktoré sa nachádza na vnútornej strane zadného krytu štítkovača.

Začíname

Pomocou inštrukcií v tejto časti budete môcť vytlačiť svoj prvý štítok.

Pripojenie napájania

Štítkovač sa napája pomocou štandardných batérií alebo sieťového napájacieho 
adaptéra. Štítkovač sa po dvoch minútach nečinnosti automaticky vypne, čím šetrí 
energiu.

Vloženie batérií

Štítkovač sa napája pomocou šiestich vysokokapacitných alkalických batérií AA.

Vloženie batérií

1 Zo štítkovača vysuňte kryt priestoru pre batériu. 
Pozrite Obrázok 2.

2 Batérie vložte so správnou polaritou (+ a –).

3 Vráťte kryt späť na miesto.

Ak nebudete štítkovač používať dlhší čas, batérie 
vyberte.

Bezpečnostné opatrenia

 Nekombinujte staré a nové batérie.

 Nekombinujte alkalické, štandardné (zinko-uhlíkové) a nabíjateľné 
(NiCd, NiMH, a pod.) batérie.

 Ak nebudete štítkovač používať dlhší čas, batérie vyberte.

Obrázok 2  
LabelManager® 210D+
Používateľská príručka
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Pripojenie voliteľného napájacieho adaptéra

Na napájanie štítkovača možno tiež použiť napájací adaptér s parametrami 9 V 
a 2 A. Pripojením napájacieho adaptéra k štítkovaču odpojíte napájanie z batérie.

Na napájanie používajte výhradne adaptér uvedený v tejto používateľskej príručke.

Model adaptéra DSA-18PFM-09  Fc 090200 (poznámka: „c“ v označení môže byť 
EU, UP, UK, US, UJ, JP, CH, IN, AU, KA, KR, AN, AR, BZ, SA, AF alebo CA) od 
spoločnosti Dee Van Enterprise Co., Ltd.

Pripojenie napájacieho adaptéra

1 Napájací adaptér zapojte do konektora napájania vo vrchnej časti na ľavej 
strane štítkovača.

2 Druhý koniec napájacieho adaptéra zapojte do elektrickej zásuvky.

Uistite sa, že je štítkovač vypnutý pred tým, ako odpojíte napájací adaptér z hlavného 
zdroja napájania. V opačnom prípade sa vymažú posledné nastavenia pamäte.

Vkladanie kazety so štítkami

K vášmu štítkovaču je priložená jedna kazeta so štítkami. Informácie o nákupe 
dodatočných kaziet so štítkami získate na webovej adrese www.dymo.com.

Čepeľ je mimoriadne ostrá. Pri vymieňaní kazety 
so štítkami sa nedotýkajte čepele prstami ani inými 
časťami tela a nestláčajte tlačidlo rezačky.

Vloženie kazety so štítkami

1 Zdvihnite kryt kazety a otvorte priestor pre kazetu. 

2 Vložte kazetu so štítkom otočeným smerom 
nahor a umiestneným medzi vodiacimi kolíkmi. 
Pozrite Obrázok 3.

3 Pevne kazetu zatláčajte, kým nezacvakne na miesto. 
Pozrite Obrázok 4.

4 Zatvorte kryt kazety so štítkami.

Po každej výmene kazety sa zobrazí výzva na zadanie šírky štítka.

Prvé použitie štítkovača

Po prvom zapnutí štítkovača sa zobrazí výzva na výber jazyka. Táto voľba ostane 
nastavená do momentu, kým ju nezmeníte alebo do resetovania štítkovača. 
Zmeniť ju môžete v ponuke Settings (Nastavenia).

Nastavenie štítkovača

1 Stlačením tlačidla  zapnite štítkovač.

2 Vyberte príslušný jazyk a stlačte tlačidlo .
Predvolene je jazyk nastavený na anglický. 

3 Vyberte palce alebo milimetre a stlačte tlačidlo .

4 Vyberte šírku kazety s páskou, ktorá je momentálne vložená v štítkovači, 
a stlačte tlačidlo .

Obrázok 3  

Vodiace 
kolíky

Obrázok 4  

Cvak!

Cvak!
LabelManager® 210D+
Používateľská príručka
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Teraz ste pripravení na tlač svojho prvého štítka.

Tlač štítka

1 Zadajte text na vytvorenie jednoduchého štítka.

2 Stlačte tlačidlo .

3 Vyberte počet kópií.

4 Stlačením tlačidla  vytlačte štítok. 

5 Stlačte tlačidlo rezačky a štítok odrežte.

Gratulujeme! Vytlačili ste svoj prvý štítok. Čítajte ďalej a dozviete sa viac o ďalších 
dostupných možnostiach vytvárania štítkov.

Oboznámenie sa so štítkovačom

Zistite, kde sa na štítkovači nachádzajú tlačidlá na nastavenie vlastností a funkčné 
tlačidlá. Pozrite Obrázok 1. V nasledujúcich častiach sa detailne opisujú jednotlivé 
funkcie.

Napájanie 

Tlačidlo  slúži na zapnutie a vypnutie štítkovača. Po dvoch minútach nečinnosti 
sa štítkovač automaticky vypne. Pri nasledujúcom zapnutí štítkovača sa obnoví a 
zobrazí posledný vytvorený štítok. Obnoví sa aj naposledy používané nastavenie 
štýlov tlače.

Displej LCD

Môžete zadať až 99 znakov a medzier. Displej dokáže zobraziť naraz okolo 13 
znakov. Počet znakov, ktoré je možné zobraziť, sa bude meniť kvôli pomernému 
rozloženiu medzier. 

Indikátory jednotlivých funkcií pozdĺž vrchnej a spodnej strany displeja LCD sa po 
výbere určitej funkcie alebo nastavenia zobrazia čiernou. 

1 Veľké písmená/malé písmená 6 Aktuálny riadok

2 Písmená s diakritikou 7 Štýl písma

3 Zrkadlový text 8 Rámčeky/podčiarknutie

4 Pevná dĺžka 9 Šírka písma

5 Zarovnanie 10 Veľkosť písma

10 9 7

2 31 4 65

8

LabelManager® 210D+
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Navigačné tlačidlá

Štítok môžete skontrolovať a upraviť stlačením navigačných tlačidiel doľava 
a doprava. Pomocou všetkých štyroch navigačných tlačidiel sa môžete v ponuke 
pohybovať a potom stlačením tlačidla  vybrať konkrétnu položku.

Tlačidlo CAPS

Pomocou tlačidla CAPS môžete prepínať medzi zadávaním veľkých a malých 
písmen. Predvolene sú nastavené malé písmená. 

Tlačidlo Shift

Stlačením a podržaním tlačidla  a následným stlačením znaku vložíte veľké 
písmeno a v režime písania veľkých písmen takto vložíte malé písmeno. 

Tlačidlo NEW (Nový štítok)

Tlačidlo  (Nový štítok) vymažete z obrazovky aktuálny text a formátovanie 
a vytvoríte tak nový štítok.

Tlačidlo Backspace

Tlačidlom  odstránite znak, ktorý sa nachádza naľavo od kurzora. Podržaním 
tlačidla  vymažete viac znakov.

Tlačidlo Menu

Tlačidlo  zobrazuje karty Symbols/Clip Art (Symboly/obrázky ClipArt), 
Format (Formát), Memory (Pamäť) a Settings (Nastavenia).

Opakovaným stlačením tlačidla  sa môžete posúvať cez karty. 

 Ponuku so symbolmi a obrázkami ClipArt  môžete použiť na vkladanie 
symbolov a obrázkov ClipArt na štítky. Na rýchle pridanie symbolov môžete 
použiť tiež tlačidlá skratiek. Pozrite časť Pridávanie špeciálnych znakov na 
strane 11.

 Pomocou ponuky Format (Formát)  môžete nastaviť pevnú dĺžku štítka, 
zrkadlový text alebo zarovnanie.

 Pomocou ponuky Memory (Pamäť)  môžete otvárať a ukladať štítky.

 Pomocou ponuky Settings (Nastavenia)  môžete meniť jazyk, šírku štítka a 
merné jednotky. 

Karta Symbols/Clip
Art (Symboly/

obrázky ClipArt) Nastavenia Formát Pamäť
LabelManager® 210D+
Používateľská príručka
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Tlačidlo Cancel (Zrušiť)

Tlačidlo  umožňuje opustiť ponuku bez toho, aby ste uskutočnili výber, alebo 
zrušiť určitú akciu, napríklad tlačenie.

Tlačidlo Tlač/Náhľad tlače

Tlačidlo  vytlačí štítok po otázke na počet kópií, ktoré si želáte vytlačiť. 
Maximálny počet kópií, ktoré je možné vytlačiť, je 9.

Po stlačení  +  sa zobrazí náhľad štítka.

Formátovanie štítka

Na zdokonalenie grafického vzhľadu štítkov máte na výber z niekoľkých možností 
formátovania.

Zmena veľkosti písma

K dispozícii máte päť veľkostí písma. Veľkosť písma sa použije na všetky znaky na 
štítku.

Veľkosti písma, ktoré je možné použiť, závisia od zvolenej šírky štítka a od toho, či 
sú pridané rámčeky alebo podčiarknutie. 

Zmena veľkosti písma

 Stláčajte tlačidlo , kým sa nezobrazí požadovaná veľkosť písma.

Zmena šírky písma

K dispozícii sú dve šírky písma: normálne a široké.

Zmena šírky písma

 Tlačidlom  prepínate šírku písma z normálneho na široké a naspäť.

Pridanie štýlu písma

Na výber máte zo šiestich rôznych štýlov písma:

Štýl, ktorý si vyberiete, bude použitý na všetky znaky. Štýly je možné používať 
s alfanumerickými znakmi a niektorými symbolmi. 

Zmena štýlu písma

 Stláčajte tlačidlo , kým sa nezobrazí požadovaný štýl písma. 

Normálne Obrysy

Tučné Tieňované

Kurzíva Vertikálne
LabelManager® 210D+
Používateľská príručka
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Pridanie štýlov okrajov a podčiarknutia

Text môžete zvýrazniť pridaním štýlu okraja alebo podčiarknutia. 

Pridanie rámčeka alebo podčiarknutia 

 Stláčajte tlačidlo , kým sa nezobrazí požadovaný štýl rámčeka alebo 
podčiarknutia, a stlačte .

Text na štítku môžete podčiarknuť alebo orámovať, nie však oboje. 

Po pridaní podčiarknutia na štítok s dvomi riadkami sa podčiarknu oba riadky. 
Po pridaní rámčeka na štítok s dvomi riadkami sa oba riadky orámujú jedným 
rámčekom.

Vytváranie dvojriadkových štítkov

Na štítok možno vytlačiť maximálne dva riadky textu. Na štítok so šírkou 6 mm 
(1/4”) sa dá vytlačiť len jeden riadok textu.

Vytvorenie dvojriadkového štítka

1 Zadajte text prvého riadka a stlačte tlačidlo .

2 Zadajte text druhého riadka.

Ikona  na LCD displeji označuje, ktorý riadok sa momentálne zobrazuje.

3 Stlačením tlačidla  vytlačte štítok.

Zarovnanie textu

Na štítku môžete text pri tlači zarovnať buď doľava, alebo doprava. Predvolené 
nastavenie je zarovnanie na stred.

Zmena zarovnania

1 Stláčajte tlačidlo , kým sa nezobrazí ponuka . 

2 Pomocou navigačných tlačidiel vyberte možnosť Alignment (Zarovnanie) 
a stlačte tlačidlo .

3 Vyberte zarovnanie doprava, doľava alebo na stred a stlačte tlačidlo .

Podčiarknutý Pergamen

Štvorcový Bublina

Zaoblený Kvetinový

Hranatý Krokodíl

Špicatý
LabelManager® 210D+
Používateľská príručka
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Používanie zrkadlového textu

Zrkadlový formát umožňuje tlačiť text tak, aby bolo možné čítať ho sprava doľava, 
akoby bol zobrazený v zrkadle.

Zapnutie zrkadlového textu

1 Stláčajte tlačidlo , kým sa nezobrazí ponuka . 

2 Vyberte možnosť Mirror (Zrkadliť) a stlačte tlačidlo .

3 Vyberte jednu z dvoch možností a stlačte tlačidlo .

Pridávanie špeciálnych znakov

Na štítky môžete pridávať symboly, obrázky ClipArt a iné špeciálne znaky.

Pridávanie symbolov a interpunkčných znamienok

Úplný zoznam dostupných symbolov nájdete na strane 17. Tlačidlá skratiek vám 
umožnia dostať sa rýchlo k typu symbolu, ktorý hľadáte.

Vloženie symbolov

1 Stlačte tlačidlo skratky s typom symbolu, ktorý si želáte pridať. 

Môžete tiež otvoriť ponuku  a zvoliť možnosť Symbols (Symboly), 
ktorá zobrazí všetky dostupné symboly.

2 Na výber požadovaného obrázka použite navigačné tlačidlá. Stlačením 
tlačidiel  alebo  sa presúvate v rámci riadka; stlačením tlačidiel  alebo  
sa presúvate z riadka na riadok.

3 Stlačením tlačidla  pridáte obrázok na štítok.

Pridávanie obrázkov ClipArt

Obrázky ClipArt, ktoré štítkovač obsahuje, sa nachádzajú na strane 16.

Vloženie obrázka ClipArt

1 Stlačte tlačidlo .

2 Na výber požadovaného obrázka použite navigačné tlačidlá. Stlačením 
tlačidiel  alebo  sa presúvate v rámci riadka; stlačením tlačidiel  alebo  
sa presúvate z riadka na riadok.

3 Stlačením tlačidla  pridáte obrázok na štítok.

Stlačením tlačidla skratky s interpunkčnými 
znamienkami sa rýchlo dostanete na prvý riadok 
tabuľky symbolov, ktorá sa začína interpunkčnými 
znamienkami.

Stlačením tlačidla skratky so symbolmi mien sa rýchlo 
dostanete k symbolom mien.

Stlačením tlačidla skratky s matematickými symbolmi 
sa dostanete k matematickým symbolom.
LabelManager® 210D+
Používateľská príručka
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Vkladanie medzinárodných znakov

Štítkovač podporuje rozšírenú sústavu znakov latinky s použitím technológie RACE.

Po stlačení tlačidla na vloženie znaku s diakritickým znamienkom  
a následnom stlačení príslušného písmena sa zobrazí ponuka všetkých 
dostupných variácií písmena.

Ak napríklad stlačíte a podržíte písmeno a, zobrazia sa znaky a à â æ a všetky 
dostupné varianty. 

Pridávanie znakov s diakritikou 

1 Stlačte tlačidlo . Na displeji sa zobrazí indikátor vkladania znakov 
s diakritickým znamienkom.

2 Stlačte príslušné písmeno. Zobrazia sa variácie znakov s diakritickým 
znamienkom.

3 Keď sa zobrazí požadovaný znak s diakritickým znamienkom, počkajte pár 
sekúnd, kým sa kurzor presunie za znak, aby ste mohli pokračovať v zadávaní 
textu.

Tvorba štítkov s pevnou dĺžkou

Dĺžka štítka obyčajne závisí od dĺžky textu. Na špecifické aplikácie však máte 
možnosť nastaviť pevnú dĺžku štítka. 

Ak sa text, ktorý ste zadali, nezmestí do pevnej dĺžky štítka, zobrazí sa správa 
s najmenšou možnou dĺžkou štítka pre tento text. Pevnú dĺžku štítka môžete 
nastaviť od 1,5” (40 mm) až do 15” (400 mm).

Nastavenie dĺžky štítka

1 Stláčajte tlačidlo , kým sa nezobrazí ponuka . 

2 Pomocou navigačných tlačidiel vyberte možnosť Length (Dĺžka) a stlačte 
tlačidlo .

3 Vyberte možnosť Fixed (Pevná) a stlačte tlačidlo .

4 Nastavte dĺžku štítka a stlačte tlačidlo .

Používanie pamäte štítkovača

V štítkovači sa nachádza dôležitá funkcia pamäte, ktorá umožňuje ukladať text až 
pre deväť často používaných štítkov. Uložené štítky môžete opätovne načítať 
alebo môžete na štítok vložiť uložený text.

Uloženie štítka

Do pamäte môžete uložiť až deväť často používaných štítkov. Pri ukladaní štítka sa 
uloží text a jeho formátovanie.

Uloženie aktuálneho štítka

1 Stláčajte tlačidlo , kým sa nezobrazí ponuka . 

2 Pomocou navigačných tlačidiel vyberte možnosť Save (Uložiť) a stlačte 
tlačidlo .
Zobrazí sa prvé dostupné umiestnenie v pamäti. 
LabelManager® 210D+
Používateľská príručka
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3 Pomocou navigačných tlačidiel sa môžete presúvať medzi umiestneniami. 
Nový štítok môžete uložiť v ľubovoľnom umiestnení pamäte.

4 Vyberte umiestnenie v pamäti a stlačte tlačidlo .

Text štítka sa uloží a štítkovač ho opäť zobrazí.

Otvorenie uložených štítkov 

Štítky uložené v pamäti môžete jednoducho otvoriť a použiť neskôr.

Otvorenie uložených štítkov

1 Stláčajte tlačidlo , kým sa nezobrazí ponuka . 

2 Pomocou navigačných tlačidiel vyberte možnosť Open (Otvoriť) a stlačte 
tlačidlo .
Zobrazí sa prvé umiestnenie v pamäti.

3 Pomocou navigačných tlačidiel vyberte štítok, ktorý chcete otvoriť, a stlačte 
tlačidlo . 
Ak je na displeji práve zobrazený obsah štítka, zobrazí sa správa, ktorá žiada 
o potvrdenie prepísania aktuálneho štítka.

Údržba štítkovača

Štítkovač je navrhnutý tak, aby pri minimálnej údržbe poskytoval dlhodobú 
a bezproblémovú prevádzku. Ak má štítkovač správne fungovať, je potrebné ho 
priebežne čistiť. Čepeľ rezačky očistite pri každej výmene kazety so štítkami. 

Čepeľ je mimoriadne ostrá.

Čistenie čepele rezačky

1 Vyberte kazetu so štítkami.

2 Stlačením a podržaním tlačidla rezačky vysuniete 
čepeľ rezačky. Pozrite Obrázok 5.

3 Pomocou bavlneného tampónu a alkoholu očistite 
obe strany čepele.

Obrázok 5  

Stlačte 
a podržte

Tlačová hlava
LabelManager® 210D+
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Riešenie problémov

V tejto časti sú uvedené možné riešenia problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť 
počas používania štítkovača.

Ak napriek všetkému potrebujete pomoc, kontaktujte Oddelenie podpory 
zákazníkov spoločnosti DYMO prostredníctvom http://support.dymo.com.

Problém/chybové hlásenie Riešenie

Displej nesvieti  Presvedčte sa, či je štítkovač zapnutý.

 Vymeňte vybité batérie.

Nízka kvalita tlače  Vymeňte batérie alebo pripojte napájací adaptér.

 Presvedčte sa, či je správne nainštalovaná kazeta 

so štítkami.

 Vymeňte kazetu so štítkami.

 Vyčistite tlačovú hlavu. Pokyny poskytne Oddelenie 

podpory zákazníkov, ktoré môžete kontaktovať 
prostredníctvom webovej stránky 
http://support.dymo.com.

Nedostatočná funkčnosť 
rezačky

Očistite čepeľ rezačky. Pozrite časť Údržba štítkovača.

Tlač . . . Nie je potrebné vykonať žiadnu činnosť. 
Hlásenie sa po ukončení tlače prestane zobrazovať.

Príliš veľa znakov
Došlo k prekročeniu 
maximálneho počtu znakov vo 
vyrovnávacej pamäti.

Vymažte časť textu alebo celý text vo vyrovnávacej 
pamäti.

Príliš veľa riadkov

Došlo k prekročeniu 
maximálneho počtu riadkov 
textu.

 Vymažte riadky tak, aby sa zmestili na šírku štítka.

 Vložte kazetu so širšími štítkami.

Batérie sú takmer vybité.

Vymeňte batérie alebo pripojte napájací adaptér.

Zaseknutá páska
Motor nefunguje v dôsledku 
zaseknutého štítka.

 Vyberte zaseknutý štítok, vymeňte kazetu so štítkami. 

 Vyčistite čepeľ rezačky.
LabelManager® 210D+
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Symboly

Tlačidlo skratky
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Obrázky ClipArt 
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Informácie o ochrane životného prostredia

Na výrobu zariadenia, ktoré ste si zakúpili, bola potrebná ťažba nerastných 
surovín. Môžu sa v ňom nachádzať látky, ktoré sú nebezpečné pre ľudské zdravie 
a životné prostredie.

Ak chcete predísť úniku týchto látok do životného prostredia a znížiť mieru 
plytvania nerastnými surovinami, používajte príslušné metódy a systémy na zber 
odpadu. Pomocou týchto systémov dochádza k opätovnému použitiu alebo 
recyklácii väčšiny materiálov z vášho zariadenia spôsobom, ktorý je šetrný 
k životnému prostrediu.

Symbol prekríženého smetného koša na zariadení je výzvou na použitie takýchto 
systémov.

Ak potrebujete ďalšie informácie o zbere, opätovnom používaní a recyklácii tohto 
produktu, obráťte sa na miestny alebo regionálny úrad životného prostredia.

Ak potrebujete ďalšie informácie o otázkach týkajúcich sa vplyvu našich produktov 
na životné prostredie, môžete sa obrátiť aj na spoločnosť DYMO.

Elektrické parametre

Menovitý výkon štítkovača Príkon: 9 VDC, 2,0 A

Menovitý výkon napájacieho 
adaptéra

Príkon: 100 – 240 V 50/60 Hz 0,6 A

Výkon: 9 W 2,0 A
LabelManager® 210D+
Používateľská príručka



18
 LabelManager® 210D+
Používateľská príručka


	Používateľská príručka
	Informácie o vašom novom štítkovači
	Registrácia produktu

	Začíname
	Pripojenie napájania
	Vloženie batérií
	Pripojenie voliteľného napájacieho adaptéra

	Vkladanie kazety so štítkami

	Prvé použitie štítkovača
	Oboznámenie sa so štítkovačom
	Napájanie
	Displej LCD
	Navigačné tlačidlá
	Tlačidlo CAPS
	Tlačidlo Shift
	Tlačidlo NEW (Nový štítok)
	Tlačidlo Backspace
	Tlačidlo Menu
	Tlačidlo Cancel (Zrušiť)
	Tlačidlo Tlač/Náhľad tlače

	Formátovanie štítka
	Zmena veľkosti písma
	Zmena šírky písma
	Pridanie štýlu písma
	Pridanie štýlov okrajov a podčiarknutia
	Vytváranie dvojriadkových štítkov
	Zarovnanie textu
	Používanie zrkadlového textu

	Pridávanie špeciálnych znakov
	Pridávanie symbolov a interpunkčných znamienok
	Pridávanie obrázkov ClipArt
	Vkladanie medzinárodných znakov
	Tvorba štítkov s pevnou dĺžkou

	Používanie pamäte štítkovača
	Uloženie štítka
	Otvorenie uložených štítkov

	Údržba štítkovača
	Riešenie problémov
	Symboly
	Obrázky ClipArt
	Informácie o ochrane životného prostredia
	Elektrické parametre

