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Figur 1 DYMO LabelManager 210D+ Label Maker
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4 Understreck / rutor 12 Valuta 20 Navigering
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7 Utskrift/förhandsvisning av utskrift 15 Matematik 23 Teckenstorlek

8 Avbryt 16 Tecken med accent 24 Teckensnittsbredd
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Om din nya Label Maker

Med DYMO® LabelManager 210D+ elektronisk etikettskrivare kan du skapa ett 
brett utbud av självhäftande etiketter i hög kvalitet. Du kan välja att skriva ut dina 
etiketter i många olika teckensnittsstorlekar och stilar. Etikettskrivaren använder 
DYMO D1-etikettkassetter med bredd 6 mm (1/4 tum), 9 mm (3/8 tum) eller 
12 mm (1/2 tum). Dessa etikettkassetter finns i ett stort antal färger.

Besök www.dymo.com för information om hur du skaffar etiketter och tillbehör 
till din etikettskrivare.

Produktregistrering

Besök www.dymo.com/register för att registrera din etikettskrivare online. 
Under registreringsprocessen behöver du serienumret, som finns på baksidan 
av etikettskrivaren

Kom igång

Följ instruktionerna i detta avsnitt för att skriva ut din första etikett.

Koppla in strömmen

Etikettskrivaren drivs av standardbatterier eller en nätadapter. För att spara ström 
stängs etikettskrivaren automatiskt av efter två minuters inaktivitet.

Sätta i batterierna

Etikettskrivaren använder sex alkaliska AA-batterier med hög kapacitet.

Så här sätter du i batterierna

1 Skjut locket från batterifacket bort från 
etikettskrivaren. Se Figur 2.

2 Sätt i batterierna enligt polaritetsmarkeringarna 
(+ och -).

3 Sätt tillbaka locket.

Ta bort batterierna om etikettskrivaren inte ska användas 
under en längre tid.

Säkerhetsföreskrifter

 Blanda inte gamla och nya batterier.

 Blanda inte alkaliska, standard (kol-zink) eller uppladdningsbara 
(ni-cad, ni-mh, etc.) batterier.

 Ta ut batterierna om skrivaren inte ska att användas under en längre tid.

Figur 2  
LabelManager® 210D+
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Ansluta en strömadapter (tillval)

En 9 Volt, 2 Amp nätadapter (tillval) kan också användas för att driva etikettskrivaren. 
Om du ansluter nätadaptern till etikettskrivaren kopplar du bort batterierna som 
strömkälla.

Använd endast den nätadapter som anges i den här användarhandboken:

Adaptermodell DSA-18PFM-09 Fc 090200 (notera: "C" kan vara EU, UP, UK, US, UJ, 
JP, CH, IN, AU, KA, KR, AN, AR, BZ, SA, AF eller CA) från Dee Van Enterprise Co., Ltd.

Så här ansluter du nätadaptern

1 Anslut nätadaptern till strömkontakten på etikettskrivaren övre, vänstra sida.

2 Anslut den andra änden av nätadaptern till ett eluttag.

Se till att etikettskrivaren ström är avstängd innan du kopplar bort nätadaptern  
från huvudströmkällan. Annars försvinner dina senaste minnesinställningar.

Sätta i etikettkassetten

Din etikettskrivare levereras med en etikettkassett. Besök www.dymo.com för 
information om att köpa ytterligare etikettkassetter.

Skärbladet är extremt skarpt. När du byter ut 
etikettkassetten, håll fingrar och andra kroppsdelar 
borta från knivbladet och tryck inte på skärknappen.

Så här sätter du i en etikettkassett

1 Lyft locket till etikettkassetten för att öppna 
tejpfacket. 

2 Sätt i kassetten med etiketten uppåt och placerad 
mellan styrstolparna. Se Figur 3.

3 Tryck ordentligt tills kassetten klickar på plats. 
Se Figur 4.

4 Stäng locket till etikettkassetten.

Varje gång du byter etikettkassett uppmanas du att ange 
etikettbredden.

Använda etikettskrivaren för första gången

Första gången du slår på strömmen uppmanas du att välja språk. Detta val förblir 
inställt tills du ändrar det, eller tills etikettskrivaren återställs. Du kan ändra detta val 
i Inställningar.

Så här ställer du in etikettskrivaren

1 Tryck på  för att slå på strömmen.

2 Välj språk och tryck på .
Standardspråkinställningen är engelska. 

3 Välj enheterna tum eller mm och tryck på .

4 Välj bredden på tejpkassetten som är installerad i etikettskrivaren och tryck 
på .

Figur 3  

Styrstolpar

Figur 4  

Klick!

Klick!
LabelManager® 210D+
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Du är nu redo att skriva ut din första etikett.

Skriva ut en etikett

1 Ange text för att skapa en enkel etikett.

2 Tryck på .

3 Välj antal kopior.

4 Tryck på  för att skriva ut. 

5 Tryck på skärknappen för att klippa av etiketten.

Grattis! Du har skrivit ut din första etikett. Fortsätt läsa för att lära dig mer om olika 
alternativ när du skapar etiketter.

Lär känna Label Maker

Bli bekant med placeringen av funktionsknapparna på etikettskrivaren. Se figur 1. 
Följande avsnitt beskriver varje funktion i detalj.

Ström 

Knappen  slår på och av strömmen. Efter två minuter utan aktivitet stängs 
strömmen av automatiskt. Den senast skapade etiketten sparas och visas när 
strömmen slås på igen. De tidigare valda stilinställningarna återställs också.

LCD-skärm

Du kan ange upp till 99 tecken och mellanslag. Displayen visar cirka 13 tecken åt 
gången. Det antal tecken som visas varierar beroende på proportionellt avstånd. 

Funktionsindikatorer längst upp och längst ner på LCD-skärmen ser svarta ut när 
en funktion eller inställning väljs. 

1 Versaler/gemener 6 Nuvarande rad

2 Tecken med accent 7 Teckenstil

3 Spegling 8 Rutor/understrykning

4 Fast längd 9 Teckensnittsbredd

5 Justering 10 Teckenstorlek

10 9 7

2 31 4 65

8

LabelManager® 210D+
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Navigeringstangenter

Du kan granska och redigera din etikett med vänster och höger navigeringsknapp. 
Du kan gå igenom menyvalen med alla fyra navigeringsknapparna och sedan 
trycka på  för att göra ett val.

CAPS

CAPS växlar mellan versaler och gemener. Standardinställningen är gemener. 

Shift

Om du håller nere -tangenten och trycker på ett tecken, matas ett versalt 
tecken in och om du är i CAPS-läget matas en gemen in. 

NY

-tangenten rensar aktuell text och formatering från skärmen och skapar en ny 
etikett.

Backspace

-tangenten raderar tecknet till vänster om markören. Om du håller den nere 
 raderas flera tecken.

Meny

-tangenten visar flikarna Symboler/ClipArt, Format, Minne och Inställningar.

Om du trycker på -tangenten bläddrar du upprepade gånger genom 
flikarna. 

 Använd symbolerna  och clipart för att infoga symboler och clipart på 
dina etiketter. Du kan även använda snabbtangenterna för att snabbt lägga till 
symboler. Se Lägga till specialtecken på sidan 11.

 Använd formatmenyn  för att ställa in fast etikettlängd, spegeltext eller 
justering.

 Använd  minnesmenyn för att öppna eller spara etiketter.

 Använd inställningsmenyn  för att ändra inställningar för språk, etikettbredd 
och måttenheter. 

Avbryt

Knappen  går stänger menyn utan att göra något val eller avbryter en åtgärd, 
t.ex. utskrift.

Symboler /
ClipArt Inställningar Format Minne
LabelManager® 210D+
Bruksanvisning
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Skriv ut

 skriver ut din etikett efter att ha frågat hur många kopior du vill skriva ut. 
Det maximala antalet kopior du kan skriva ut är 9.

Om du trycker på  +  visas en förhandsgranskning av etiketten.

Formatera din etikett

Du kan välja mellan flera formatalternativ för att förbättra utseendet på dina 
etiketter.

Ändra teckensnittsstorlek

Det finns fem teckenstorlekar tillgängliga för dina etiketter. Teckenstorleken gäller 
för alla tecken på en etikett.

Vilka teckensnittsstorlekar som du kan använda beror på den valda etikettbredden 
och huruvida en ruta eller understrykning läggs till. 

Så här ändrar du teckenstorlek

 Tryck på  tills önskad teckenstorlek visas.

Ändra teckensnittsbredd

Två teckensnittsbredder är tillgängliga: normal och bred.

Så här ändrar du typsnittets bredd

 Tryck på  för att växla teckensnittsbredden från normal till bred.

Lägga till typsnitt för teckensnitt

Du kan välja mellan sex olika typsnitt:

Det typsnitt du väljer gäller för alla tecken. Typsnitt kan användas med 
alfanumeriska tecken och vissa symboler. 

Så här ändrar du typsnittet

 Tryck på  tills önskat typsnitt visas. 

Vanligt Disposition

Fet Skugga

Kursiv Vertikal
LabelManager® 210D+
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Lägga till kanter och understrykningsformat

Du kan markera din text genom att välja en kant- eller understrykningsformat. 

Så här lägger du till en ruta eller understrykning 

 Tryck på  tills önskad ruta eller understrykning visas och tryck på .

En etikett kan strykas under eller ramas in i en ruta, men inte båda på en gång. 

När du lägger till en understrykning på en tvåradig etikett understryks varje rad. När 
du lägger till en ruta på en tvåradig etikett är båda raderna inneslutna i en enda ruta.

Skapa tvåradiga etiketter

Du kan skriva ut högst två rader på en etikett. Endast en textrad kan skrivas ut på 
6 mm (1/4 tum) etiketter.

Så här skapar du en tvåradig etikett

1 Ange text för första raden och tryck på .

2 Ange text för andra raden.

Ikonen  på LCD-skärmen anger vilken rad som för närvarande visas.

3 Tryck på  för att skriva ut.

Justera text

Du kan justera texten för att skriva ut vänster- eller högerjusterat på etiketten. 
Standardjusteringen är centrerad.

Så här ändrar du inriktningen

1 Tryck på  tills menyn  visas. 

2 Använd navigeringsknapparna för att välja Justering och tryck på .

3 Välj höger-, vänster- eller centrerad justering och tryck på .

Använda spegeltext

Speglingsformatet låter dig skriva ut text som läser från höger till vänster, som om 
du skulle se den i en spegel.

Så här aktiverar du spegeltext

1 Tryck på  tills menyn  visas. 

2 Välj Spegel och tryck på .

3 Välj ett av de två alternativen och tryck på .

Understrykning Pergament

Fyrkant Pratbubbla

Rundad Blommor

Kantad Krokodil

Spetsig
LabelManager® 210D+
Bruksanvisning
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Lägga till specialtecken

Symboler, clipart och andra specialtecken kan läggas till på dina etiketter.

Lägga till symboler och skiljetecken

Den fullständiga listan över tillgängliga symboler visas på sidan 16. Genvägarna tar 
dig snabbt till den typ av symbol du letar efter.

Så här infogar du symboler

1 Tryck på snabbtangenten för den typ av symbol du vill lägga till. 

Du kan även trycka på  och välja Symboler för att visa alla tillgängliga 
symboler.

2  Använd navigeringsknapparna för att välja önskad bild. Tryck på  eller  för 
att flytta över en rad, tryck på  eller  för att flytta från rad till rad.

3 Tryck på  för att lägga bilden till din etikett.

Lägga till ClipArt

Etikettskrivaren inkluderar clipart såsom visas på sidan 15.

Så här infogar du clipart

1 Tryck på .

2  Använd navigeringsknapparna för att välja önskad bild. Tryck på  eller  för 
att flytta över en rad, tryck på  eller  för att flytta från rad till rad.

3 Tryck på  för att lägga bilden till din etikett.

Lägga till internationella bokstäver

Etikettskrivaren stöder den utökade latinska teckenuppsättningen med RACE-
teknik.

När du har tryckt på -tangenten, trycker du upprepade gånger på en bokstav 
genom att bläddra igenom de tillgängliga varianterna av den bokstaven.

Om du till exempel trycker på bokstaven aser du a à â æ och så vidare med alla 
tillgängliga variationer. 

Så här lägger du till tecken med accent 

1 Tryck på . Teckenindikatorn med accent visas på skärmen.

2 Tryck på ett bokstavstecken. Accentvariationerna visas.

3 När det önskade accenttecknet visas, vänta några sekunder tills markören rör 
sig förbi bokstaven för att fortsätta skriva in text.

Genom att trycka på kortkommandot för symboler 
kommer du snabbt till första raden i symboltabellen 
som börjar med skiljetecken.

Genom att trycka på kortkommandot för valutan 
kommer du snabbt till valutasymbolerna.

Genom att trycka på genvägsknappen för matematik 
kommer du snabbt till matematiska symboler.
LabelManager® 210D+
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Skapa etiketter med fast längd

Normalt bestäms etikettens längd av textens längd. Du kan dock välja att ställa in 
längden på etiketten för en specifik applikation. 

Om texten du angett inte passar inom den fasta etikettlängden visas ett 
meddelande som visar minsta möjliga etikettlängd för denna text. Du kan välja en 
etikett med fast längd från 40 mm (1,5 tum) upp till 400 mm (15 tum) lång.

Så här ställer du in etikettlängden

1 Tryck på  tills menyn  visas. 

2 Använd navigeringsknapparna för att välja Längd och tryck på .

3 Välj Fast och tryck på .

4 Ställ in etikettens längd och tryck på .

Använda Label Maker-minnet

Etikettskrivaren har en kraftfull minnesfunktion som låter dig spara texten på upp 
till nio ofta utskrivna etiketter. Du kan återkalla sparade etiketter och du kan infoga 
sparad text på en etikett.

Spara en etikett

Du kan spara upp till nio vanliga etiketter. När du sparar en etikett sparas texten 
och all formatering.

Så här sparar du den aktuella etiketten

1 Tryck på  tills menyn  visas. 

2 Använd navigeringsknapparna för att välja Spara och tryck på .
Den första tillgängliga minnesplatsen visas. 

3 Använd navigeringsknapparna för att flytta genom platserna. 
Du kan lagra ny text på någon av minnesplatserna.

4 Välj en minnesplats och tryck på .

Din etikettext sparas och du tas tillbaka till etiketten.

Öppna sparade etiketter 

Du kan enkelt öppna etiketter som sparats i minnet och använda dem senare.

Så här öppnar du sparade etiketter

1 Tryck på  tills menyn  visas. 

2 Använd navigeringsknapparna för att välja Öppna och tryck på .
Den första minnesplatsen visas.

3 Använd navigeringsknapparna för att välja en etikett som ska öppnas och 
tryck på . 
Om skärmen för närvarande har etikettinnehåll visas ett meddelande som 
bekräftar att du vill skriva över den aktuella etiketten.
LabelManager® 210D+
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Sköt om din Label Maker

Etikettskrivaren är utformad för att ge dig en lång och problemfri användning 
samtidigt som den inte kräver mycket underhåll. Rengör etikettskrivaren 
regelbundet så att den fungerar som den ska. Rengör skärbladet varje gång du 
byter etikettkassett. 

Skärbladet är extremt vasst.

Så här rengör du skärbladet

1 Ta bort etikettkassetten.

2  Tryck och håll ned skärknappen för att exponera 
skärbladet. Se Figur 5.

3 Använd en bomullstuss med tvättsprit och rengör 
båda sidorna av bladet.

Felsökning

Granska följande möjliga lösningar om du stöter på ett problem när du använder 
din etikettskrivare.

Om du fortfarande behöver hjälp, kontakta DYMO kundsupport på 
http://support.dymo.com.

Problem/Felmeddelande Lösning

Ingen skärm  Se till att etikettskrivaren är påslagen.

 Byt ut urladdade batterier.

Dålig utskriftskvalitet  Byt ut batterier eller sätt i nätadaptern.

 Se till att etikettkassetten är korrekt installerad.

 Byt etikettkassett.

  Rengör skrivhuvudet. Kontakta kundtjänst för 

instruktioner på http://support.dymo.com

Dålig skärprestanda  Rengör skärbladet. Se Ta hand om din Label Maker.

Utskrift. . . Ingen åtgärd krävs. 
Meddelandet försvinner när utskriften är klar.

För många tecken
Överskrider maximalt antal 
tecken i bufferten.

Ta bort en del eller hela bufferttexten.

För många rader

Överskrider maximalt antal rader

 Ta bort en linje så att den passar för bandbredden.

 Sätt i en bredare etikettkassett.

Batterierna är nästan urladdade.

Byt ut batterier eller anslut nätadaptern.

Tejpstopp
Motorn stannade på grund av 
etikettstopp.

 Ta bort den etikett som fastnat, byt ut 

etikettkassetten. 

 Rengör skärbladet.

Figur 5  

Tryck på 
och hållSkrivhuvud
LabelManager® 210D+
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Symboler

Snabbtangent
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Miljöinformation

Naturresurser har utvunnits och använts i produktionen av den utrustning du har 
köpt. Den kan innehålla ämnen som är farliga för hälsa och miljö.

För att undvika att sådana ämnen läcker ut och skadar miljön, och för att spara 
resurser, bör du återvinna produkten på lämpligt sätt när den ska kasseras. Då 
återvinns eller återanvänds det mesta av produktmaterialet från din förbrukade 
utrustning på ett miljövänligt sätt.

Symbolen med en överkorsad soptunna som finns på enheten är en uppmaning 
att lämna produkten till återvinning.

Om du behöver mer information om insamling, återanvändning och återvinning av 
denna produkt kontaktar du din kommun.

Du kan även kontakta DYMO om du vill ha mer miljöinformation om våra 
produkter.

Elektriska graderingar

Skrivarens effektgradering Inmatning: 9 V DC, 2,0 A

Strömadapters gradering Inmatning: 100-240 V AC 50/60 Hz 0,6 A

Utmatning: 9 V DC 2,0 A
Bruksanvisning
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