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Yeni Etiketleme Makineniz Hakkında

DYMO® LabelManager 210D+ elektronik etiketleme makinesi ile yüksek kaliteli, 
kendinden yapışkanlı çok çeşitli etiketler oluşturabilirsiniz. Etiketlerinizi çok farklı 
yazı tipi boyutu ve stillerde bastırmayı seçebilirsiniz. Etiketleme makinesi, DYMO 
6 mm (1/4”), 9 mm (3/8”) veya 12 mm (1/2”) genişliklerdeki D1 etiket kasetlerini 
kullanır. Bu etiket kasetleri çok çeşitli renklerde mevcuttur.

Etiketleme makinenize uygun etiket ve aksesuarları nasıl edineceğinizi öğrenmek 
için www.dymo.com adresini ziyaret edin.

Ürün Kaydı

Etiketleme makinenizi çevrimiçi kaydetmek için www.dymo.com/register adresini 
ziyaret edin. Kayıt işlemi sırasında, etiketleme makinenizin arka kapağının içinde 
bulunan seri numarasına ihtiyacınız olacak.

Başlarken

İlk etiketinizi basmak için bu bölümdeki talimatları izleyin.

Güç Bağlantısını Yapma

Etiketleme makinesi, standart pillerle veya bir AC güç adaptörüyle çalışır. 
Güç tasarrufu yapmak amacıyla, etiketleme makinesi iki dakika çalıştırılmazsa 
otomatik olarak kapanır.

Pilleri Yerleştirme

Etiketleme makinesi, altı tane yüksek kapasiteli AA alkalin pil kullanır.

Pilleri yerleştirmek için

1 Etiketleme makinesinin pil bölmesi kapağını kaydırıp 
çıkarın. Bkz. Şekil 2.

2 Pilleri kutup işaretlerine (+ ve –) uygun olarak takın.

3 Kapağı tekrar takın.

Etiketleme makinesi uzun süre kullanılmayacaksa pilleri 
çıkarın.

Güvenlik Önlemleri

 Eski ve yeni pilleri karışık kullanmayın.

 Alkalin, standart (karbon çinko) veya şarj edilebilir (nikel kadmiyum, nikel metal 
hidrit, vb.) pilleri karışık kullanmayın.

 Yazıcı uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.

Şekil 2  
LabelManager® 210D+
Kullanıcı Kılavuzu
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Opsiyonel Güç Adaptörünü Bağlama

Etiketleme makinesine güç vermek için opsiyonel bir 9 Volt, 2 Amper güç adaptörü 
de kullanılabilir. AC güç adaptörü etiketleme makinesine takıldığında, pillerin güç 
kaynağı olarak bağlantısı kesilir.

Yalnızca bu kullanıcı kılavuzunda listelenen güç adaptörünü kullanın:

Dee Van Enterprise Co., Ltd. şirketinin ürünü, adaptör modeli DSA-18PFM-09  
Fc 090200 (not: “c” yerine EU, UP, UK, US, UJ, JP, CH, IN, AU, KA, KR, AN, AR, BZ, 
SA, AF veya CA ibarelerinden biri bulunabilir).

Güç adaptörünü takmak için

1 Güç adaptörünü etiketleme makinesinin sol üstündeki güç konektörüne takın.

2 Güç adaptörünün diğer ucunu bir elektrik prizine takın.

Güç adaptörünü ana güç kaynağından ayırmadan önce, etiket yazıcısının 
kapatıldığından emin olun. Aksi durumda, en son bellek ayalarınız kaybolur.

Etiket Kasetini Takma

Etiket yazıcınız tek bir etiket kasetiyle birlikte gelir. Ek etiket kasetleri satın alma 
hakkında bilgi için www.dymo.com adresini ziyaret edin.

Kesici bıçak, son derece keskindir. Etiket kasetini 
değiştirirken, parmaklarınızı ve vücudunuzun diğer 
kısımlarını kesici bıçaktan uzak tutun ve kesici 
düğmesine basmayın.

Etiket kasetini takmak için

1 Şerit bölmesini açmak için etiket kasetinin kapağını 
kaldırın. 

2 Kaseti, etiket yukarı dönük olarak ve kılavuz çubuklarının 
arasına yerleştirilmiş şekilde takın. Bkz. Şekil 3.

3 Kaset yerine oturup “klik” sesi gelene kadar sıkıca bastırın. 
Bkz. Şekil 4.

4 Etiket kaseti kapağını kapatın.

Etiket kasetini her değiştirişinizde, etiket genişliğini girmeniz 
istenir.

Etiketleme Makinesinin İlk Kez Kullanımı

Gücü ilk kez açtığınızda, sizden dili seçmeniz istenir. Bu seçim, siz değiştirene 
kadar veya etiketleme makinesi sıfırlanana kadar sabit kalır. Bu seçimi Ayarlar'dan 
değiştirebilirsiniz.

Etiketleme makinesini kurmak için

1 Gücü açmak için  tuşuna basın.

2 Dili seçin ve  tuşuna basın.
Dil, varsayılan olarak İngilizce ayarlanmıştır. 

3 İnç veya mm'yi seçin ve  tuşuna basın.

4 Halen etiketleme makinesinde bulunan etiket kasetinin genişliğini seçip  
tuşuna basın.

Artık ilk etiketinizi yazdırabilirsiniz.

Şekil 3  

Kılavuz 
çubukları

Şekil 4  

Klik!

Klik!
LabelManager® 210D+
Kullanıcı Kılavuzu
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Bir etiket yazdırmak için

1 Basit bir etiket oluşturmak için metin girin.

2  tuşuna basın.

3 Kopya sayısını seçin.

4 Yazdırmak için  tuşuna basın.

5 Etiketi kesmek için kesici tuşuna basın.

Tebrikler! İlk etiketinizi yazdırdınız. Etiket oluşturmak amacıyla mevcut seçenekler 
hakkında daha fazla bilgi almak için okumaya devam edin.

Etiketleme Makinesini Daha Yakından Tanıyın

Etiketleme makinenizdeki fonksiyon ve özellik tuşlarının yerlerini tanımaya başlayın. 
Bkz. Şekil 1. Aşağıdaki bölümlerde her bir özellik ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.

Güç 

 tuşu, gücü açar ve kapatır. İki dakika boyunca hiçbir tuşa basmazsanız 
makine kendini otomatik olarak kapatacaktır. Güç tekrar açıldığında, oluşturulan 
son etiket hatırlanır ve ekrana gelir. Daha önce seçtiğiniz stil ayarları da geri 
yüklenir.

LCD Ekran

99'a kadar karakter ve boşluk girebilirsiniz. Ekranda bir defada yaklaşık 13 karakter 
gösterilir. Gösterilen karakter sayısı, orantılı boşluk nedeniyle değişir. 

LCD ekranın üstü ve altı boyunca uzanan özellik göstergeleri, bir özellik veya ayar 
seçildiğinde siyah renkte görünür. 

1 Büyük harf/küçük harf 6 Geçerli satır

2 Vurgulu karakterler 7 Yazı tipi stili

3 Yansıma 8 Kutular/Altı çizili

4 Sabit uzunluk 9 Yazı tipi genişliği

5 Hizalama 10 Yazı tipi boyutu

10 9 7

2 31 4 65

8

LabelManager® 210D+
Kullanıcı Kılavuzu
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Gezinti Tuşları

Sol ve sağ gezinti tuşlarını kullanarak etiketinizi inceleyebilir ve düzenleyebilirsiniz. 
Tüm dört gezinti tuşunu kullanarak menü seçimlerinde gezinebilir ve ardından  
tuşuna basarak bir seçim yapabilirsiniz.

Büyük Harf

Büyük Harf tuşu, büyük ve küçük harf karakter girişi arasında geçiş yapar. 
Varsayılan, küçük harftir. 

Shift

 tuşunu basılı tutarak bir karaktere basıldığında, bir büyük harf karakter girilir ve 
büyük harf veya CAPS modundayken bir küçük harf karakter girilir. 

YENİ

 tuşu, geçerli metin ve biçimlendirmeyi ekrandan silerek yeni bir etiket 
oluşturur.

Geri Al

 tuşu, imlecin sol tarafındaki karakteri siler.  tuşunun basılı tutulması 
birden çok karakteri siler.

Menü

 tuşu, Simgeler/Küçük Resim, Biçim, Bellek ve Ayarlar sekmelerini görüntüler.

 tuşuna arka arkaya basılması, sekmeler arasında dolaştırır. 

 Etiketlerinize  simgeler ve küçük resimler eklemek için Simgeler ve 
Küçük Resim menüsünü kullanın. Ayrıca, simgeleri hızla eklemek için kısayol 
tuşlarını da kullanabilirsiniz. Bkz. Özel Karakter Ekleme sayfa 11.

 Sabit etiket uzunluğu, ayna metin veya hizalama ayarlamak için  biçim 
menüsünü kullanın.

 Etiket açmak veya kaydetmek için  bellek menüsünü kullanın.

  dili, etiket genişliğini ve ölçü birimi ayarlarını değiştirmek için Ayarlar 
menüsünü kullanın. 

İptal

 tuşu ile, bir menüden seçim yapmadan çıkabilir veya yazdırma gibi bir işlemi 
iptal edebilirsiniz.

Simgeler/
Küçük Resim Ayarlar Biçim Bellek
LabelManager® 210D+
Kullanıcı Kılavuzu
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Yazdır

 tuşu, kaç kopya yazdırmak istediğinizi sorduktan sonra etiketinizi yazdırır. 
Yazdırabileceğiniz maksimum kopya sayısı 9'dur.

 +  tuşuna basıldığında, etiketin bir önizlemesi görüntülenir.

Etiketinizin Biçimlendirilmesi

Etiketlerinizin görünümünü geliştirmek için çeşitli biçim seçeneklerinden birini 
seçebilirsiniz.

Yazı Tipi Boyutunu Değiştirme

Etiketleriniz için beş yazı tipi stili bulunmaktadır. Yazı tipi boyutu, bir etiket 
üzerindeki tüm karakterlere uygulanır.

Kullanabileceğiniz yazı tipi boyutları, seçilen etiket genişliğine ve bir kutu veya altı 
çizili özelliği eklenip eklenmediğine bağlıdır. 

Yazı tipi boyutunu değiştirmek için

 İstenen yazı tipi boyutu görüntülenene kadar  tuşuna basın.

Yazı Tipi Genişliğini Değiştirme

İki yazı tipi genişliği vardır: normal ve geniş.

Yazı tipi genişliğini değiştirmek için

 Yazı tipi genişliğini normalden genişe değiştirmek için  tuşuna basın.

Yazı Tipi Stilleri Ekleme

Altı farklı yazı tipi stilinden birini seçebilirsiniz:

Seçtiğiniz stil, tüm karakterlere uygulanır. Stiller, alfanümerik karakterlere ve bazı 
simgelere uygulanabilir. 

Yazı tipi stilini değiştirmek için

 İstenen yazı tipi stili görüntülenene kadar  tuşuna basın.

Normal Anahat

Kalın Gölgeli

İtalik Dikey
LabelManager® 210D+
Kullanıcı Kılavuzu
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Kenarlıklar ve Altı Çizili Stilleri Ekleme

Bir kenarlık veya altı çizili stili seçerek metninizi vurgulayabilirsiniz. 

Bir kutu veya altı çizili stil eklemek için 

 İstenen kutu veya altı çizili stili görüntülenene kadar  tuşuna basıp 
ardından .

Bir etiketin altı çizilebilir veya bir kutu içerisine yerleştirilebilir, ancak her ikisi birden 
yapılamaz. 

İki satırlı bir etikete altı çizili stil eklendiğinde, her satırın altı çizilir. İki satırlı bir etikete 
bir kutu eklendiğinde, her iki satır tek bir kutuda çevrelenir.

İki Satırlı Etiket Oluşturma

Bir etiket üzerine en fazla iki satır yazdırabilirsiniz. 6 mm (1/4") genişliğinde 
etiketlere yalnızca tek satırlı metin yazdırılabilir.

İki satırlı etiket oluşturmak için

1 İlk satırın metnini girin ve  tuşuna basın.

2 İkinci satırın metnini girin.

LCD'deki  simgesi, o sırada görüntülenmekte olan satırı belirtir.

3 Yazdırmak için  tuşuna basın.

Metnin Hizalanması

Metni etiket üzerinde sola veya sağa yaslayarak basılacak şekilde hizalayabilirsiniz. 
Varsayılan hizalama ortalıdır.

Hizalamayı değiştirmek için

1  menüsü görünene kadar  tuşuna basın. 

2 Hizalama'yı seçmek için gezinti tuşlarını kullanın ve  tuşuna basın.

3 Sağ, sol veya ortalı hizalamayı seçin ve  tuşuna basın.

Ayna Metni Kullanma

Ayna biçimi, aynada göreceğiniz şekilde, sağdan sola okunan metinler 
yazdırmanıza izin verir.

Ayna metni açmak için

1  menüsü görünene kadar  tuşuna basın.

2 Ayna'yı seçin ve  tuşuna basın.

3 İki seçenekten birini seçin ve  tuşuna basın.

Altını Çiz Parşömen

Kare Düşünce Balonu

Yuvarlatılmış Çiçekler

Kenarlı Timsah

Sivri Uçlu
LabelManager® 210D+
Kullanıcı Kılavuzu
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Özel Karakter Ekleme

Etiketlerinize simgeler, küçük resimler ve diğer özel karakterler eklenebilir.

Simgeler ve Noktalama Ekleme

Kullanılabilen simgelerin tam listesi, sayfa 16'da gösterilmektedir. Kısayol tuşları 
aradığınız simgeye sizi hızla götürür.

Simge eklemek için

1 Eklemek istediğiniz simge türü için kısayol tuşuna basın. 

Ayrıca kullanılabilen tüm simgeleri görüntülemek için  tuşuna basabilir ve 
Simgeler'i seçebilirsiniz.

2 İstenen resmi seçmek için gezinti tuşlarını kullanın. Bir satırda hareket etmek 
için  veya  tuşlarına basın; satırdan satıra hareket etmek için  veya  
tuşlarına basın.

3 Etiketinize resim eklemek için  tuşuna basın.

Küçük Resimlerin Eklenmesi

Etiketleme makinesi sayfa 15'te gösterilen küçük resimleri içerir.

Küçük resim eklemek için

1  tuşuna basın.

2 İstenen resmi seçmek için gezinti tuşlarını kullanın. Bir satırda hareket etmek 
için  veya  tuşlarına basın; satırdan satıra hareket etmek için  veya  
tuşlarına basın.

3 Etiketinize resim eklemek için  tuşuna basın.

Uluslararası Karakterler Ekleme

Etiketleme makinesi, RACE teknolojisini kullanarak genişletilmiş Latin karakter 
kümesini destekler.

 tuşuna basıldıktan sonra, bir harfe arka arkaya basılması, o harfin kullanılabilir 
tüm varyasyonları arasında geçiş yapar.

Örneğin, a harfini basılı tutarsanız kullanılabilir tüm varyasyonlar arasında a à â æ 
vb. gibi karakterleri görürsünüz.

Vurgulu karakterler eklemek için 

1  tuşuna basın. Vurgulu karakter göstergesi ekranda gösterilir.

2 Bir harf karakterine basın. Vurgulu karakter varyasyonları görüntülenir.

3 İstenen vurgulu karakter göründüğünde, metin girmeye devam etmeden önce 
imlecin karakterin ötesine geçmesi için birkaç saniye bekleyin.

Simge kısa yol tuşuna basılması, noktalama simgeleriyle başlayan simgeler 
tablosunun ilk satırına sizi hızla götürür.

Para birimi kısayol tuşuna basılması, para birimi simgelerine sizi hızla götürür.

Mat. kısayol tuşuna basılması, matematik simgelerine sizi hızla götürür.
LabelManager® 210D+
Kullanıcı Kılavuzu
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Sabit Uzunlukta Etiketler Oluşturma

Normalde, etiketin uzunluğu metnin uzunluğuna göre belirlenir. Ancak, belirli bir 
uygulama için etiketin uzunluğunu ayarlamayı seçebilirsiniz. 

Girdiğiniz metin sabit etiket uzunluğuna sığmazsa, bu metin için mümkün en küçük 
etiket uzunluğunu gösteren bir mesaj görüntülenir. 40 mm'den (1,5”) 400 mm (15") 
uzunluğa kadar sabit bir etiket uzunluğu seçebilirsiniz.

Etiket uzunluğunu ayarlamak için

1  menüsü görünene kadar  tuşuna basın.

2 Uzunluk'u seçmek için gezinti tuşlarını kullanın ve  tuşuna basın.

3 Sabit'i seçin ve  tuşuna basın.

4 Etiketiniz için uzunluğu ayarlayın ve  tuşuna basın.

Etiketleme Makinesi Belleğini Kullanma

Etiketleme makinesi, en fazla dokuz sık kullanılan etiket metnini kaydetmenize 
olanak sağlayan güçlü bir bellek özelliğine sahiptir. Kaydedilen etiketleri geri 
çağırabilir ve kayıtlı metinleri bir etikete ekleyebilirsiniz.

Etiket Kaydetme

En fazla dokuz sık kullanılan etiket kaydedebilirsiniz. Bir etiket kaydettiğinizde metin 
ve tüm biçimlendirmesi de kaydedilir.

Geçerli etiketi kaydetmek için

1  menüsü görünene kadar  tuşuna basın.

2 Kaydet'i seçmek için gezinti tuşlarını kullanın ve  tuşuna basın.
İlk kullanılabilir bellek konumu görüntülenir. 

3 Konumlar arasında gezinmek için gezinti tuşlarını kullanın. 
Yeni metni bellek konumlarından herhangi birinde saklayabilirsiniz.

4 Bir bellek konumu seçin ve  tuşuna basın.

Etiket metniniz kaydedilir ve etiketinize geri dönersiniz.

Kayıtlı Etiketleri Açma 

Belleğe kaydettiğiniz etiketleri daha sonra kullanmak istediğinizde kolayca 
açabilirsiniz.

Kayıtlı etiketleri açmak için

1  menüsü görünene kadar  tuşuna basın.

2 Aç'ı seçmek için gezinti tuşlarını kullanın ve  tuşuna basın.
İlk bellek konumu görüntülenir.

3 Açılacak etiketi seçmek için gezinti tuşlarını kullanın ve  tuşuna basın. 
Ekranda o sırada etiket içeriği varsa, mevcut etiketin üzerine yazmak 
istediğinizi onaylamanız için bir mesaj görüntülenir.
LabelManager® 210D+
Kullanıcı Kılavuzu
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Etiketleme Makinenizin Bakımı

Etiketleme makineniz, çok az bir bakım gerektirmesinin yanı sıra uzun ve sorunsuz 
bir hizmet vermek üzere tasarlanmıştır. Etiketleme makinenizin doğru şekilde 
çalışmasını sağlamak için ara sıra temizleyin. Etiket kasetini her değiştirdiğinizde 
kesici bıçağı temizleyin. 

Kesici bıçak son derece keskindir.

Kesici bıçağı temizlemek için

1 Etiket kasetini çıkartın.

2 Kesici bıçağı dışarı çıkarmak için kesici tuşunu basılı 
tutun. Bkz. Şekil 5.

3 Bıçağın her iki tarafını temizlemek için pamuklu bez 
ve alkol kullanın.

Sorun Giderme

Etiketleme makinenizde bir sorun ile karşılaşırsanız aşağıdaki çözüm önerilerine 
göz atın.

Hala yardıma ihtiyacınız varsa http://support.dymo.com adresinde bulunan 
DYMO Müşteri Desteği'ni arayın.

Sorun/Hata Mesajı Çözüm

Ekranda görüntü yok  Etiketleme makinesinin açık olduğundan emin olun.

 Tükenmiş pilleri değiştirin.

Kötü Baskı Kalitesi  Pilleri değiştirin veya güç adaptörünü takın.

 Etiket kasetinin doğru olarak takıldığından emin olun.

 Etiket kasetini değiştirin.

 Yazdırma kafasını temizleyin. Talimatlar için 

Müşteri Desteği'ni aşağıdaki adresten arayın:
http://support.dymo.com

Düşük Bıçak Performansı Kesici bıçağını temizleyin. Bkz. Etiketleme Makinenizin 
Bakımı.

Yazdırılıyor . . . İşlem gerekmez. 
Bu mesaj, baskı işlemi bittiğinde kaybolur.

Çok fazla karakter
Arabellekteki maksimum 
karakter sayısı aşıldı

Arabellekteki metnin bir kısmını veya tamamını silin.

Çok fazla satır

Maksimum satır sayısı aşıldı

 Şerit genişliğine sığdırmak için bir satırı silin.

 Daha geniş bir etiket kaseti takın.

Piller neredeyse boşalmış.

Pilleri değiştirin veya AC güç adaptörünü takın.

Şerit Sıkıştı
Etiket sıkışması nedeniyle motor 
durdu.

 Sıkışan etiketi çıkarın; etiket kasetini değiştirin. 

 Kesici bıçağını temizleyin.

Şekil 5  

tuşuna 
basın ve 
basılı 
tutun

Yazdırma kafası
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Simgeler
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Çevresel Bilgiler

Satın aldığınız ekipman, üretiminde doğal kaynakların çıkarılmasını ve kullanımını 
gerektirmektedir. Ekipman, sağlık ve çevre için tehlikeli maddeler içerebilir.

Bu maddelerin çevreye dağılmasının önlenmesi ve doğal kaynaklar üzerindeki 
baskının hafifletilmesi için uygun geri dönüşüm sistemlerini kullanmanızı teşvik 
ediyoruz. Bu sistemler, ömrü sona eren ekipmanınızdaki malzemelerin çoğunu 
çevresel açıdan sağlıklı biçimde yeniden kullanacak ya da bunların geri 
dönüşümünü sağlayacaktır.

Cihazınızdaki, üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu simgesi bu sistemlerin 
kullanımını gösterir.

Bu ürünün toplanması, yeniden kullanımı ve geri dönüşümü ile ilgili daha fazla 
bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen yerel ya da bölgesel atık yönetimine müracaat edin.

Ürünlerimizin çevresel performansı hakkında daha fazla bilgi için DYMO'ya da 
başvurabilirsiniz.

Elektrik Anma Değerleri

Yazıcı Güç Anma Değeri Giriş: 9 VDC, 2,0 A

Güç Adaptörü Anma Değeri Giriş: 100-240 Vac 50/60 Hz 0,6 A

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