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Snabbreferensguide

S

Den här guiden beskriver några av funktionerna i etikettskrivaren DYMO® 
LabelManager™ 280. Läs följande avsnitt för information om att använda 
etikettskrivaren.

 Registrera din etikettskrivare

 Ansluta strömmen

 Sätta i etikettkassetten

 Lära känna etikettskrivaren

 Installera DYMO Label Software

 Ansluta etikettskrivaren till en dator

 Använda programmet DYMO Label

Registrera din etikettskrivare

Gå till www.dymo.com/register för att registrera din etikettskrivare online. 
Under registreringsprocessen behöver du serienumret som finns på insidan 
av etikettskrivarens bakre hölje.

När du registrerar din etikettskrivare får du följande fördelar:

 Ett extra års garanti

 Meddelande via e-post när uppgraderingar blir tillgängliga

 Specialerbjudanden och information om nya produkter

Om du vill ha komplett information om hur du använder etikettskrivaren 
kan du hämta den kompletta bruksanvisningen för LabelManager 280 på 
www.dymo.com.
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Ansluta strömmen

Etikettskrivaren får ström från en uppladdningsbar litiumjonbatterienhet.

Sätta i batterierna

Den batterienhet som medföljer etikettskrivaren levereras delvis uppladdad.

Kontrollera att laddaren inte är ansluten innan litiumjonbatteriet hanteras.

Så här sätter du i batterierna

1 Skjut luckan till batterifacket i riktning 
bort från etikettskrivaren. Se Figur 1.

2 Sätt in batteriet i batterifacket så som 
visas i Figur 1.

3 Sätt tillbaka batteriluckan.

Glöm inte att läsa 
säkerhetsanvisningarna för litiumjon som 
du hittar på sidan 8.

Urtagning av batteriet

Ta ur batterienheten om etikettskrivaren inte ska användas under en längre tid.

Kontrollera att laddaren inte är ansluten innan litiumjonbatteriet hanteras.

Så här plockar du ur batteriet

1 Lossa laddaren från uttaget.

2 Skjut luckan till batterifacket i riktning bort från etikettskrivaren. 
Se Figur 1.

3 Plocka ut batteriet ur batterifacket.

Glöm inte att läsa säkerhetsanvisningarna för litiumjon som du hittar på sidan 8.

Figur 1 
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Laddning av batteriet

En laddningsadapter medföljer etikettskrivaren för 
uppladdning av batterienheten. Det tar ungefär tre 
timmar att ladda batterienheten, men du kan börja 
använda etikettskrivaren efter att ha laddat den i 
ungefär tio minuter.

Laddningsadaptern används endast för att 
ladda batterienheten. Laddningsadaptern kan inte 
användas för att ge ström till etikettskrivaren.

Så här laddar du batteriet

1 Anslut laddningsadaptern till 
strömuttaget högst upp på 
etikettskrivaren. Se Figur 2.

2 Koppla in laddarens andra ände i ett 
vägguttag.

Glöm inte att läsa säkerhetsanvisningarna 
för litiumjon som du hittar på sidan 8.

Sätta i etikettkassetten

Din etikettskrivare använder DYMO D1-
etikettkassetter.

Så här sätter du i etikettkassetten

1 Öppna etikettfacket genom att lyfta upp etikettskrivarens bakre lucka. 

2 Kontrollera att etikettbandet och färgbandet 
är spända över kassettöppningen och att 
etikettbandet löper mellan de två etikettstöden. 
Se Figur 3.

Om färgbandet behöver spännas vrider du 
färgbandspolen medurs.

3 Sätt in kassetten med etiketten utåt och placerad 
mellan etikettstöden. Se Figur 3.

4 Tryck kassetten på plats ordentligt. Se Figur 4.

5 Stäng den bakre luckan.

Figur 2 

Etikettstöd

Färgbandsspole

Figur 3 

Figur 4 

Klick!
3



Lära känna etikettskrivaren

Bekanta dig med funktionerna som visas i Figur 5.

1 USB-port 9 Baksida 17 Accenttecken

2 Strömingång 10 Spara/öppna 18 Navigation

3 LCD-skärm 11 Sifferknappar 19 OK

4 Kniv 12 Symboler 20 Ny etikett/Rensa

5 Kursiv 13 Backsteg 21 Meny

6 Understruken 14 Retur 22 På/av

7 Vertikal text 15 Mellanslagstangent 23 Teckenstorlek

8 Skriv ut/kopior 16 Skiftläge 24 Fet
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Figur 5 
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Tryck på  för att visa flikarna Format, Infoga, Öppna och Inställningar.

Använda etikettskrivaren tillsammans med din dator

Din etikettskrivare kan användas som en fristående etikettskrivare eller så kan 
du skriva ut etiketter direkt från datorn med den senaste versionen av DYMO 
Label™.

Installera DYMO Label Software

Anslut inte etikettskrivaren till datorn förrän programvaran har installerats.

Så här installerar du programvaran på ett Windows®-system

1 Stäng alla öppna Microsoft® Office-program.

2 Ladda ner den senaste versionen av DYMO Label-programmet under 
avsnittet Support på DYMO:s webbplats www.dymo.com.

3 Dubbelklicka på installationsprogrammets ikon.

Efter några sekunder visas installationsskärmen.

4 Klicka på Installera och följ installationsprogrammets anvisningar.

Snabbtipps

 Du kan skriva ut flera kopior genom att hålla  intryckt i flera sekunder.

 Du kan öppna sparade etiketter genom att hålla  intryckt i flera sekunder.

A

abc

Öppna en sparad 
etikett.

Välj teckensnitt,
teckenstorlek, format,

ram, textriktning,
justering och längd

för etiketten.

Infoga symboler, Clip Art, datum och tid, 
autonumrering eller sparad text i en etikett.

Ändra standard-
inställningarna.
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Så här installerar du programvaran på ett Mac OS®-system

1 Ladda ner den senaste versionen av DYMO Label-programmet under 
avsnittet Support på DYMO:s webbplats www.dymo.com.

2 Dubbelklicka på installationsprogrammets symbol och följ anvisningarna på 
skärmen.

Ansluta etikettskrivaren till en dator

Etikettskrivaren kan anslutas till en dator med USB-kontakten högst upp på 
etikettskrivaren.

Anslut inte etikettskrivaren till datorn förrän programvaran har installerats.

Så här ansluter du etikettskrivaren till en 
dator

1 Sätt in USB-kabeln i USB-porten högst 
upp på etikettskrivaren. Se Figur 6.

2 Sätt in den andra änden av USB-kabeln i 
en ledig USB-port på datorn.

3 Om så behövs startar du etikettskrivaren 
genom att trycka på .

Figur 6 
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Använda programmet DYMO Label

Följande illustration visar några av huvudfunktionerna i programmet DYMO Label.
 

Så här skriver du ut den första etiketten

1 Klicka en gång på etiketten i redigeringsområdet och skriv in en text.

2 Klicka på  så skrivs etiketten ut.

3 Tryck på knivknappen på etikettskrivaren så skärs etiketten ut.

Välj en typ av
etikett visuellt och
använd layouter.

Infoga text, adresser,
bilder, former, linjer,
streckkoder, datum

och räknare.

Lagra favoritadresser
eller andra data i

adressboken och infoga
data automatiskt på

etiketten.

Välj en etikettskrivare för 
utskrift av etiketterna.

Skriv ut en etikett.

Använd en layout 
på en etikett.

Ta en skärmdump och infoga 
den på etiketten.
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Försiktighetsåtgärder för det laddningsbara litiumjonbatteriet

Felaktig hantering av det laddningsbara litiumjonbatteriet kan orsaka läckage, 
värmeutveckling, rök, explosion eller eldsvåda. Detta kan medföra försämrad 
effekt eller haveri. Det kan också skada den skyddsenhet som finns installerad i 
batteriet. Det kan i sin tur skada utrustningen eller dess användare. Följ noggrant 
nedanstående anvisningar.

Under laddning av batteriet

Fara

Varning

Varning

När batteriet laddas ur

Fara

Varning

 Använd avsedda laddare vid laddning av batteriet och följ de angivna villkoren.

 Anslut inte direkt till ett eluttag eller cigarettändaruttag.

 Använd eller förvara inte batteriet i närheten av eld eller inuti en bil där temperaturen 

kan överstiga 60°C.

 Avsluta laddningen av batteriet om den inte slutförts inom den angivna tidsperioden.

 Läs detta dokument noga innan du laddar batteriet.

 Ladda det inte på en plats som genererar statisk elektricitet.

 Batterienheten kan endast laddas inom ett temperaturintervall av 0°C~45°C.

 Använd bara batteriet i den specificerade utrustningen.

 Använd eller förvara inte batteriet i närheten av eld eller i en bil där temperaturen kan 

överstiga 60°C.

 Ladda det inte på en plats som genererar statisk elektricitet.

 Batterienheten kan endast användas inom ett temperaturintervall av -20°C~60°C.
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2 års garanti för din DYMO-produkt

Din elektroniska DYMO-produkt säljs med 2 års garanti från inköpsdatum och 
omfattar felaktigheter i material och funktion. DYMO reparerar eller byter ut 
maskinen kostnadsfritt under följande villkor: 

1 Maskiner som returneras i enlighet med denna garanti måste medföljas av en 
felbeskrivning tillsammans med en kopia av maskinens inköpsbevis och 
fullständig kontakt- och leveransinformation: namn, telefon, fullständig 
adress - gata, husnummer, postnummer, stad, land.

2 Maskiner som returneras till DYMO måste vara riktigt förpackade. DYMO är 
inte ansvarig för varor som kommer bort eller skadas under transport från 
kunden.

3 Maskiner måste ha använts helt i enlighet med medföljande drifts-
instruktioner. DYMO tar inget ansvar för fel som uppstått på grund av olycka, 
felaktig användning, ändring eller vanskötsel.

4 DYMO tar inget ansvar för följdverkningar, skada eller utgifter av något slag 
som orsakats av att maskinerna, tillbehören eller användningen av dem utom 
att ansvar för dödsfall eller kroppsskada orsakad av sådana produkter inte är 
uteslutet.

5 DYMO-skrivarna är endast avsedda för användning med etiketter från 
DYMO. Denna garanti täcker inte något fel eller någon skada som orsakats 
på grund av användning av etiketter från tredje part.

6 Den här garantin påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som konsument.

Registrera nu för att erhålla 2+1 års garanti!

Registrera din nya produkt från DYMO och få 1 års extra garanti. Som registrerad 
användare får du också:

 Teknisk support från experter

 Användbara tips och knep om produktens användning

 Specialerbjudanden och information om nya produkter

Registrera dig idag så skickar vi dig den förlängda garantin för din produkt. Gå in 
på www.dymo.com/register
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Vad ska jag göra om det blir fel på maskinen?

DYMO erbjuder följande servicealternativ:

 DYMO's webbplats: I de flesta situationer får du rätt hjälp genom att 
besöka www.dymo.com. Klicka på “Support “ och du får information om din 
DYMO-produkt, till exempel Vanliga frågor (FAQ-Frequently Asked 
Questions) och lösningar på kända problem. Mer information finns också i 
handboken.

 DYMO Helpdesk: Du kan också kontakta DYMO Helpdesk där en operatör 
hjälper dig att avgöra problemets rätta natur och kan ge dig råd om vad du 
sedan ska göra:

S +46 (0)8 5936 6312 Intl +44 203 564 8356

 Reparationsservice: Om det är något fel på apparaten kan du registrera 
den på www.dymoservice.com, där du får instruktioner om hur du skickar in 
den till oss för reparation.
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