
Bevezető
Az új DYMO LabelPOINT™ 350 feliratozógép 
segítségével kiváló minőségű feliratokat 
készíthet számos különféle változatban. A 
feliratokat különböző méretben és stílusban 
nyomtathatja ki. A feliratozógép DYMO D1i  
szalagkazettával használható 6 mm (1/4”), 
9 mm (3/8”), 12 mm (1/2”), vagy 19 mm (3/4”) 
szélességben. A kazetták színeinek széles 
skálája teszi még gazdagabbá a választékot.
A szalagok és tartozékok teljes kínálatának 
megtekintéséhez látogasson el a 
www.dymo.com honlapra.

Regisztráció
Kérjük, töltse ki a regisztrációs kártyát és küldje 
vissza ügyfélszolgálatunk címére, hét napon 
belül . A részletekért látogasson el a 
www.dymo.com honlapra.

Első lépések
Kövesse az alábbi útmutatót az első felirat 
elkészítéséhez.

Beüzemelés 
A feliratozógép elemmel, akkumulátorral, vagy 
adapterrel működtethető. 
Energiatakarékossági célból amennyiben a 
készüléket legalább 2 percig nem használja, az 
automatikusan kikapcsol.

Elemek behelyezése
A feliratozógép hat darab AA elemmel 
működik.
Az elemek behelyezése
1. Nyissa fel az elemtartó ajtaját. Lásd Ábra 2.

Ábra 2  
2. A „+”, illetve „-”polaritásjelöléseknek 

megfelelően helyezze be az elemeket.
3. Zárja vissza el az elemtartó ajtaját.

Távolítsa el az elemeket, ha a 
feliratozógép használatára hosszú ideig nem 
kerül sor.

Akkumulátor használata
A nyomtató újratölthető akkumulátorokkal is 
használható. Akkumulátorokat a készülékhez 
bármely DYMO viszonteladónál vásárolhat.
Az akkumulátorok töltéséhez a nyomtatót a 
váltakozó áramú adapteren keresztül külső 
áramforráshoz kell csatlakoztatni. Teljesen 
lemerült állapotban az akkumulátorok feltöltése 
négy-öt órát vesz igénybe.

Amikor külső áramforráshoz van 
csatlakoztatva, a töltésjelző akkor is világíthat, 
ha az akkumulátorok már teljesen feltöltődtek.
Az akkumulátorok használata
1. Nyissa fel az elemtartó ajtaját. 
2. Helyezze be az akkumulátorokat. Lásd Ábra 3.

Ábra 3  
3. Az akkumulátorok töltéséhez a fent leírtak 

szerint csatlakoztassa a váltakozó áramú 
adaptert.

HUN
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Az adapter csatlakoztatása
A feliratozógép áramellátásához váltakozó 
áramú adapter is használható. Ennek 
használata során a feliratozógép az elemeket 
mint áramforrást lekapcsolja.
Az adapter csatlakoztatásához
1. Csatlakoztassa az adaptert a készülékhez.
2. Az adapter másik végét dugja be a hálózati 

aljzatba.

Mielőtt kihúzza az adaptert a 
tápfeszültség aljzatából ellenőrizze, hogy a 
feliratozógép kapcsolója ki van kapcsolva. 
Ellenkező esetben a legutóbbi memória 
beállítások elvesznek.

Szalagkazetta behelyezése
A feliratozógép 1 db kazettával kerül 
forgalomba. A szalagkazetták teljes 
kínálatának megtekintéséhez látogasson el a 
www.dymo.com honlapra.
A kazetta behelyezéséhez
1. Nyomja le és engedje fel a kazettatartó 

ajtaját. Lásd Ábra 4.

Ábra 4  
A feliratozógép első alkalommal 

történő használatakor távolítsa el a védő 
kartonbetétet a nyomtatófej és a 
szalagtovábbító görgő közül. Lásd Ábra 5.

Ábra 5  
2. A kazettakapcsolót állítsa be a behelyezett 

kazetta méretének megfelelően. Lásd Ábra 
5. 

3. Bizonyosodjon meg arról, hogy a betű- és 
háttérszínszalag a kazetta nyílásán végig 
feszes, és a szalag a vezetősínek között 
megy át. Ha szükséges, a betűszínszalag 
megfeszítéséhez az orsót forgassa az 
óramutató járásával megegyező irányba.

4. Helyezze be a kazettát úgy, hogy a szalag a 
nyomtatófej és a szalagtovábbító görgő közé 
essen. Lásd Ábra 6.

Ábra 6  
5. Nyomja meg erősen, amíg a kazetta a 

helyére nem kattan. 
6.Zárja be a kazettatartó ajtaját és nyomja 

meg az A gombot a készülék 
bekapcsolásához.

 

Kazettakapcsoló

Kartonbetét

KATT!
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Nyelvi beállítások
A nyelvi beállítás határozza meg azt, hogy 
milyen nyelven jelenjenek meg a kijelzőn az 
üzenetek, illetve azt, hogy milyen 
mértékegységeket használjon a program

Nyelv kiválasztása
Számos különböző nyelv közül választhat. Az 
alapbeállított nyelv az angol.
Nyelv kiválasztása
1. Nyomja meg a  gombot.
2. Használja a nyílbillentyűket a nyelv 

kiválasztásához, és nyomja meg a  
billentyűt.

Mértékegység kiválasztása
Választhat, hogy hüvelykben vagy 
milliméterben kívánja megjeleníteni a 
méreteket. Az alapbeállított mértékegység a 
hüvelyk.
A mértékegység beállításához
1. Nyomja meg a  gombot.
2. Használja a nyílbillentyűket a Mértékegység 

beállítása menüpont kiválasztásához, és 
nyomja meg a  gombot.

3. Válassza ki a megfelelő mértékegységet, és 
nyomja meg a  billentyűt.

Az első címke kinyomtatása
Ezen a ponton a nyomtató készen áll az első 
címke kinyomtatására.
Címke nyomtatása
1. Írja be a szöveget.
2.Nyomja meg a G billentyűt. 
3. A címke levágásához használja a vágókart.
Gratulálunk! Kinyomtatta az első címkéjét. Ha 
kíváncsi a további lehetőségekre, akkor 
olvassa tovább ezt az útmutatót!

A feliratozógép 
megismerése
A következő szakaszok részletesen írják le az 
egyes tulajdonságokat. Mielőtt azonban 
továbbhaladna, ismerkedjen meg a 
feliratozógép billentyűzetével. Lásd ábra 1. a 
második oldalon. 

Bekapcsolás
Az A gomb be- és kikapcsolja az áramot. Ha 
öt percig egyetlen billentyűt sem nyom meg, a 
nyomtató automatikusan kikapcsol. Az utolsó 
címkét a feliratozógép megjegyzi, és 
bekapcsoláskor megjeleníti. A korábban 
kiválasztott stílus beállításokat is visszaállítja.

LCD kijelző
A feliratozógép LCD kijelzője tizenhat 
karakteres sort mutat. Ugyanakkor Önnek max. 
99 karakter és szóköz beírására van 
lehetősége. 
A kijelző egy ablakhoz hasonlítható, amely a 
beírt szöveg egy részét mutatja. (Lásd Ábra 7.) 
A ténylegesen kijelzett karakterek száma a 
közök felosztásának függvényében változhat.

Ábra 7  
Ezen kívül, a kijelző felső és alsó részén egy 
állapotjelző sáv található, amely mutatja, ha 
valamelyik tulajdonság ki van választva. Lásd 
Ábra 8.

Language

OK

Settings
Memory

OK 

OK 

A gyors barna róka átugrik a lusta kutyán.
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Ábra 8  

NAGYBETŰS üzemmód
A # billentyű be- és kikapcsolja a nagybetűs 
írást. Amikor a NAGYBETŰS mód bekapcsolt 
állapotban van, a CAPS üzemmód indikátor 
megjelenik a kijelzőn és minden beírt betű 
nagybetűssé válik. Az alapértelmezett beállítás 
szerint a NAGYBETŰS mód bekapcsolt 
állapotban van. Amikor a NAGYBETŰS mód 
kikapcsolt állapotban van, minden beírt betű 
kisbetűként jelenik meg.

Shift billentyű
A 8 billentyű egy másik alfabetikus 
billentyűvel együtt használva nagybetűs 
karaktert készít. Ha egy számbillentyűvel vagy 
funkció billentyűvel együtt használja, a 8 
billentyű az adott gomb alternatív / második 
funkcióját választja ki. Például, ha megnyomja 
a 0 billentyűt, a kurzortól balra levő karakter 
törlődik, ha azonban a 8 + 0 billentyűket 
együtt nyomja meg, az egész címke szöveg és 
a formázás is törlődik, a kijelző pedig készen 
áll az új címke begépelésére.

Szóközbillentyű
A  billentyű egy vagy több üres helyet szúr 
be a szövegbe.

Törlés
A 0 billentyű eltávolítja a kurzortól balra levő 
karaktert. A 8 + 0 billentyűkombináció 
megnyomása a teljes aktuális címkeszöveget 
és a formázást törli.

Kilépés
A  billentyű lehetővé teszi, hogy kilépjen 
egy menüből anélkül, hogy végrehajtsa a 
kiválasztást, vagy elvet egy utasítást.

Navigációs billentyű 
A bal és jobb nyilak használatával ellenőrizheti 
és szerkesztheti a címke tartalmát. A fel és le 
nyilak használatával a menü kiválasztásokban 
navigálhat. A kiválasztást a  gombbal 
rögzítheti. 

A számítógép 
csatlakoztatása
A címkéző használható különálló 
nyomtatóként, de nyomtathat címkéket a 
számítógépéről is, a DYMO LabelMAKER 
szoftver segítségével. A feliratozógép a tetején 
található USB csatlakozás segítségével 
csatlakoztatható a számítógéphez. Lásd Ábra 
9.

Ábra 9  
A címkék tervezésével és nyomtatásával 
kapcsolatos információkért tekintse meg a 
DYMO szoftver felhasználói útmutatót illetve a 
LabelPOINT 350 Gyors útmutató kártyát.
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A címke formázása
A címkék megjelenésének hangsúlyozásához 
számos formázási lehetőség közül választhat.

A feliratozógép megjegyzi a legutóbb 
kiválasztott formázási beállításokat, így minden 
alkalommal, amikor belép valamelyik, ebben a 
részben leírt tulajdonság menübe, a menüből 
kiválasztott legutóbbi elemre érkezik.

Betűméret megváltoztatása
A címkékhez hét betűméret áll rendelkezésre. 

A kiválasztott betűtípus az összes karakterre 
vonatkozik. Ha több mint egy betűtípust akar 
használni, formázási töréseket kell beszúrnia. 
További információkért lásd a Formázási törés 
használata fejezetet a 22. oldalon.
A betűtípus beállítása
1.Nyomja meg az X billentyűt.
2. A kívánt betűtípus kiválasztásához használja 

a nyílbillentyűket, majd nyomja meg az  
gombot.

Betű stílusok hozzáadása
Tizenhárom különböző betűstílust választhat a 
szöveghez:

Ábra 10  
A kiválasztott stílus az összes karakterre 
vonatkozik az oldalon. Ha több mint egy stílust 
akar használni, formázási töréseket kell 
beszúrnia. További információkért lásd a 
Formázási törés használata fejezetet a 22. 
oldalon. Ha tükör vagy függőleges stílust 
használ, az az egész címkére vonatkozik.
A stílusok minden alfanumerikus karakterrel és 
szimbólummal használhatók. További 
információkért a nyomtatási szimbólumokról 
lásd a Szimbólumok és speciális karakterek 
használata fejezetet a 23. oldalon.
A betű stílus beállítása
1.Nyomja meg a W billentyűt.
2. A kívánt stílus kiválasztásához használja a 

nyílbillentyűket, majd nyomja meg az  
gombot.

Arial Narrow

Arial Normal

Arial Wide BIG
Times New Roman

OK
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Keretek és háttér stílusok 
hozzáadása
 A szöveg aláhúzásával, keretek 
hozzáadásával, háttérminta beállításával 
hangsúlyosabbá teheti a címkét.

Ábra 11  
A címke lehet aláhúzott és keretbe foglalt vagy 
háttérrel megjelenített, de mindkettő egyszerre 
nem.
A keretek beállítása
1.Nyomja meg a > billentyűt.
2. Válasszon ki egy keret stílust, majd nyomja 

meg az  gombot.

Többsoros címkéken minden sor aláhúzott 
lesz. Keretezés során  minden sor egy  külön 
keretbe kerül. 

Többsoros címkék készítése
Az egy címkére nyomtatható sorok száma az 
Ön által használt kazetta méretétől függ: 
• 19 mm-es (3/4") címkén maximum öt sor
• 9 mm-es (3/8") és 12 mm-es (1/2") címkéken 

maximum három sor
• 6 mm-es (1/4") címkén maximum egy sor 

jelentíthető meg
Többsoros címke készítéséhez
1. Írja be az első sor szövegét, és nyomja meg 

a 7 billentyűt. Az első sor végén egy 
sortörés karakter  látható, ez a 
kinyomtatott címkén nem jelenik meg.

2. Írja be a második sor szövegét.
A kijelző azt a sort mutatja, amelyikbe a 
szöveget írja. Az alábbi példa azt mutatja, 
amikor a második sor a címke aktuális sora.

A nyilak segítségével mozoghat a sorok között.

Formázási törés használata
A címkén levő szöveghez különböző 
betűtípusokat és formázási stílusokat 
használhat formázási törések beszúrásával, 
amelyek blokkokra vagy szövegrészekre 
osztják a címkét. Egy címkére két formázási 
törést illeszthet be, ezzel három különböző 
formázást tud használni címkénként. 

Az igazítás, aláhúzás, keretezés és háttér 
minták nem keverhetők egy címkén belül. Ezek 
a stílusok az egész címkére vonatkoznak.
Formázási töréspont hozzáadásához
1. Írja be és formázza meg az első szakasz 

szövegét.
2. Nyomja meg a  billentyűt
3. Válassza ki a Formázási törés beszúrása 

(Insert Format Break) pontot, és nyomja meg 
az  gombot. Az első szakasz végén egy 

Normál

Aláhúzott

Négyzetes doboz

Hegyes doboz

Kerek doboz

Krokodil doboz

Görgető doboz

3D doboz

Pontok

Fa erezet

Téglák

Négyzetháló

Parketta

Gyémántok

Hullám

DYMO

DYMO

DYMO

DYMO

DYMO

DYMO

DYMO

DYMO

OK

Insert

OK
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szakasztörés karakter  látható, ez a 
kinyomtatott címkén nem jelenik meg.

4. Folytassa a következő szakasz szövegének 
beírásával és formázásával.

Tabulátorok használata
Lehetősége van tabulátorokat beszúrni a 
szövegbe, hogy többsoros címkéken 
megfelelően igazíthassa a szöveget. A 
tabulátorok balra vannak igazítva, és az 
alaptávolság 50 mm (2,0").
A tabulátor méretének megváltoztatásához
1. Nyomja meg a  gombot.
2. Válassza ki az  Tabulátorhossz beállítás 

(Set Tab Length) pontot, és nyomja meg az 
 gombot.

3. A fel és le nyilak segítségével növelje vagy 
csökkentse a méretet, majd nyomja meg 
az  gombot.

Tabulátor beszúrásához
1. Írja be a szövegét.
2. Nyomja meg a  gombot, és folytassa a 

szövegbevitelt.

Szimbólumok és
speciális karakterek 
használata.
A címkékhez szimbólumokat és más speciális 
karaktereket is hozzáadhat.

Szimbólumok hozzáadása
A feliratozógép támogatja a bővített 
szimbólumkészletet, ahogyan azt az Ábra 12. 
is mutatja.

Ábra 12  

Settings
Memory

OK

OK
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Szimbólum hozzáadásához
1. Nyomja meg a  gombot. A kijelzőn a 

szimbólumtáblázat első sora jelenik meg.
2. A kívánt szimbólum kiválasztásához 

használja a nyílbillentyűket. A bal és jobb 
nyilak vízszintesen, a fel és le nyilak pedig 
függőlegesen mozognak a 
szimbólumtáblázatban. 
Ha villámnézetet szeretne a szimbólumok 
egyik oszlopáról, nyomja meg a sorhoz 
tartozó betűt.

3. Ha megtalálta a kívánt szimbólumot, nyomja 
meg az  gombot a szimbólum 
beszúrásához a szövegbe.

Nemzetközi karakterek 
hozzáadása
A feliratozógép a RACE technológia 
használatával támogatja a bővített Latin 
karakterkészletet. Hasonlóan a mobiltelefonok 
billentyűzetének használatához, egy betű 
egymás után történő többszöri gyors 
lenyomásával végigtallózhat az adott betű 
változatain.
Például, ha a kiválasztott nyelv a francia, az a 
betű többszöri lenyomására, az a à â æ stb. 
betűk jelennek meg a kijelzőn. A 
karakterváltozatok, akárcsak a sorrend, 
amelyben a változatok megjelennek, függ a 
használatra kiválasztott nyelvtől.

Pénznem szimbólumok
Az € pénznem billentyű szintén a gyors 
egymás utáni lenyomással futtatja végig a 
pénznem szimbólumokat:
€ £ $ ¢ ¥
A szimbólumok megjelenésének sorrendje a 
kiválasztott nyelvtől függ.

Nyomtatási lehetőségek 
 A címke tartalmát kinyomtathatja több 
példányban,  előre beállított / rögzített 
hosszúságú címkére és beállíthatja a 
nyomtatási kontrasztot. A nyomtatás előtt 
lehetőség van a címke tartalmának és 
formátumának megtekintésére.

Több példány nyomtatása
Egy címkének egyszerre legfeljebb 16 
példányát nyomtathatja ki. Több példány 
nyomtatása esetén az egyes címkék között 
egy pontozott vonal kerül kinyomtatásra.
Több példány nyomtatásához
1. Nyomja meg a  gombot majd válassza 

ki a Beállítás(Set)  # Példányszám (Copies) 
pontokat.

2. Nyomja meg a felfele nyilat a kinyomtatandó 
másolatok számának növeléséhez.

3. Nyomja meg a lefele nyilat a kinyomtatandó 
másolatok számának 16-tól való 
csökkentéséhez.

4. Nyomja meg a  gombot.
5.Nyomja meg a G billentyűt a nyomtatás 

megkezdéséhez.
A nyomtatás befejezésével, a példányszám 
visszaáll az alapértelmezett 1-re.

Címkék sorszámozása
Lehetőség van a címkék sorozatnyomtatására 
úgy, hogy a címkén szereplő sorszám utolsó 
száma mindig eggyel növekszik. A sorozatban 
kinyomtatott címkék száma a beállított 
példányszámtól függ. A sorszám tartalmazhat 
bármilyen betűt, szóközt , de a végén mindig 
szám kell, hogy álljon. Például, az abc123 
nyomtatása abc123, abc124, abc125, és a 
123-998 nyomtatása 123-998, 123-999, 123-
1000 lesz és így tovább.

Symbols

OK

Settings
Memory

OK
24



A címkék sorszámozásához
1. Írja be a címke szövegét.
2. Állítsa be a példányszámot a Több példány 

nyomtatása fejezetben (10. oldal) leírtak 
szerint.

3.Nyomja meg a 8+G billentyűkombinációt.

Rögzített hosszúságú címke 
nyomtatása
A címke hosszát rendszerint a beírt szöveg 
hossza határozza meg. Ugyanakkor lehet, 
hogy egy speciális célra olyan címkét akar 
készíteni, amelynek függetlenül a szöveg 
méretétől rögzített a hossza.
2 mm-es (0,1”) lépésekkel adhatja meg egy 
címke rögzített hosszát 40 mm (1,5”) és 
400 mm (15,0”) között. Az alapbeállított hossz 
100 mm (4,0”). Bármely változtatás, amelyet a 
rögzített hosszúságon hajtott végre, addig 
marad hatályban, amíg meg nem változtatja 
azt.
A címke hosszúságának beállítása
1.Nyomja meg a 8 + W 

billentyűkombinációt.
2. Válassza az ON/Bekapcsol opciót, a 

rögzített címkehossz bekapcsolásához.
3. Nyomja meg a felfele nyilat a hossz 

növeléséhez.
4. Nyomja meg a lefele nyilat a hossz 

csökkentéséhez.
5. Nyomja meg a  gombot a címke 

hosszúságának rögzítéséhez.
6. Miután kinyomtatta a címkét, ismételje meg 

az 1. lépést, és kapcsolja ki a rögzített 
címkehossz beállítást, ellenkező esetben 
minden további címke ezzel a rögzített 
hosszal kerül kinyomtatásra.

Vonalkód nyomtatása 
A feliratozógép hat szabvány formátumban tud 
vonalkódot nyomtatni. UPC A, UPC E, EAN8, 
EAM13, CODE-39-es és CODE-128-as. 

Vonalkódot csak 19 mm széles (3/4”) típusú 
szalagra tud nyomtatni; egy címkére csak egy 
vonalkód nyomtatható.
A vonalkód a címke mentén vízszintesen kerül 
kinyomtatásra, a vonalkód alatt kis méretben 
kinyomtatott szöveggel. A vonalkód elé és 
mögé szükség szerint egyéb szöveget is 
beírhat. Kétsoros címke készítése során a 
vonalkód fölé vagy alá lehetőség van további 
szöveg beszúrására. Lásd Többsoros címke 
készítése fejezet.
A szabvány vonalkódok közül négy fix számú 
karaktert igényel a vonalkód generálásához. 
Az EAN-8, EAN-13, UPC-A és EPC-E. A 
CODE-39 és CODE-128 vonalkódok változó 
számú karakter beírását is lehetővé teszik.
Vonalkód beállításához
1. Nyomja meg a  gombot
2. Válassza ki a vonalkód beállítását, majd nyomja 

meg az  gombot.
3. Használja a nyíl billentyűket a vonalkód típus 

kiválasztásához, és nyomja meg az  
gombot. 

4. Egy vagy több kérdőjel jelenik meg a vonalkód 
jelek között ( ). 

Néhány vonalkód típus esetében előfordulhat, 
hogy egy 0 jelet lát a jobb szélső helyen. Ez egy 
ellenőrző szám, és a vonalkód adatok 
bevitelekor egy szám kerül a helyére.

5. Írja be a vonalkód adatait a kérdőjelek helyére, 
és nyomja meg az  gombot ha befejezte.

A vonalkód beillesztéséhez
1. Írja be a címkén a vonalkód előtt megjelentetni 

kívánt szöveget. (opcionális)
2. Nyomja meg a  gombot.
3. A vonalkód beillesztéséhez használja a 

nyílbillentyűket, majd nyomja meg az  
gombot.
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4. Írjon be bármilyen, a vonalkód után 
megjelentetni kívánt szöveget. (Opcionális)

5. Nyomja meg a G billentyűt.

A címke előnézete
Nyomtatás előtt lehetőség van a címke 
szövegének és formátumának előzetes 
megtekintésére. A kétsoros címke 
egysorosként jelenik meg előnézetben.
A címke előnézetéhez
1.Nyomja meg a 8+  

billentyűkombinációt.
2. Válassza ki a Szöveg (Text) vagy 

Formátum (Format) pontot.
Ha a  Szöveg (Text) pontot választja, a szöveg 
fog végigfutni a kijelzőn. Ha a  Formátum 
(Format) pontot választja, a kiválasztott 
formátum jelenik meg rövid időre.

A szöveg igazítása
Amikor fix hosszúságú címkét nyomtat, 
meghatározhatja, hogy a szöveg balra, 
középre vagy jobbra rendezett legyen. 
Többsoros címkéken, minden sor jobbra, 
középre vagy balra rendezett lesz a többihez 
viszonyítva.
A szöveg igazításához
1.Nyomja meg a 8+> billentyűket.
2. Válassza ki a kívánt rendezést, és nyomja 

meg az  gombot.
3.Nyomja meg a 0 gombot a rendezés 

beállítás kikapcsolásához.

Nyomtatási kontraszt beállítása
A címke nyomtatási minőségét szabályozhatja 
a nyomtatási kontraszt beállításával.
A kontraszt beállításához
1. Nyomja meg a  gombot.
2. Válassza ki a Nyomtatási kontraszt (Print 

contrast)  pontot, és nyomja meg az  
gombot.

3. Válasszon ki egy kontraszt beállítást, és 
nyomja meg az  gombot.

A címkéző memóriájának 
használata
A címkéző nagy kapacitású memóriával 
rendelkezik, amely szöveget és formázást tud 
tárolni, az alábbiak szerint:
• Automatikusan tárolja az utolsó tizenöt 

kinyomtatott címkét.
• Lehetővé teszi a tíz leggyakrabban használt 

címke szöveg tárolását.
• Lehetővé teszi a tíz leggyakrabban használt 

címke formátum tárolását.

Szöveg tárolása
A feliratozógép automatikusan eltárolja a 
legutóbbi tíz nyomtatott címkét egy szöveg 
tárban. Emellett, lehetőség van  tíz egyéb, 
gyakran használt egyedi címke tárolására is.
Az aktuális címke szövegének tárolásához
1.Nyomja meg a 8+  

billentyűkombinációt.
2. Válassza ki a MENTÉS (SAVE) majd a 

CÍMKE (LABEL) pontot.
A tíz memória mezőből az első jelenik meg. 

3. A nyilak segítségével mozoghat a mezők 
között. Bármelyik memóriahelyre elmentheti 
az új szöveget, ha azonban olyan helyet 
választ, amely már nem üres, a korábbi 
címke szöveg felülírásra kerül.

4. Válasszon ki egy memóriahelyet, és nyomja 
meg az  gombot.

 A  szöveg mentésre kerül, és Ön visszatér a 
címkéhez.

Formátumok tárolása
A címkék szövege mellett, lehetőség van a tíz 
legsűrűbben használt egyedi címke formátum 
tárolására. Ez a tulajdonság csak a formázási 
információt tárolja, a címke szövegét nem.
Az aktuális formátum tárolásához
1.Nyomja meg a 8+  

billentyűkombinációt.
2. Válassza ki a MENTÉS (SAVE) majd a 

FORMÁTUM (FORMAT) pontot.
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A tíz memória mezőből az első jelenik meg. 
3. A nyilak segítségével mozoghat a mezők 

között. Bármelyik memóriahelyre elmentheti 
az új formátumot, ha azonban olyan helyet 
választ, amely már nem üres, a korábban 
elmentett formátum felülírásra kerül.

4. Válasszon ki egy mezőt, és nyomja meg az 
 gombot. A NÉV? (NAME?) felirat jelenik 

meg a mezőben.
5. Írja be a formátum nevét, és nyomja meg az 

 gombot. A címke formátuma mentésre 
kerül, és Ön visszatér a címkéhez.

A tárolt címkék 
és formátumok előhívása
A memóriában, későbbi használatra tárolt 
címkéket és formátumokat könnyedén 
behívhatja.
Címkék vagy formátumok behívásához
1.Nyomja meg a 8+  

billentyűkombinációt.
2. Válassza ki az Előhívás (Recall) majd a 

CÍMKE (LABEL), FORMÁTUM (FORMAT) 
vagy a UTOLJÁRA NYOMTATOTT (LAST 
PRINTED) menüpontot.
A címkék vagy formátumok nyomtatásához 
hasonlóan, az első memóriahely jelenik 
meg.

3. Válasszon ki egy címkét vagy formátumot a 
behívásra, majd nyomja meg az  
gombot.

A feliratozógép 
karbantartása
A feliratozógép hosszú és zavarmentes 
szolgáltatást biztosít, mindemellett nagyon 
kevés karbantartást igényel. 
A megfelelő működés érdekében időröl időre 
tisztítsa meg készülékét. Szalagkazetta 
cseréje során minden alkalommal tisztítsa meg 
a vágókést.

A vágókés tisztítása
1. Távolítsa el a kazettát.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a vágókart, 

hogy a vágókés szabaddá váljon.
3. A kés mindkét oldalának megtisztításához 

használjon pamutanyagot és alkoholt.
4. Engedje ki a vágókart.

Ezt az eljárást alkalmazza akkor is, ha a 
kés beragad az előretolt helyzetben, és nem 
mozdul.
A nyomtatófej tisztítása
♦ A nyomtatófejet a kazettatartó fedelének 

belsejében található tisztítóeszközzel 
tisztítsa meg.
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Hibaelhárítás
Amennyiben a feliratozógép használata során probléma merül fel, tekintse át a következő 
lehetséges megoldásokat: .

Ha további segítségre van szüksége, lépjen kapcsolatba a DYMO ügyfélszolgálattal. Az elérhetőségeket lásd a 
hátoldalon.

Probléma / Hibaüzenet Megoldás
Nem működik a kijelző • Győződjön meg arról, hogy a feliratozógép 

bekapcsolt állapotban van.
• Cserélje ki a lemerült elemeket.

Gyenge minőségű nyomtatás • Cserélje ki a lemerült elemeket vagy csatlakoztassa 
a tápegységet.

• Győződjön meg arról, hogy a szalag jól van-e 
behelyezve.

• Tisztítsa meg a nyomtatófejet.
• Cserélje ki a szalagkazettát.

Gyenge vágási teljesítmény Tisztítsa meg a vágókést. Lásd A feliratozógép 
karbantartása.

Nyomtatás Nincs teendő. 
Az üzenet eltűnik a nyomtatás végeztével.

Túl sok karakter (Too many characters)
A maximális számot meghaladó mennyiségű karakter 
van a puffertárolóban.

Törölje a puffertárolóban levő szöveg egy részét vagy 
az egészet.

Túl sok sor (Too many lines)
Meghaladta a sorok megengedett maximális számát. Válasszon másik formátumot.

Helyezzen be szalagkazettát
A szalagkazetta hiányzik vagy üres. Helyezzen be egy új szalagkazettát

Az elem töltöttségi foka alacsony (Battery low)
Az elemek csaknem lemerültek. Cserélje ki az elemeket vagy csatlakoztassa a 

váltakozó áramú tápegységet.

Szalagelakadás (Tape Jam)
A szalag elakadása miatt a motor leállt.

• Távolítsa el az elakadt szalagot és cserélje ki a 
szalagkazettát. 

• Tisztítsa meg a vágókést.

Túl sok oldal (Too many pages)
Meghaladta az oldalak megengedett maximális 
számát.

Változtassa meg a címke elrendezését.

Az oldal nem üres Törölje az oldal teljes tartalmát.

Túl kicsi szalagméret (Tape size too small) Változtassa meg a címke méretét, vagy nyomja meg a 
Cancel (Kilépés) gombot, a Keret/ háttér menüből való 
kilépéshez.

Beállítás 
A rögzített címkehossz van beállítva, de a 
nyomtatáshoz szükséges címkehossz nagyobb, mint a 
megadott hossz.

• Az üzenet után egy fix hossz érték jelenik meg, 
amely a szöveg elhelyezéséhez szükséges 
minimális címkehosszt mutatja. Az alábbi 
megoldások léteznek:

• Állítsa be megfelelően a címkehosszt, vagy
• Válasszon ki egy keskenyebb betűméretet.
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Dokumentációval kapcsolatos 
visszajelzések
Munkatársaink folyamatosan azon dolgoznak, hogy termékeinkhez a legjobb minőségű dokumentációt 
készíthessük. Örömmel fogadunk minden visszajelzést ezzel kapcsolatban. 
Küldje el nekünk a felhasználói kézikönyveinkre vonatkozó megjegyzéseit vagy javaslatait. Kérjük, a 
visszajelzésbe foglalja bele a következő információkat:
• Termék neve, verziószáma, és az oldal száma
• A tartalom tömör leírása (pontatlan vagy nem világos utasítások, olyan területek, ahol több részlet szükséges, 

és így tovább)
Azokra a további témákra vonatkozó javaslatokat is örömmel fogadjuk, amelyekkel szeretné, ha a dokumentáció 
foglalkozna.
Email üzeneteit az alábbi címre küldje: documentation@dymo.com
Kérjük, ne felejtse el, hogy ez az email-cím csak a dokumentációra vonatkozó visszajelzések fogadására szolgál. 
Ha műszaki jellegű kérdése van, kérjük, lépjen kapcsolatba a helyi ügyfélszolgálattal.

Ez a termék az EMC rendeletnek és az alacsony feszültségre vonatkozó rendeletnek megfelelően CE jelölésű, 
és eleget tesz a következő nemzetközi szabványoknak:
US FCC B osztály kompatibilitás

Biztonság - EN 60950, IEC 950, UL 1950 
EMC kompatibilitás EN 61000 3-2/3; EN 61000 4-2/3/4/5/6/8/11; ENV 50204;

EU Immunitás - EN 55024 & A1, A2 függelékei Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – Információtechnológiai 
berendezések, Immunitási jellemzők
Emissions – EN 61000-6-3: Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 6. Rész 6: Általános szabványok - 3. 
Szakasz: Lakó-, kereskedelmi és könnyűipari környezetekre vonatkozó kibocsátási szabvány.

Az Esselte ISO 14001 minősítésű bejegyzett vállalat. Ennek a nyomtatónak a műanyag alkatrészei lehetővé 
teszik a környezetkímélő módon történő végső ártalmatlanítást.
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