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ךלש השדחה תויוותה תספדמ תודוא

 LabelWriter-ה תספדמ .DYMO LabelWriter® תויוותה תספדמ תשיכר לע ךתוא םיכרבמ ונא
 לש הניחבל תוקד המכ שידקהל ךל םיצילממ ונא .הנימא תויוות תספדה לש םינש ךל קפסת ךלש
.ךלש תספדמב לופיטהו הקוזחתהו שומישה ןפוא
:םיאבה LabelWriter-ה ימגד תודוא עדימ קפסמ שמתשמל ךירדמה
LabelWriter® 550
LabelWriter® 550 Turbo
LabelWriter® 5XL
 תספדמל םירזיבאו תויוות גישהל לכות דציכ יבגל עדימל www.dymo.com רתאב רקב
.ךלש תויוותה

ךלש רצומה לש םושיר

 םושרל ידכ  www.dymo.com/register רתאב רקב
 ךלהמב  .ךלש תויוותה תספדמ תא ןווקמ ןפואב
 תיתחתב אצמנה ,ירודיסה רפסמל קקדזת ,םושירה
 .תויוותה תספדמ
 תונהיל ידכ תויוותה תספדמ לש םושיר עצבל ךילע
:םיאבה תונורתיהמ
םיימניח הנכות יגורדש יבגל ל"אוד תועדוה
םישדח םירצומ יבגל תועדוהו םיעצבמ

ךלש תויוותה תספדמ תא רכה

 .רנוטב וא וידב שומיש אלל הרישי תימרת הספדה תועצמאב תלעופ ךלש LabelWriter תספדמה
 םוחל תושיגר תויוות לע סיפדהל ידכ ימרת הספדה שאר לש םוחב תשמתשמ תספדמה ,םוקמב
.הספדה עוציבל שוכרל ךרטצתש דיחיה רבדה ןה תויוות .דחוימ גוסמ
.םיאבה םירויאב תוגצומה תונוכתה תא בטיה ריכהלו ןייעל ךילע

 ירודיסה רפסמה
 תיתחתב אצמנ
תספדמה
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Turbo 550-ו LabelWriter 550 תספדמ

תויוות ךילומUSB 11 סוטטס תירונ6יוסיכ1

יוביכ/הלעפה7תויוות לילג2
תספדמ סוטטס תירונ

ילמשח עקש12

 LAN סוטטס תרונ8תויוות לילס3
(LabelWriter 550 Turbo)

LAN תשר עקש13
(LabelWriter 550 Turbo)

 הצוחה תויוות תנזה9תויוות רורחשל תידי4
תספדמהמ

USB עקש14

 הרזח תויוות תנזה5
המינפ

 ןיכסו תויוותה תאיצי ץירח10
השילתהו ךותיחה

1

2

3

4
10

5

9

7 8 (LabelWriter 550 Turbo)6

11

12
13

14

(LabelWriter 550 Turbo)
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LabelWriter 5XL

חתמ

 ,הלועפ אלל תוקד שמחכ רחאל .תויוותה תספדמ תא הבכמו ליעפמ יוביכ/הלעפהה  ןצחל
 תספדה ךלהמב .בהבהת יוביכ/הלעפהה סוטטס תירונו היגרנאב ןוכסיח בצמל רובעת תספדמה
.הספדהה תא לטבת יוביכ/הלעפהה ןצחל לע הציחל ,תויוות
.ףסונ עדימל 16 דומעבש ילמשח חתמ סוטטס תירונ קלחב ןייעל שי

תויוות ךילומUSB 11 סוטטס תירונ6יוסיכ1

יוביכ/הלעפה7תויוות לילג2
תספדמ סוטטס תירונ

ילמשח עקש12

LAN תשר עקשLAN 13 סוטטס תירונ8תויוות לילס3

 הצוחה תויוות תנזה9תויוות רורחשל תידי4
תספדמהמ

USB עקש14

 הרזח תויוות תנזה5
המינפ

 ןיכסו תויוותה תאיצי חתפ10
השילתהו ךותיחה

1

2

3

4

10

5

9

7 8 6

11

12 13 14
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תויוותה תנזה ינצחל

 לכ םע הצוחה תחא תיוות ןיזמ תספדמה דצבש תספדמהמ הצוחה תויוותה תנזה  ןצחל
 .הציחל
 שמשמו תויוותה תאיצי ץירחב תאצמנש תיוותה תא ריזחמ המינפ הרזח תויוות תנזה  ןצחל
 ןאולמב ורבע רבכש תויוות שולתלו ךותחל שי .לילגה תפלחה תעב תספדמהמ תויוות תרסהל
.הז ןצחל לע ץחלת םרטב תויוותה תאיצי ץירח ךרד

תויוות רורחשל תידי

 ןתוא ריסהל לכותש ידכ תויוותה לע הספדהה שאר תציחל תא תררחשמ תויוות רורחשל תידיה
 .תויוותה תאיצי ץירחמ תולקב

תויוותה ךילומ

 תויפיצפס תויוותו ראוד תבותכ תויוות ומכ תורצ תויוותב שומיש תעב בושח תויוותה ךילומ
 תויוותה ץירח לש ילאמשה הצקה דגנכ תויוותה רודיס לע רומשל עייסמ תויוותה ךילומ .תורחא
.יוארכ ונזוי ןהש ךכ

תויוותה תודוא

 DYMO תויוות .תוירוקמ DYMO LW תויוות םע קר תלעופ LabelWriter 550 תוספדמה תרדס
LW יטמוטוא תויוות יוהיזב תוכמות תוירוקמ (Automatic Label Recognition™), הנוכת 

 תספדמב תונעטומש תויוותה לדוג תא ןוגכ ,תויוותה לע עדימ לבקל DYMO תנכותל תרשפאמש
.לילגה לע ורתונ תויוות המכו ךלש
 תמדקתמו הרישי תימרת הספדה תיגולונכטב תושמתשמ DYMO לש LabelWriter-ה תוספדמ
 ,רנוט ףילחהל םלועל ךרטצת אלש ךכ .םוחל תושיגרש דחוימ גוסמ תויוות יבג לע סיפדהל ידכ
.תויוות סיפדהל ידכ ויד טרס וא ויד תינסחמ

 תויוותב שומישמ האצותכ םרגיהל םייושעש קזנ וא תולקת הסכמ הניא DYMO לש תוירחאה
 תושמתשמ DYMO LabelWriter-ה תוספדמש ןוויכ .DYMO לש תוירוקמ תויוות ןניאש
 .ןרובע דחוימב ורצויו ובצועש תויוותב שמתשהל ךילע ,הרישי תימרת הספדה תיגולונכטב
 אלש םייושע DYMO לש תוירוקמ תויוות ןניאש תויוותל םישמתשמ םהבש םיימרתה םייופיצה
.תספדמב הלקתל םורגל וא ןוצר תעיבשמ הניאש הספדהל ליבוהל םייושעו ,םיאתהל

 ,ימרת ריינ תויוות .שומיש ןהב השעי ובש ןפואב הבר הדימב יולת ךלש תויוותה לש םייחה ךרוא
 םינפואה ינשמ דחא לכב תוהדל תולולע ,LabelWriter תספדמב הספדהל תושמשמה ולא ומכ
 :םיאבה
הייהדל םורגת ינוציק םוחל וא ,ןמז ךרואל טנסרולפ תורונ ,רישי שמש רואל הפישח.
םורגל לולע (קיטסלפ ירסלק לע תוחנומש תויוות ,המגודל) םירזייסיטסלפ םירמוח םע עגמ 

.הייהדל
 תויוותהשכ .םישדוח 18 אוה LabelWriter LW תויוות לש ףדמה ייח ךרוא ,תירוקמה ןתזיראב
 שושחל המ ךל ןיא (המודכו תוזירא ,תופטעמ) רצק םייח ךרוא תולעב תורטמל תושמשמ
 לע תשרפנו תיתגרדה איה הייהדה ,ןוראב תויקית קייתל ידכ תויוותב שמתשמ התאשכ .הייהדמ
 שמשל תורישי ףושחה ףדמ לע תמקוממש תרבחמ לש הצקב םישתש תיוות .תובר םינש ינפ
.םישדוח רפסמ ירחא הייהד ינמיס תוארהל הלוכי

 רירק םוקמב תויוותה תא ןסחא ,ןהב שמתשמ אל התאשכ תויוותה ייח ךשמ תא ךיראהל ידכ
.רוקמב וזראנ ןה הבש הרוחשה תיקשה ךותבו שביו
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תויוות תנמזה

DYMO ה תוספדמל תויוות לש בחר ןווגמ העיצמ-LabelWriter, תומיאתמה תויוות ללוכ 
 ,םינוש הידמ יעצמא לש גוית ,תויקית לש םויש ,תוליבח חולשמ ,תופטעמ לע תובותכ תקבדהל
.DYMO: www.dymo.com לש רתאב האלמ המישר אוצמל ןתינ .דועו םש יגת תספדה

 תויוותב שומישמ האצותכ םרגיהל םייושעש קזנ וא תולקת הסכמ הניא DYMO לש תוירחאה
 תושמתשמ DYMO LabelWriter-ה תוספדמש ןוויכ .DYMO לש תוירוקמ תויוות ןניאש
 םייופיצה .ןרובע דחוימב ורצויו ובצועש תויוותב שמתשהל ךילע ,תימרת הספדה תיגולונכטב
 םיאתהל אלש םייושע DYMO לש גתומהמ תויוות ןניאש תויוותל םישמתשמ םהבש םיימרתה
.תספדמב הלקתל םורגל וא ןוצר תעיבשמ הניאש הספדהל ליבוהל םייושע ןכלו

תויוות תספדהו בוציע

 תספדהו בוציעל DYMO Connect for Desktop תנכות תועצמאב תלעופ ךלש תויוותה תספדמ
 DYMO ףסות םע Microsoft Word תנכותמ תורישי םג תויוות סיפדהל ןתינ .תולקב תויוות

Label Add-in. תנכות תנקתה םע יטמוטוא ןפואב ןקתומ ףסותה DYMO Connect for 
Desktop, תנכות םא Microsoft Word ךלש בשחמב תנקתומ רבכ. 

תכרעמ תושירד

:תואבה הלעפהה תוכרעממ תחאב ךרוצ שי LabelWriter תויוותה תספדמ תלעפה רובע
®Windows  8.1 רתוי תמדקתמ הסרג וא
macOS® Mojave v10.14 רתוי תמדקתמ הסרג וא
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םינושאר םידעצ

 ידכ .בשחמהמ הספדהל ךלש תויוותה תספדמ תא רידגהל ידכ הז קלחב תוארוהה רחא בוקע
:ךילע ליחתהל

.DYMO Connect for Desktop תנכות תא ןיקתהלו דירוהל1
.למשחה לבכ תא רבחל2
.תויוות לילג ןועטל3
.בשחמל תספדמה תא רבחל4

הנכותה תנקתה .1 בלש

.האולמב הנכותה תנקתה םלשותש דע ךלש בשחמל תספדמה תא רבחת לא

 רובע .בשחמל תספדמה תא רבחת םרטב DYMO Connect for Desktop תנכות תא ןיקתהל שי
 תועצמאב הספדה עצובת ונממ תשרב בשחמ לכב הנכותה תא ןיקתהל שי ,LAN תשרל רוביח
.LabelWriter תספדמ
תנכות לש רתויב תינכדעה הסרגה תא ןקתהו דרוה DYMO Connect for Desktop 

.support.dymo.com תבותכהמ

ילמשחה חתמה רוביח .2 בלש

 לש םינוש םימגד רובע תונוש ילמשח חתמ תושירד ונכתי
 .LabelWriter תספדמ
 תספדמ םע תלביקש למשחה םאתמב קרו ךא שמתשהל דפקה
.םיפסונ םיטרפל 20 דומעבש ינכט טרפמ קלחב ןייע .תויוותה

 למשחה תא רבחל ידכ

 םאתמה תא רבחו ,למשחה םאתמל למשחה לבכ תא רבח1
.תספדמה לש ירוחאה הדצבש למשחה רוביחל

.ילמשח עקש לא למשחה לבכ לש ינשה הצקה תא רבח2
.הליעפהל ידכ תספדמה תמדקבש ןצחלה לע  ץחל3

תויוות תניעט .3 בלש

 אל תוספדמה .תוירוקמ DYMO LW תויוות םע קר תלעופ LabelWriter 550 תוספדמה תרדס
.DYMO תיבמ תוירוקמ ןניאש תויוות והזי

 רשאכ וז תיקשב תויוותה לילג תא ןסחאל דפקה .הרוחש קיטסלפ תיקשב קפוסמ תויוות לילג לכ
.שומישב וניא
!בושח
 תואבה תוארוהל םאתהב לועפלו בל םישל שי ,הספדהה ךלהמב יוארכ ונזוי תויוותהש תנמ לע
:תספדמהו לילסה לא תויוות תניעט תעב
קלוד הלעפהה גתמש אדו.
חוורמ םוש אלל ,תויוותה לילג לא דומצ תויהל תויוותה לש לילסה ךילומ לע. 
תויוותה תאיצי ץירח לש ילאמשה הצקל דומצ ילאמשה הצקהשכ תויוותה תא ןיעטהל שי. 

למשחה םאתמ

למשחה לבכ

 עקש

http://www.dymo.com
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תויוות לילג ןיעטהל דציכ

 .ריצהמ לילסה ךילומ תא דרפהו תספדמה ךותמ תויוותה לילס תא רסה1
 םקמו תילאמשה ךדיב ('א) לילסה ריצ תא קזחה2

 תויוותה תנזהש ךכ ריצה יבג לע תיוותה לילג תא
 תויוותה לילג לש ילאמשה הצקהו הטמלמ היהת
 .לילסה לש ודיצ לא דומצ

 לש ינמיה ודיצ ךרד ('ב) לילסה ךילומ תא רבעה3
 לש ודיצ לא הקזוחב ךילומה תא ץחלו לילסה
 לילגה ןיב חוורמ ראשיי אלש ךכ ,תויוותה לילג
 .לילסה ןיבל

 ךלהמב תויוותה לש הנוכנ הנזה חיטבהל ידכ 
 היהיש ךכ תויוותה לילג תא םקמל שי ,הספדהה
 ףאב חוורמ אלל ,תויוותה לילס ידיצ ינשל בורק
 .םידדצהמ דחא

 ('ג) םיצירחה ךות לא תויוותה לילס תא רדחה4
 דצהמ תוטלוב תויוותהשכ ,תספדמה סיסבב
 .לילגה לש ןותחתה

 הצקה םע תיוותה לש ילאמשה הצקה תא רשיי5
 תא סנכהו ('ד) תויוותה תאיצי ץירח לש ילאמשה
 .ץירחה ךות לא תיוותה

 תא םדקל ידכ תויוותה תנזה ןצחל  לע ץחל6
 .המוקמל תיוותה
 הניא לילגה לעש הנושארה תיוותהש הרקמב
 תויוותה תנזה ןצחל  לע ץחל ,האלמ תיוות
.תיקלחה תיוותה תא איצוהל ידכ ,המידק

 בייח ילאמשה הצקה ,תיוותה בחורל רשק אלל 
 תאיצי ץירח לש ילאמשה ודיצ לא דומצ תויהל
 ןפואב עצבתת תויוותה תנזהש ידכ תויוותה
 .ןיקת

 .תיוותה לש ינמיה הצקל דמצייש דע הלאמש ('ה) תויוותה ךילומ תא קלחה7
.תיוותה תא תוועמו ץחול וניא תויוותה ךילומש אדוול שי

 .ומוקמל יוסיכה תא תוריהזב רזחה8

בשחמל תספדמה תא רבחל דציכ .4 בלש

 תא .ןתיא קפוסמה USB-ה לבכ תרזעב ךלש בשחמל תספדמה ימגד תשולש לכ תא רבחל ןתינ
 תועצמאב (LAN) תימוקמ תשרל םג רבחל ןתינ LabelWriter 5XL-ו LabelWriter 550 םימגדה
.(Ethernet) טנרתא לבכ

בשחמל תורישי תספדמה לש רוביח

 קרו ךא שמתשהל שי .USB לבכ תועצמאב ךלש בשחמל תורישי תספדמה תא רבחל ךתורשפאב
 ךדיב ןיאש הרקמב תוחוקלה תורישמ גישהל ןתינש ,1997364 קלח רפסמ ,DYMO לש USB לבכב
.דחא

'א

'ב

'ג

'ה

'ד

'ד

 תויוותה תא ןזה
 יפכ לילגה תיתחתמ
.רויאב גצומש

 ךילומה תא ץחל
תויוותל דומצב ('ב)

 תויוותה תא סנכה
 הצקל דומצב
 ץירח לש ילאמשה
('ד)

תויוות תנזה ןצחל

 תויוותה ךילומ תא זזה
תויוותל דומצב ('ה)
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.הנכותה תנקתה םלשותש דע ךלש בשחמל תספדמה תא רבחת לא

בשחמל תורישי תספדמה תא רבחל ידכ

 תספדמה תא רבח ,הנכותה תנקתה םויס רחאל1
.ךלשבשחמל
aתשרה לבכ תא רבח (USB) תשרה עקשל (USB) הדצב 

 .תספדמה לש ירוחאה
bחתפל לבכה לש ינשה הצקה תא רבח USB בשחמב יונפ 

.ךלש

.ךרוצ ךכב שי םא ,רישכמה תא ליעפהל ידכ  לע ץחל2
.קלדית תספדמה תמדקבש USB-ה לש סוטטסה  תירונ

.DYMO Connect for Desktop תנכות תא לעפה3

 תמלשה רחאל תוספדמה תמישרב תאצמנ הניא תספדמה םא :macOS הלעפה תכרעמ רובע
.המישרל התוא ףיסוהל ידכ macOS-ה לש תוארוהב ןייע ,הנקתהה

תימוקמ תשרל תספדמה רוביח

 לבכ תועצמאב תימוקמ תשרל LabelWriter 5XL-ו LabelWriter 550 םימגדה תא רבחל ןתינ
LAN (לולכ אל). תנכות תא ןיקתהל שי DYMO Connect for Desktop תשרב םיבשחמה לכב 

.הספדהל ושמשיש

 LAN לבכ תועצמאב רבחל ידכ

 ירוחאה הדצבש תשרה עקשל (LAN) תשרה לבכ תא רבח1
.תספדמה לש

 LAN-ה תשר לש ליעפ עקשל לבכה לש ינשה הצקה תא רבח2
 .ךלש

.ךרוצ ךכב שי םא ,רישכמה תא ליעפהל ידכ  לע ץחל3
.קלדית תספדמה תמדקבש LAN-ה סוטטס  תירונ

 תשרל םירבוחמה םיבשחמה לכב DYMO Connect for Desktop תנכות תא ןקתהו דרוה4
.וז תספדמ תועצמאב תויוות תספדהל ושמשיש

 ץבוק טירפתמ תשר תספדמ ףסוה תורשפאב רחב ,DYMO Connect for Desktop תנכותב5
.תספדמה תא ףיסוהל ידכ תויחנהה רחא בוקעו

 עיפות איה ,LAN חתפ ךרד םגו USB חתפ ךרד ךלש בשחמל תרבוחמ תספדמהש הרקמב
 םע היינשבו ,LAN למס  םע תחא םעפ :DYMO Connect for Desktop תנכותבםיימעפ

.USB למס 

תיטטס IP תבותכ תרדגה

 .ימניד ןפואב IP תבותכ תספדמל הצקות ,לדחמ תרירבכ

תיטטס IP תבותכ רידגהל ידכ

.USB תועצמאב תספדמה תא רבח1
 .DYMO Connect for Desktop תנכותב וז תספדמ רובע תספדמ סוטטס דומעה תא חתפ2
.תשר תרוצת תרדגה תורשפאב רחב3
.םישרדנה תודשה תא אלמו תיטטס תורשפאל IP-ה תבותכ גוס תא רדגה4

USB חתפ

LAN תשר
 )LabelWriter 

 550 Turbo & 5XL( 
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ךלש תספדמב לופיטו הקוזחת

 הקוזחת ךירצתו ,תויעב אללו בר ןמזל תוריש ךל קפסתש ךכ תננכותמ LabelWriter תספדמ
 אלמת םא ךלש LabelWriter-ה תספדמ לש רתויב םיבוטה םיעוציבהמ תונהיל לכות .הטעומ
 ןויקינל םילהנה רחאו ,11 דומעבש םינושאר םידעצ קלחב תועיפומש הנקתהה תוארוה רחא
 .הז קלחב םיטרופמש
 .תעל תעמ התוא תוקנל ךילע ,ךלש LabelWriter-ה תספדמ לש ןיקת דוקפת לע רומשל תנמ לע
 היקלחל םירז םירמוח לש הרידח תעינמב עייסי תספדמה לש ינוציחה הקלחמ קבא יוקינ

 חטשמ לש יוקינ לשמל ומכ ,יתרגש ןפואב תיסיסב תימינפ הקוזחת עצבל שי ,תאז םע .םיימינפה
 .(www.dymo.com רתאה ךרד גישהל ןתינש) LabelWriter יוקינה סיטרכ תועצמאב תויוותה
:םיאבה םיטירפה תועצמאב ךלש LabelWriter-ה תספדמ תא תולקב תוקנל ךתורשפאב
ךומ תלוטנ תילטמ. 
תיכוכז יוקינל ללודמ רמוח וא םילכה חידמל ללודמ יוקינ רישכת. 

.הינומא ליכמ וניא אוהש אדוול שי ,תיכוכז יוקינל רמוחב שמתשהל תרחב םא
םידליל עבצ תשרבמ וא םייניש תשרבמ ומכ ,הכרו הנטק תשרבמ. 
יוקינ סיטרכ LabelWriter הספדהה שאר יוקינל. 

.www.dymo.com רתאב רקב ,יוקינ יסיטרכ תשיכרל

 ךילע ,תויוותה לילג את תאו תספדמה לש ינוציחה הקלח תא תוקנל ידכ

.תויוותה לילג תא ריסהל1
 .למשחה לבכ תא קתנלו תספדמה תא תובכל2
 .ךומה תלוטנ תילטמה תרזעב תספדמה לש ינוציחה הקלח תא בגנל3
 .ליעל ורכזוהש יוקינה תוסימתמ תחא תרזעב םימתכו ךולכל ריסהל4
 .ןוילעה יוסיכה תא םירהל5
 תשרבמ תרזעב תספדמה םינפמ םירחא םירז םיקיקלחו ,ריינ יריישו קבא ריסהלו שירבהל6

.הנתוכ שוטמ וא הכרו הנטק
.תספדמה תא ליעפהלו למשחה לבכ תא רבחל7
 סיטרכ תזירא לע תספדומה תוארוהה רחא בוקע ,LabelWriter יוקינ סיטרכ ךתושרב םא8

 DYMO לש תוחוקלה תכימת תוריש םע רשק רוצ ,יוקינ סיטרכ ךתושרב ןיא םא .יוקינה
.www.dymo.com תבותכב

 .ןוילעה יוסיכה תא תוריהזב רוגסו תויוותה לילג תא הרזחב סנכה9

http://www.dymo.com
http://www.dymo.com
http://www.dymo.com
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תוחיטב יעצמא

 תורהזאה לכל עמשיהל שי .ןלהל םיטרופמה םיעצמאה תא ןיבמ התאש אדוולו אורקל ךילע
.רצומה לעש תויחנההו

יללכ

םידליו תוקונית לש םדי גשיהמ ןקיחרהלו הפשאל קיטסלפ תויקש ךילשהל שי. 
ביציו חוטש חטשמ לע רצומה תא םקמל דפקה.
שמתשמל הז ךירדמב ראותמש יפכ קרו ךא רצומב שמתשהל שי. 
םייוקיל ,ןשע ,םוח ,גירח חירב ןיחבמ התאש הרקמב ידיימ ןפואב למשחה לבכ תא קתנ 

.רצומב שומישה תעב רחא גירח רבד לכ וא הרוצב םיתוויע ,עבצב
םע רשק רוציל ךילע ,רצומה לש ןוקית וא המאתה ,הקידב לכ רובע .רצומה תא קרפל ןיא 

DYMO לש תוחוקלה תוריש
תרחא ךרד םושב רצומב הכלהכ אלש לפטל וא ,טובחל ,טומשל ןיא.
אוהש לזונ לכ םע רצומה לש עגמ עונמל שי.
רחא יולימ יא .ותוא הקנת םרטב עקשהמ למשחה לבכ תא קתנלו רצומה תא תובכל דפקה 

.הפרשל וא תולמשחתהל םורגל לולע וז הארוה
רצומה ךותל םירז םיצפח סינכהל ןיא. 
רצומה תא תוקנל ידכ רחא סיסמ רמוח לכ וא לוהוכלא ,ןזנב ,עבצ יללדמב שמתשהל ןיא. 

 שמתשהל שי .רישכמה לש ינוציחה וקלח רומיגל קזנ םורגל לולע ולא םירמוחב שומיש
.רצומה יוקינל השביו הכר תילטמב

חתמ

רצומה םע תלביקש למשחה םאתמו לבכ םע קרו ךא רישכמב שמתשהל שי.
תובוטר םיידיב למשחה םאתמו לבכב תעגל רוסיא לח.
למשחה לבכ לע םידבכ םיצפח חינהל וא ,םייוניש עצבל ,קזנ םורגל ,ךותחל ןיא.
קזנ םהל םרגנש הרקמב למשחה םאתמו לבכב שמתשהל רוסיא לח.
רחא יולימ יא .למשחה לבכב הכישמו הזיחא ידי לע עקשהמ למשחה עקת תא קתנל ןיא 

.הפרשל וא תולמשחתהל םורגל לולע וז הארוה
דבב הסוכמ אוהש תעב וא ,רוגס ללחב חנומ אוה רשאכ למשחה םאתמב שמתשהל ןיא. 

.םמחתהל ונממ עונמל ידכ בטיה ררוואמ למשחה םאתמב שומיש השענ וב ללחהש אדו
עקשהמ למשחה לבכ תא קתנל שי ,ךשוממ ןמז קרפל רצומב שומיש השענ אלש הרקמב.

 תספדמה

רצומב םיחתפל וא םיענ םיקלחל תועבצא סינכהל רוסיא לח.
םימצע וילא סינכהל וא ,תויוותה תאיצי ץירח תא םוסחל ןיא.
העיצפל םורגל לולע רבדה .תויוותה תשילתו ךותיחל תשמשמה ןיכסב תעגל ןיא.
רישכמ לכ וא םומיח ירונתל ךומסב ,שמשל תורישי םיפושחה םירוזאב רצומה תא םקמל ןיא 

 וא ,ההובג תוחלל ,דואמ תוכומנ וא תוהובג תורוטרפמטל ףושחה ללח לכב וא ,רחא םומיח
 .קבא לש הלודג תומכ

יוסיכב הקזחה ידי לע ותוא םירהל וא ,רצומה יוסיכ תא קיזחהל ןיא. 

תויוות

תויוותב קרו ךא שמתשהל שי DYMO קזנ וא תולקת הסכמ הניא רצומה תוירחא .תוירוקמ 
.אוהש ישילש-דצ םרוג לכ לש תויוותב שומיש בקע ומרגנש

רדחה תרוטרפמטב ,דבלב שביו רשי חטשמל תויוותה תא דימצהל שי.
קבאל וא ,ההובג תוחל ,תוהובג תורוטרפמט ,רישי שמש רואל תויוותה ילילג תא ףושחל ןיא. 

.שביו רירק םוקמב םתוא ןסחאל דפקה
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הרזע תלבק

 ךא .הטעומ הקוזחת הכירצמו ,תויעב אלל הספדה לש םינש העיצמ LabelWriter-ה תספדמ
 שומיש תעב תורקל תולולעש תויעב ןורתפל םיכרד עיצמ הז קרפ ,היעבב לקתנ התא םא
 םע רשק רוציל ןתינ דציכ ףסונב טרפמ קרפה ,היעב רותפל חילצת אלש הרקמב .תספדמב
.DYMO לש תוחוקלה תוריש
-ה תספדמב שומיש תעב תורקל תולולעש תויעב רותפלו רתאל ןתינ דציכ עדימ קפסמ הז קלח

LabelWriter ךלש.
ילמשח חתמ סוטטס תירונ
תספדמב תויעב
תוחוקלה תוריש םע רשק תריצי

ילמשח חתמ סוטטס תירונ

:תספדמה לש יחכונה בצמה תא יתוזח ןפואב הגיצמ ילמשח חתמ סוטטס תירונ

תספדמב תויעב

.תויוותה תספדמב שומיש תעב לקתיהל לולע התא ןהב תוצופנה תויעבה המכל תונורתפ ןלהל

תבהבהמ ילמשח חתמ סוטטס תירונ

:תואבהמ תחא תויהל היושע היעבה ,תבהבהמ ילמשח חתמ סוטטס תירונ םא

 קלחב ןייע .תוחוקלה תכימת תורישל הנפ ,בהבהל הכישממ תירונהו הרתפנ אל היעבה םא
.19 דומעבש תוחוקלה תוריש םע רשק תריצי

רואית בצמ תרונ

.היובכ תספדמהיובכ

.הספדהל הנכומו תלעופ תספדמהתופיצרב לעופ

 .היגרנאב ןוכסיח בצמב תאצמנ תספדמהםומע

ריהמ בוהבה
 וא ,תספדמב תויוותב רסוח בקע שחרתהל לולע הז בצמ .האיגש העריא
 ךשמהב םיטרופמה םיירשפא תונורתפ המכב ןייעל שי .רחא גוסמ האיגש
.הז קרפ

ןורתפהיעב

 .תספדמל תויוות לילג סנכוה אלש וא לילגה לעש תויוותה ורמגנתויוות ןיא
 DYMO LW תויוות םע קר תולעופ LabelWriter 550 תרדסמ תוספדמ
.םירחא םיגוסמ תויוות ההזת אל תספדמה .תוירוקמ

 רתי םמחתה הספדהה שאר
הדימה לע

.תינשב התוא ליעפת םרטב תוקד 3-5-כ ןתמהו תספדמה תא הבכ

 .שדחמ התוא לעפהו תספדמה תא הבכתכרעמ תאיגש

http://www.dymo.com
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תוספדמה תמישרב העיפומ אל תספדמה

 .תספדמה תא רבחת םרטב תנקתומ DYMO Connect for Desktop תנכותש אדו
 בשחמ לכב DYMO Connect for Desktop הנכותה תא ןיקתהל שי ,LAN תשרל רוביח רובע
.LabelWriter תספדמ תועצמאב הספדה עצובת ונממ
 תרובעת תרבעהל רדגומ בתנהש אדוול שי ,תיטוחלא תשרבו טנרתא תשרב שומיש לש הרקמב
 .תויטוחלאו תויטוח תותשר ןיב םינותנ

הדורי הספדה תוכיאב לופיט

:תואבה תוביסהמ תחא בקע בורל תמרגנ הדורי הספדה תוכיא
ןשי תויוות לילג
תויוותה לש ימרתה יופיצב היעב
ךלכולמ הספדה שאר
 וא ,םיספדומה םיוותה יבג לע תונטק תונבל תודוקנ תועיפומ ,היוהד הספדההש הרקמב
 תויוות לילגב שומיש לע רבודמש חינהל ריבס ,ראשהמ רתוי םיריהב וא םיהכ הספדהב םיקלחש
 לילגה תרזעב התשענש הספדהה םא .ומוקמב תיקשהמ רשיה שדח לילגב שמתשהל הסנ .יוקל
 .ןושארה תויוותה לילגב איה היעבה ,יוארכ העצוב ינשה
 הקוזחת קרפב ןייע .LabelWriter לש הספדהה שאר תא תוקנל שיש איה תפסונ תורשפא
 יוקינ סיטרכ תרזעב תויוותה חטשמ יוקינ תודוא ףסונ עדימל 14 דומעבש ךלש תספדמב לופיטו

LabelWriter.

יוארכ תונזומ אל תויוותה

 ךלש תויוותהש אדוו ,תואבה תויורשפאה תא קודב ,יוארכ תונזומ אל ךלש תויוותהש הרקמב
 .ןוכנ ןפואב ונעטוה
ןהמ עונמל ידכ תויוותה לש ינמיה הצקל הקזוחב דומצ ריצה ךילומש ךכ לע דיפקהל שי 

.הדיצה קילחהל
לילגל תחתמ תואצוי תויוותה רשאכ ריצה לע תויוותה לילג תא םקמל שי. 
תאו ,תויוותה תאיצי ץירח לש ילאמשה הצקה םע תיוותה לש ילאמשה הצקה תא רשייל שי 

 .תיוותה לש ינמיה הצקה םע רשייל שי תויוותה ךילומ
.11 דומעבש תויוות תניעט .3 בלש ןייע

ועקתנש תויוות יוניפ

 ץירחמ ןתוא איצותו הרזח תויוותה תא ריזחת הרזח הנזהה ןצחל  לע הציחל ,ליגר ןפואב
.תואבה תויחנהה רחא בוקעל שי ,תוכבתסמ וא תועקתנ תויוותה םא ךא .תויוותה

תספדמב ועקתנש תויוות ריסהל ידכ

 ואצי רבכש תויוות שולתו ךותח1
 .תספדמהמ

 המידק תויוות רורחשל תידיה לע ץחל2
 העקתנש תיוותה תא תונידעב ךושמו

.תויוותה תאיצי ץירחמ הצוחה

 לע המידק ץחל
 תויוותה רורחש
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שומישה עצמאב סיפדהל הקיספהש וא הסיפדמ אל תספדמה

 תויחנהה רחא בוקע ,שומישה עצמאב סיפדהל הקיספהש וא הסיפדמ אל ךלש תספדמה םא
.היעבה תא רתאל ידכ תואבה

 .קתונ אל למשחה לבכשו למשחל תרבוחמ תספדמהש אדוול שי1
 שמתשמ התא םא .רבוחמ למשחה לבכש קודב ,תקלוד הניא ילמשח חתמ סוטטס תירונ םא
 .לעופ אוהש אדו ,םיעקש לצפמב
 רחא רישכמ רבחל הסנ ,םיעקשה לצפמב וא למשחה עקשב הניא היעבהש אדוול תנמ לע
 .לצפמלו עקשל
 לש םינושה םימגדל .תספדמה םע תלביקש למשחה לבכו םאתמב שמתשמ התאש אדו

 םימגד לש למשחה ימאתמש ךכ ,תונוש ילמשח חתמ תושירד שי LabelWriter תוספדמ
.ךלש תספדמל םיאתהל אלש םייושע םירחא

 הצוחה תויוותה תנזה ןצחל  לע הציחל ידי לע תספדמב יוארכ תונזומ תויוותהש קודב2
 .תלעופ איה רשאכ תספדמהמ
 תוכיאב לופיט קלחב ןייע .בהבהת ילמשח חתמ סוטטס תירונ ,תועוקת תויוותה םא
.17 דומעבש הדורי הספדה

 .ךלש בשחמהמ וא תספדמה לש ירוחאה הקלחמ קתנתה אל ךלש USB-ה לבכש אדו3
 אדוול ידכ 12 דומעבש בשחמל תספדמה תא רבחל דציכ .4 בלש הנקתהה תוארוהב ןייע
 .יוארכ רבוחמ לבכהש

 ןקתומ LabelWriter-ה תספדמ רובע ןקתהה להנמש אדו (Windows הלעפהה תכרעמב)4
 .יוארכ
 תורישי ךלש הנכותהמ הספדה ינותנ ריבעמ LabelWriter תספדמ רובע ןקתהה להנמ
 DYMO Connect for תנכות תנקתה תעב יטמוטוא ןפואב ןקתומ ןקתהה להנמ .תספדמל

Desktop. תועטב קחמנ וא ףלחוה ןקתהה להנמ ןכתי ,תאז םע.

תספדמה לש תימצע הקידב עוציב

 תוכיאל תועגונה תורחא תויעב וא םימלש םניאש םיוות תוללוכה תויעבב לקתנ התא םא
 םיטנמלאה לכ יכ תתמאמ תימצעה הקידבה .תספדמה לש תימצע הקידב עצבל שי ,הספדהה
 .הספדהל םינכומו םיניקת הספדהה ןונגנמו שאר לש

תימצע הקידב עצבל ידכ

 תנזה  ןצחל לעו  ןצחלה לע הכורא הציחל ץחל ,תספדמב תויוות לילג שי רשאכ1
.תוחפל תוינש רשע ךשמל תספדמהמ הצוחה תויוות
 .תספדמה בחורל תרשוימה הקידב תספדה עוציבב לחת תספדמה

.םינצחלה ינש לע הציחלה תא ררחש ,תימצעה הקידבה ליחתתש רחאל2
.יוביכ/הלעפהה ןצחל  לע הרצק הציחל ץחל ,תימצעה הקידבה תא רוצעל ידכ3
 תוריש םע רשק רוצ ,ליעל תועצומה תויורשפאה לכ תקידב רחאל הרתפנ אל היעבה םא
.19 דומעבש תוחוקלה תוריש םע רשק תריצי קלחב ןייע .תוחוקלה
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תוחוקלה תוריש םע רשק תריצי

 ידכ בל תמושתב הז ךירדמ ארק ,הב שומיש תעב וא תספדמה תנקתהב תויעבב לקתנ התא םא
 .דועיתב לולכש המ-רבד תצמחה אלש אדוול
-מ םיפסונ עויסו עדימ לבקל לכות ,דועיתב ןויע תועצמאב ךלש הלקתה תא רותפל לוכי ךניא םא

DYMO. 
DYMO תבותכב טנרטניא רתא הקיזחמ www.dymo.com םיינכדעה הכימתה יטרפ תא ללוכש 

.ךלש LabelWriter תספדמל רתויב
 :תבותכב ,ונלש רתאבש (Support) הכימתה רוזאל סנכיה ,רשק ונמע רוציל ידכ

support.dymo.com 

http://www.dymo.com
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יתביבסו ינכט עדימ

.LabelWriter תוספדמ רובע ונתינש םירושיא תודוא עדימו ינכט עדימ ליכמ הז קרפ

ינכט טרפמ

LabelWriter 550LabelWriter 550 TurboLabelWriter 5XL

הרישי תימרתהספדה תטיש

 (DPI) 'ץניאל תודוקנ 300הספדה תיצולוזר

('ץניא 4.16) מ"מ 105.73('ץניא 2.25) מ"מ 56יברמ הספדה בחור

('ץניא 4.53) מ"מ 115('ץניא 2.44) מ"מ 62יברמ הידמה יעצמא בחור

תוספדמה תקלחממ רישכמל (הינשל תיב הגמ 12) האלמ תוריהמ USBUSB 2.0 קשממ

B גוס - USBUSB 2.0 רוביח גוס

 תימוקמ תשרל רוביח גוס
(LAN)

 RJ45:  10/100 Ethernet MAC, IPv4יטנוולר אל

(קמוע ,הבוג ,בחור) תודימ
 * ('ץניא 7.09) מ"מ 180('ץניא 7.36) מ"מ 187 * ('ץניא 5.35) מ"מ 136 * ('ץניא 5) מ"מ 127

 * ('ץניא 5.35) מ"מ 136
('ץניא 7.36) מ"מ 187

 לקשמ
(דבלב לילסו תספדמ)

(דנואפ 1.95) 'ג 885(דנואפ 1.42) 'ג 645(דנואפ 1.41) 'ג 640

 רובע ילמשחה חתמה תושירד
תספדמה

רפמא 3.75  טלוו 24.0רפמא 2.5  טלוו 24.0רפמא 1.75  טלוו 24.0

למשחה םאתמ םגד
DSA-42PFC-24 2 240175 תרבח לש 

Dee Van Enterprise Co., Ltd. 
DYS865-240250W תרבח לש 

Dongguan Dongsong Electronic 
Co., Ltd. 

DSA-96PFB-24 2 240375 תרבח לש 
Dee Van Enterprise Co., Ltd. 

םאתמה לש בוקנ קפסה

 רפמא 1.2 ץרה 50/60 ח"ז טלוו 240-100

 , רפמא 1.75  טלוו 24.0
טאו 42.0

 רפמא 1.5 ץרה 50/60 ח"ז טלוו 240-100
'סקמ

 , רפמא 2.5  טלוו 24.0
טאו 60.0

 רפמא 1.5 ץרה 50/60 ח"ז טלוו 240-100

 , רפמא 3.75  טלוו 24.0
טאו 90.0

הלועפ חווט
20°C 25° דעC, (תידרשמ הביבסב תיבטימ הספדה תוכיאל) 70% דע 50% לש תיסחי תוחל

4°C 40° דעC, (יברמ הלועפ חווט) 95% דע 20% לש תיסחי תוחל

13.56MHzהלועפ תורידת

'מ 10-ל 42dBµA>(RF) וידר תורידת טלפ חתמ

 ןפואב הלועפ רשפאתת ,(הרבעהה עגרמ תועש 4 רחאל) רדחה תרוטרפמטב הביבסל הרזח הרבעה רחאלו ,60°C-ל 18°-  ןיבןוסחא חווט
 ליגר

 רשק רוצ ,תויפיצפס תונידמב םיירוטלוגר םירושיאל עגונב םיפסונ םיטרפ רובע .'וכו CE/GS/RoHS/REACH/FCC ID/IC/RCMםיירוטלוגר םירושיא
.ימוקמה תווצה םע

םייתנש ךשמלו תלבגומתוירחא
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יתביבס עדימ

 םירמוח ליכמ הז דויצ יכ ןכתי .ורוצייל עבט תורצואב שומישו היירכ ךירצמ תשכרש דויצה
.הביבסלו תואירבל םינכוסמה
 ונא ,עבטה תורצוא תקיחש תא תיחפהלו ,הביבסל ולא םירמוח לש הצפהמ ענמיהל ידכ
 .תומיאתמה (take-back systems) םירצומה תבשה תוכרעמב שמתשהל םכל םיצילממ
 םתאש דויצה בכרומ םהמ םירמוחה בור לש רוזחמ וא רזוח-שומיש ורשפאי ולא תוכרעמ
.הביבסל יתודידי ןפואב ,הפשאל וכילשהל םיניינועמ
 שמתשהל ךילע יכ הווחמ ךלש רישכמה לעש 'סקיא' תרוצ תריוצמ וילע הפשאה חפ למס
.ולא תוכרעמב

 םע רשק רוצ אנא ,הז רצומ לש רוזחמו רזוח-שומיש ,ףוסיא תודוא ףסונ עדימב ךרוצ ךל שי םא
.תלוספב לופיטו האורבת לע יארחאה ,ירוזאה וא ימוקמה ףוגה
 לש הביבסה לע הנגהה םוחתב םיעוציבה תודוא ףסונ עדימל DYMO םע רשק רוציל םג ןתינ

.ונירצומ

רישכמל ונתינש םירושיא

:לש תושירדל םיאתמ אצמנו קדבנ הז רישכמ
CB רושיא
GS רושיא
CE ןומיס

FCC 15 קלח 
ICES-003,  RSS-210 ו-RSS-Gen

RCM ןקת
 םינכוסמ םירמוח תלבגהל היחנהה לש EU( 2015/863( 2 חפסנו )EU  )RoHS2/2011/65  וצ

RoHS
 עונמל ידכ .םיגצ תללוכה הדובע תביבסב רישי הייאר וקב שומישל דעוימ וניא הז רישכמ
 וקב הז רישכמ םקמל ןיא ,םיגצ םע הדובע תביבסב תוחונ-יאל םורגל תולולעה תויופקתשה
.םידבוע לש רישי הייאר
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