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Upphovsrätt
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Om din nya etikettskrivare

Med den elektroniska etikettskrivaren DYMO® LetraTag® 200B kan du skapa ett 
brett utbud av självhäftande etiketter av hög kvalitet. Du kan välja att skriva ut dina 
etiketter i många olika teckensnittsstorlekar och stilar. Etikettskrivaren använder 
DYMO LT -etikettkassetter. Det finns etiketter i en mängd olika färger och material.

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

Registrera etikettskrivaren

Besök www.dymo.com/register för att registrera din etikettskrivare online. Under 
registreringsprocessen behöver du serienumret som finns på etikettskrivarens 
undersida. 

Du får dessa fördelar om du registrerar etikettskrivaren:

 E-postmeddelanden om gratis programuppdateringar

 särskilda erbjudanden och information om nya produkter
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Lär känna Label Maker etikettskrivare

Bekanta dig med funktionerna på följande bild.

1 Ström 3 Etikettutgång

2 Lyft för att öppna lock 4 Skärknapp

1 Batterifack 3 Etikettfack 5 Knivblad

2 Strömknapp 4 Etikettutgång
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Komma igång

Följ instruktionerna i det här avsnittet för att komma igång med din etikettskrivare.

Sätta i batterierna

Etikettskrivaren använder fyra alkaliska AA-
batterier med hög kapacitet för optimal 
utskriftskvalitet.

Så här sätter du i batterierna

1 Lyft för att öppna locket. 

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

3 Stäng locket.

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.

Sätta i etikettkassetten

Din etikettskrivare använder DYMO LT -etikettkassetter. Besök www.dymo.com 
för information om hur man köper ytterligare etikettkassetter.

Så här sätter du i en etikettkassett

1 Lyft för att öppna locket. 

2 Sätt i kassetten med etiketten placerad så 
som visas. 

3 Tryck ordentligt tills kassetten klickar på plats.

4 Stäng locket och tryck på  för att slå på 
strömmen. 

Ström

 Ljuset växlar från ljust till mörkt när strömmen är på. Strömmen stängs av 
automatiskt efter några minuters inaktivitet.

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



4 LetraTag® 200B
Bruksanvisning

Använda etikettskrivaren

Du kan skriva ut etiketter från en mobil enhet med hjälp av mobilappen DYMO 
LetraTag Connect som finns i Apple® App Store eller Google Play™-butiken.

Så här skriver du ut etiketter

1 Gå till appbutiken för din mobila enhet och sök efter DYMO 
LetraTag Connect eller använd QR-koden till höger för att 
installera LetraTag Connect-appen.

2 Aktivera Bluetooth och platstjänster på din mobila enhet och se 
till att du befinner dig inom räckvidden (ca 10 meter).

  Obs! Platstjänster krävs för att Bluetooth ska fungera ordentligt. DYMO spårar 
eller lagrar inte din plats. 

3 Tryck på  för att starta etikettskrivaren.

4 Öppna LetraTag Connect-appen och välj en mall eller tryck på + för att 
utforma din etikett.

5 Skriv ut etiketten genom att trycka på .

6 Tryck på knivknappen  på etikettskrivaren så skärs etiketten ut.

7 Ta bort skyddspapperet från etiketten och fäst den!

Se avsnittet Felsökning om du har problem med att skriva ut.

Skötsel av Label Maker etikettskrivare

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

Knivbladet är extremt vasst. Var försiktig när du rengör det.

Så här rengör du knivbladet

1 Lyft för att öppna etikettskrivarens 
lock.

2 Ta bort etikettkassetten.

3 Fukta en bomullstuss med 
alkohol.

4 Placera spetsen på en penna på 
den svarta pinnen som visas, och 
tryck ner pinnen.

5 Medan du håller ned pinnen, tryck 
och håll knappen för att frilägga 
knivbladet.

6 Släpp ut pinnen och tvätta båda sidorna av bladet med bomullstussen.

7 Släpp knivknappen.

8 När du har rengjort bladet för du tillbaka det till sitt utgångsläge genom att 
släppa upp knivknappen.

Ladda ned 
LetraTag Connect

Knivblad

Tryck och
håll
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Du kan även följa denna rutin om kniven skulle fastna i framskjutet läge och inte 
kan röra sig.

Felsökning

Gå igenom följande avsnitt om du stöter på ett problem med etikettskrivaren.

Om du behöver ytterligare hjälp kan du gå till DYMO:s webbplats på adressen 
www.dymo.com.

Problem/Felmeddelande Lösning

Etikettskrivaren startar inte  Se till att batterierna är korrekt isatta. 
Se Sätta i batterierna.

 Byt ut urladdade batterier.

Etiketten skrivs inte ut  Se till att Bluetooth-inställningen på din enhet är på.

 Se till att etikettskrivaren är inom räckhåll och att 
strömmen är påslagen.

 Byt ut urladdade batterier.

Fel på etikettskrivaren  Se till att etikettkassetten är korrekt isatt och att den inte 
har trassel eller är tom.

 Se till att batterierna är korrekt isatta.

Se Komma igång.

Dålig utskriftskvalitet  Se till att etikettkassetten är korrekt isatt. 
Se Sätta i etikettkassetten.

 Byt etikettkassett.

 Byt ut batterierna.

 Rengör skrivhuvudet. Kontakta DYMO:s kundtjänst för 
instruktioner om hur du rengör skrivhuvudet på 
support.dymo.com.

Etikettrassel Motorn stannade på grund av etikettrassel.

 Ta bort den etikett som fastnat och byt ut 
etikettkassetten.

 Rengör knivbladet. Se Skötsel av Label Maker 
etikettskrivare.

Kniven fungerar dåligt Rengör knivbladet. Se Skötsel av Label Maker 
etikettskrivare.
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Allmänna säkerhetsföreskrifter

Följ riktlinjerna i det här avsnittet för att använda produkten på ett säkert sätt. 

Etikettskrivare

 För inte in föremål i eller blockera etikettutmatningsöppningen.

 Rör inte kniven. Det kan orsaka personskador.

 Se till att inga vätskor kommer i kontakt med etikettskrivaren.

 Ta inte isär etikettskrivaren. Kontakta DYMO:s kundtjänst för inspektion, 
justering eller reparation (http://support.dymo.com).

DYMO etikettkassetter

 Använd endast DYMO-märkta LT-etikettkassetter i den här etikettskrivaren.

 Använd inte oauktoriserade tillbehör eller förbrukningsmaterial.

 Rengör ytan innan du fäster den självhäftande etiketten, så att den fäster 
ordentligt och inte lossnar lätt.

 Utsätt inte etiketterna för extrem värme eller solljus.

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 också kontakta DYMO om du vill ha mer miljöinformation om våra 
produkter.

Elektriska graderingar

Ström 6 V DC
Produkten drivs av 4 alkaliska batterier, AA 1,5 V DC vardera 
(ingår ej).

Frekvensområde 2400 - 2483,5 MHz

RF-uteffekt <10 dBm
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