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Om din nye etiketmaskine

Med DYMO® MobileLabeler elektronisk etiketmaskine, kan du designe et bredt 
udvalg af selvklæbende etiketter i høj kvalitet og udskrive dem med trådløs 
Bluetooth®-teknologi fra din Apple®- eller Android™-mobilenhed. Du kan også 
udskrive fra din Windows®- eller Mac-computer med trådløs Bluetooth-teknologi 
eller det medfølgende USB-kabel.

Du kan vælge at udskrive dine etiketter med mange forskellige skrifttyper, 
skriftstørrelser og typografier. Etiketmaskinen bruger DYMO D1 etiketkassetter 
med bredder på 6 mm (1/4”), 9 mm (3/8”), 12 mm (1/2”), 19 mm (3/4”) eller 
24 mm (1”). Etiketter er tilgængelige i et bredt udvalg af farver.

Besøg www.dymo.com for at få oplysninger om, hvordan du køber etiketter 
og tilbehør til din etiketmaskine.

Registrering af din etiketmaskine

Besøg www.dymo.com/register for at registrere din etiketmaskine online. 
Under registreringsprocessen skal du bruge serienummeret, der er placeret på 
undersiden af etiketmaskinen. Se Figur 1 på side 4.

Registrer etiketmaskinen for at nyde godt af følgende fordele:

 Et års ekstra garanti

 E-mailmeddelelser om gratis softwareopdateringer

 Specialtilbud og annonceringer af nye produkter

Sikkerhedsadvarsler i forbindelse med trådløs funktion

Næsten alt elektronisk udstyr er modtageligt for elektromagnetisk interferens 
(EMI), hvis det er utilstrækkeligt afskærmet, designet eller på anden måde 
konfigureret til elektromagnetisk kompatibilitet.

Ligesom en mobiltelefon er din DYMO-enhed en laveffekt sender/modtager, 
og den er omfattet af regler vedrørende sådanne anordninger. 

 Sluk din DYMO-enhed på steder, hvor opslag beder dig om at gøre det. 
Disse steder kan omfatte hospitaler og plejeinstitutioner, der kan bruge udstyr, 
der er følsomt over for ekstern radiofrekvensenergi.

 Følg alle tegn og anvisninger, der kræver at elektriske enheder eller 
RF-radioprodukter slukkes i bestemte områder, f.eks. benzintanke/
påfyldningsstationer, hospitaler, sprængningsområder, potentielt eksplosive 
atmosfærer eller fly.

 Visse Bluetooth-enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. I tilfælde af 
sådanne forstyrrelser kan du kontakte producenten af dit høreapparat eller din 
læge for at diskutere alternativer.

 Hvis du bruger andet personligt medicinsk udstyr, skal du kontakte 
producenten af din enhed for at afgøre, om den er tilstrækkeligt afskærmet 
mod RF-energi. Din læge kan muligvis hjælpe dig med at få disse oplysninger.

 Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din enhed med sikkerhed kan tændes eller 
anvendes, skal du kontakte en autoriseret person på det sted, du ønsker at 
bruge din enhed. Hvis der ikke er en bemyndiget person til rådighed, eller du 
fortsat ikke er sikker, anbefaler DYMO, at du slukker din Bluetooth-enhed. 
DYMO MobileLabeler
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Sikkerhedsforanstaltninger for genopladeligt 
lithium-polymer-batteri

Batteritype: LiPolymer 7,4 V 1500 mAh 11,1 Wh

Ukorrekt håndtering af et genopladeligt lithium-polymer-batteri kan resultere 
i lækage, varmeudvikling, røg, eksplosion eller brand. Dette kan forårsage 
forringelse af ydeevne eller funktionssvigt. Det kan også beskadige den 
beskyttelsesanordning, der er installeret i batteriet. Dette kan beskadige udstyret 
eller forårsage personskade. Følg vejledningerne nedenfor nøje.

Fare

 Batteriet må kun anvendes i MobileLabeler-etiketmaskinen.

 Batteriet kan kun oplades, mens det er indsat i etiketmaskinen og ved hjælp 
af den leverede opladningsadapter (9 VDC/4 A).

 Du må ikke tilslutte det direkte til en elektrisk kontakt eller en cigarettænder.

 Batteriet må ikke anvendes eller opbevares i nærheden af åben ild eller i en bil, 
hvor temperaturen kan være over 60 °C.

Advarsel

 Stop opladning af batteriet, hvis opladningen ikke er færdig i løbet af tre timer.

Forsigtig

 Etiketmaskinen eller batteriet må ikke anvendes på et sted, der genererer 
statisk elektricitet.

 Etiketmaskinen må kun anvendes ved stuetemperatur.

 Batteriet må kun oplades inden for et temperaturområde på 10 °C ~ 30 °C.

Generelle sikkerhedsforanstaltninger

Følg retningslinjerne i dette afsnit for sikker brug af dette produkt. Sørg desuden 
for at læse Sikkerhedsforanstaltninger for genopladeligt lithium-polymer-
batteri på side 2

Opladningsadapter og netledning

 Brug kun den opladningsadapter og netledning, der leveres sammen med 
etiketmaskinen.

 Rør ikke opladningsadapteren eller netledningen, hvis dine hænder er våde.

 Undlad at skære i, ødelægge, ændre eller placere tunge genstande på 
opladningsadapteren eller netledningen.

 Rør ikke opladningsadapteren eller netledningen, hvis de er beskadigede.

Etiketmaskine

 Brug kun det USB-kabel, der blev leveret sammen med etiketmaskinen.

 Der må ikke stikkes genstande ind i etiketåbningen, og den må ikke blokeres.

 Rør ikke ved skærebladet. Personskade kan forekomme.

 Lad ikke væsker komme i kontakt med etiketmaskinen.

 Skil ikke etiketmaskinen ad. Kontakt DYMO's kundesupport 
(http://support.dymo.com) for inspektion, justering eller reparation.

 Tag straks netledningen ud, hvis du bemærker unormal lugt, varme, røg, 
misfarvning, deformation eller andet usædvanligt når etiketmaskinen er i brug.

!

!

!
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DYMO D1 etiketkassetter

 Brug kun D1-mærkede etiketkassetter fra DYMO i denne etiketmaskine.

 Brug ikke tilbehør eller forbrugsstoffer, der ikke er godkendt.

 Rengør overfladen før påføring af en selvklæbende etiket, da etiketten ellers 
ikke kan klæbe korrekt og nemt kan falde af.

 Udsæt ikke etiketter for ekstrem varme eller sollys.
DYMO MobileLabeler
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Introduktion til etiketmaskinen

Bliv bekendt med funktionerne vist i følgende figur.

1 Bluetooth-status 5 Tryk for at åbne 9 Strømstik

2 Batteristatus 6 Nulstillingsknap 10 Batteri

3 Strømknap 7 Bluetooth-knap 11 Etiketkassette

4 Etiketudgang 8 USB-port 12 Serienummer/lovkrævet 
mærkat

4

3
1

5

9

8

7

6

Figur 1

2

10

11

12
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Tænd-sluk

Tasten  tænder og slukker for strømmen på etiketmaskinen. Et kort 

tryk på tasten  tænder for strømmen. Et langt tryk slukker for strømmen.

Et kort tryk på tasten  vil også annullere alle igangværende udskriftsjobs.

Efter en periode med inaktivitet vil printeren gå i strømsparetilstand. Perioden 
forud for strømsparetilstand vil variere afhængigt af din mobilenhed.

Strømstatuslampe

Strømstatuslampen viser etiketmaskinens aktuelle strømstatus.

Når etiketmaskinen er tændt, men ikke er tilsluttet en strømkilde, forbliver 
strømstatuslyset tændt, men er nedtonet.

Batteristatuslampe

Batteristatuslampen viser etiketmaskinens aktuelle ladningsstatus for batteriet.

Bluetooth-forbindelse 

Etiketmaskinen kan oprette forbindelse til maksimum to enheder ved hjælp af 
trådløs Bluetooth-teknologi. For eksempel to telefoner, en telefon og en tablet, 
eller en bærbar computer og en telefon. 

Som standard er etiketmaskinen altid synlig, når strømmen er tændt. Du kan 
ændre synligheden for etiketmaskinen via MobileLabeler-indstillingerne i DYMO 
Label-softwaren.

 Generelt – Altid synlig.

 Begrænset – Synlig i 2 minutter.

 Slukket – Aldrig synlig.

Når den er sat til begrænset synlighed, kan perioden med to minutters synlighed 
startes ved at trykke på Bluetooth-knappen  på bagsiden af etiketmaskinen.

Statuslampe Strømstatus

Slukket Strømmen er slukket. Batteriet kan stadig oplade, 
hvis maskinen er tilsluttet en stikkontakt.

Gløder Etiketmaskinen er i standbytilstand.

Blinker hurtigt Etiketmaskinen er tændt og der er opstået en fejl.

Vedvarende Strømmen er tændt.

Statuslampe Status for etiketmaskinen

Slukket Batteriet er afladet.

I bevægelse Batteriet oplades.

Vedvarende Batteriet er fuldt opladet.

Batteriet er delvist opladet.
DYMO MobileLabeler
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Sådan ændres synlighedstilstanden

1 Tilslut MobileLabeler-etiketmaskinen til den computer, hvor du har installeret 
DYMO Label-software.

2 Vælg MobileLabeler-etiketmaskinen som den aktuelle 
printer fra DYMO Label-software. 

3 Klik på  for at åbne MobileLabeler-indstillinger.

4 Vælg den ønskede synlighedsindstilling.

Bluetooth-statuslampe

Bluetooth-statuslampen viser etiketmaskinens forbindelsesstatus.

NULSTIL

Knappen NULSTIL nulstiller etiketmaskinen til dens fabriksindstillinger. 
Nulstilling af etiketmaskinen betyder, at alle aktuelle indstillinger, inklusive 
Bluetooth-indstillinger, går tabt. Tryk kun på knappen, hvis du ønsker at slette 
alle aktuelle oplysninger i etiketmaskinen. 

Brug en spids genstand som f.eks. spidsen af en pen eller blyant til at trykke 
på knappen NULSTIL.

Statuslampe Status for etiketmaskinen

Slukket Etiketmaskinen er ikke synlig.

Blinker Etiketmaskinen er synlig.

Vedvarende Etiketmaskinen er forbundet. 
DYMO MobileLabeler
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Sådan kommer du i gang

Følg instruktionerne i dette afsnit for at konfigurere din etiketmaskine.

Tilslutning til strømmen

Etiketmaskinen forsynes med strøm fra et genopladeligt lithium-polymer-batteri 
(LiPo). Batteriet, der følger med din etiketmaskine, leveres delvist opladet. 

Oplad batteriet helt, før etiketmaskinen tages i brug første gang for at opnå den 
bedste ydeevne.

Isætning af batteriet 

Sørg for, at alle kabler er koblet fra, før du 
sætter LiPo-batteriet i. 

Sådan isættes batteriet 

1 Tryk på , og løft derefter op for at 
åbne siden på etiketmaskinens 
kabinet.

2 Sæt batteriet ind i batterirummet som 
vist på Figur 2.

3 Luk kabinettet på siden af 
etiketmaskinen.

Husk at gennemlæse 
sikkerhedsforskrifterne vedrørende LiPo, 
der findes på side 2.

Udtagning af batteriet. 

Tag batteriet ud, når etiketmaskinen ikke skal 
bruges i mere end syv dage.

Sørg for, at alle kabler er koblet fra, før du 
tager LiPo-batteriet ud.

Sådan tages batteriet ud 

1 Tryk på , og løft derefter op for at 
åbne siden på etiketmaskinens kabinet.

2 Tag batteriet ud af batterirummet som 
vist på Figur 3.

Husk at gennemlæse sikkerhedsforskrifterne 
vedrørende LiPo, der findes på side 2.

Figur 2

Figur 3
DYMO MobileLabeler
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Opladning af batteriet 

Batteriet kan kun oplades med DYMO-opladningsadapteren, som følger med 
etiketmaskinen. En fuld opladning af batteriet tager ca. 2,5 til 3 timer.

Oplad batteriet helt, før etiketmaskinen tages i brug første gang for at opnå den 
bedste ydeevne.

Husk at gennemlæse sikkerhedsforskrifterne vedrørende LiPo, der findes på 
side 2.

Sådan oplades batteriet 

1 Sørg for, at batteriet er sat 
i etiketmaskinen.

2 Slut strømledningen til strømadapteren 
som vist på Figur 4. 

3 Tilslut strømadapteren til strømstikket 
på bagsiden af etiketmaskinen, og sæt 
derefter strømledningen i en stikkontakt. 
Se Figur 5.

Bevægelse i batteriets statuslamper 
viser, at batteriet oplades. Batteriet 
fortsætter med at oplade, selvom du 
slukker for etiketmaskinen.

Batteristatuslamperne stopper med at 
bevæge sig og er begge tændt, når batteriet er fuldt opladet.

Figur 4

Figur 5
DYMO MobileLabeler
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Isætning af etiketkassetten

Din etiketmaskine bruger DYMO D1 
etiketkassetter. Besøg www.dymo.com for 
information om, hvordan du køber ekstra 
etiketkassetter.

Sådan isættes etiketkassetten

1 Tryk på , og træk derefter ud for at åbne 
siden på etiketmaskinens kabinet. 

2 Sørg for, at tapen og farvebåndet 
sidder stramt over toppen af 
kassetten, og at tapen kører 
under etiketstyrene. Se Figur 6.

Om nødvendigt drejes 
farvebåndets tilbagespolingsspole 
i retning med uret for at spænde 
farvebåndet.Se Figur 7.

3 Indsæt kassetten, og tryk, indtil 
kassetten klikker på plads. 

4 Luk kabinettet på siden af 
etiketmaskinen.

Afklipning af etiketter

Etiketmaskinen har et automatisk skæreblad, som vil afklippe etiketten, 
efter hver etiket er udskrevet.

Etiketstyr

Figur 6

Figur 7

Etiketstyr

Farvebåndets 
tilbagespolingsspole
DYMO MobileLabeler
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Udskrivning af etiketter fra en mobilenhed

Du kan designe og udskrive etiketter fra MobileLabeler-etiketmaskinen med 
DYMO Connect-mobilappen.

DYMO Connect anbefales til brug med de nyeste versioner af Android- og 
iOS-mobilenheder.

Parring af etiketmaskine med din mobilenhed

Etiketmaskinen parres med din mobilenhed ved hjælp af Bluetooth-indstillingerne 
på din enhed. Etiketmaskinen vises på din liste over Bluetooth-enheder med 
navnet DYMO ML xxxx, hvor xxxx er et unikt nummer for hver enkelt 
etiketmaskine.

Hvis du bliver bedt om en kode til parring, 
så brug 0000.

Parring med en iOS-enhed

1 Slå Bluetooth-indstillingen til under Indstillinger.

2 Tryk på DYMO ML xxxx under MINE ENHEDER 
for at oprette forbindelse til etiketmaskinen. 

Efter et par sekunder vises Forbundet, 
når parringen er udført.

Parring med en Android-enhed

1 Slå Bluetooth-indstillingen til under Indstillinger.

2 Tryk på DYMO ML xxxx under Tilgængelige 
enheder for at parre etiketmaskinen. 

Når parringen er udført, vises etiketmaskinen 
efter et par sekunder under Parrede enheder.

Sådan hentes DYMO Connect-appen

DYMO MobileLabeler-etiketmaskinen fungerer trådløst med DYMO 
Connect-mobilappen, som fås i Apple® App store eller Google Play™ Butik.
DYMO MobileLabeler
Brugervejledning
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Om DYMO Connect-mobilappen

Læs mere om funktionerne i DYMO Connect-mobilappen.

Startskærmbillede

Designskærmbillede

Fra DYMO Connect-menuen  kan du se DYMO Connect-hjælp for flere 
oplysninger.

Opret en ny etiket

Åbn en tidligere
gemt etiket

Skift standardindstillinger, se 
online-hjælp, rengør 
skærebladet og meget mere

Vis eksempel, omdøb eller 
slet gemte etiketter

Vis etikettypen i
etiketmaskinen, eller

vælg en anden
etikettype

Vælg en etiketmaskine

Tilføj tekst, billeder,
figurer, linjer og

datoer til din etiket

Design din etiket

Se eksempel på din 
etiket og udskriv

Gem din etiket til 
senere

Rediger skrifttype, 
kant og andre 
objektegenskaber

Vend tilbage til
startskærmbilledet

Fortryd den seneste
handling
DYMO MobileLabeler
Brugervejledning
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Udskrivning af etiketter fra din computer

Etiketmaskinen kan oprette forbindelse til din computer med trådløs 
Bluetooth-teknologi eller USB-kablet, som følger med din etiketmaskine. 

Download og installation af DYMO Label-software

Du kan udskrive på etiketmaskinen fra DYMO Label-software.

Installation af softwaren på et Windows®-system

1 Hent den nyeste version af DYMO Label-software under supportafsnittet 
på DYMO's websted på support.dymo.com.

2 Luk alle åbne Microsoft Office-programmer.

3 Dobbeltklik på ikonet for installationsprogrammet.

Efter et par sekunder vises installationsskærmbilledet.

4 Klik på Installer, og følg anvisningerne i installationsprogrammet.

Installation af softwaren på en Mac 

1 Hent den nyeste version af DYMO Label-software under supportafsnittet 
på DYMO's websted på support.dymo.com.

2 Dobbeltklik på ikonet for installationsprogrammet, og følg anvisningerne 
på skærmen.

Tilslutning af etiketmaskinen til din computer

Etiketmaskinen sluttes til computeren via 
USB-stikket på bagsiden af etiketmaskinen. 

Brug kun det USB-kabel, der følger med 
etiketmaskinen.

Sådan tilsluttes etiketmaskinen til en 
computer

1 Sæt USB-kablet i USB-porten på 
bagsiden af etiketmaskinen.

2 Sæt den anden ende af USB-kablet i en 
USB-port på computeren.

USB-port

Figur 8
DYMO MobileLabeler
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Om DYMO Label-software

Følgende figur viser nogle af de vigtigste funktioner, der findes i DYMO Label-
softwaren.

Yderligere oplysninger om at bruge softwaren finder du i online Hjælp eller DYMO 
Label Software-brugervejledning

Fra hjælpemenuen i DYMO Label-software kan du få vist følgende:

  DYMO Label hjælp

  Brugervejledning til DYMO Label

Status for etiketmaskinen

Etiketmaskinens status vises i DYMO Label-softwarevinduet. Følgende tabel 
beskriver etiketmaskinens mulige statusser.

Når Bluetooth -symbolet  vises, er etiketmaskinen tilsluttet ved hjælp af 
Bluetooth-teknologi. Hvis ikke, er etiketmaskinen forbundet med USB-kablet.

   
Etiketmaskine er forbundet, og batteriet oplader

   
Etiketmaskine er forbundet, og batteriet oplader ikke

 
Etiketmaskine er forbundet, og der er et problem med 
batteriet. 

Udskriv en 
etiket.

Anvend et layout, som du har 
anvendt for nylig, på en etiket. 

Indfang et område på skærmen for 
at indsætte det på din etiket.

Vælg visuelt din
etikettype og

anvend layouts

Indsæt tekst,
adresser,

billeder, figurer,
streger,

stregkoder,
datoer og

tællere

Gem dine
foretrukne

adresser eller
andre data i

adressebogen.
Indsæt

automatisk data
på din etiket

Vælg en etiketmaskine til at 
udskrive dine etiketter

Visning af status for 
etiketmaskinen
DYMO MobileLabeler
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Vedligeholdelse af etiketmaskinen

Etiketmaskinen er fremstillet til at have en lang og problemfri levetid og kræver kun 
meget lidt vedligeholdelse. Rengør etiketmaskinen jævnligt, så den kan fungere 
korrekt. 

Rengøring af skærebladet

Rengør skærebladet, hver gang du skifter etiketkassetten. 

Sådan rengøres skærebladet

1 Tryk på , og løft derefter op for at 
åbne siden på etiketmaskinens kabinet.

2 Fjern etiketkassetten.

3 Sørg for, at etiketmaskinen er tændt 
og har dannet par med den mobilenhed, 
der kører DYMO Connect.

4 Åbn DYMO Connect og tryk på .

5 Tryk på Rengøring af skæreblad 
og derefter Vis skæreblad.

Skærebladet føres frem til en position, 
hvor du kan rengøre begge sider.

6 Rens begge sider af bladet med en 
vatrondel, der er fugtet med sprit.

 Skærebladet er ekstremt skarpt. 
Vær forsigtig ved rengøring.

7 Tryk på Skjul skæreblad 
i DYMO Connect efter rengøring.

Skæreblad

Figur 9
DYMO MobileLabeler
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Rengøring af printhovedet

Printhovedet er sart, så det skal behandles forsigtigt.

Sådan rengøres printhovedet

1 Kobl strømadapateren fra, hvis den 
er tilsluttet. 

2 Tryk på , og løft derefter op for at 
åbne siden på etiketmaskinens 
kabinet.

3 Tag etiketkassetten og batteriet ud.

4 Brug en lille blød børste eller 
bomuldsklud til at fjerne papirstøv og 
andre fremmedpartikler inde 
i etiketrummet.

5 Aftør printhovedet med en vatpind 
og en lille mængde sprit. Se Figur 10.

6 Sæt etiketkasseten i, og luk 
kabinettet.

Printhoved

Figur 10

Vatpind
DYMO MobileLabeler
Brugervejledning
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Fejlfinding

Gennemgå følgende afsnit, hvis du støder på et problem med etiketmaskinen.

Når printeren viser en fejl, så sluk og tænd for strømmen for at rydde fejlen.

Generelt 

Problem/fejlmeddelelse Løsning

Etiketten blev ikke udskrevet 
korrekt

 Sørg for, at etiketmaskinen er inden for din mobilenheds 

område, og at der ikke er forhindringer mellem de to 
enheder. 

 Sørg for, at etiketmaskinen ikke er i nærheden af andre 

trådløse enheder (herunder, men ikke begrænset til, 
mikrobølgeovne, trådløse telefoner, fluorescerende lys, 
trådløse videokameraer, udendørs mikrobølgelinks, 
trådløse spilcontrollere og Zigbee-enheder), som kan 
danne interferens under udskrivning.

 Sørg for, at der ikke er andre aktive Bluetooth-

forbindelser, som kan danne interferens ved udskrivning 
på etiketmaskinen, f.eks. lydstreaming på  Bluetooth-
højttalere, taleopkald på et Bluetooth-headset osv.

Etiket sidder fast 1 Tag kassetten ud af etiketmaskinen.

2 Sørg for, at tapen og farvebåndet sidder stramt 
over toppen af kassetten, og at tapen kører under 
etiketstyrene. 

Om nødvendigt drejes farvebåndets tilbagespolingsspole 
i retning med uret for at spænde farvebåndet.

3 Sørg for, at farvebåndet rækker mindst 3 mm ud over 
etiketstyrene og ikke sidder i klemme under 
etiketstyrene. 

4 Sæt kassetten ind i etiketmaskinen.

Farvebåndets
tilbagespoling

Etiketstyr

Skærebladsåbning

Rigtigt Forkert
DYMO MobileLabeler
Brugervejledning
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Dårlig udskriftskvalitet  Brug kun D1 etiketkassetter fra DYMO. 

 Slut opladningsadapteren til etiketmaskinen for at 

genoplade batteriet. Se Opladning af batteriet.

 Rengør printhovedet. Se Rengøring af printhovedet.

 Kontroller, at etiketkassetten er indsat korrekt.

 Udskift etiketkassetten.

Dårligt afklipningsresultat  Brug kun D1 etiketkassetter fra DYMO.

 Rengør skærebladet. Se Rengøring af skærebladet.

Etiketmaskine-fejl – 
strømdioden blinker hurtigt

 Kontroller, at etiketkassetten er indsat korrekt og ikke 

sidder fast eller er tom.

 Kontroller, at batteriet er indsat korrekt.

 Kontrollér, at kabinettet er lukket.

 Oplad batteriet. Se Opladning af batteriet.

Etiketmaskinen tænder ikke  Kontroller, at batteriet er indsat korrekt.

 Kontroller, at etiketmaskinen er sluttet til en fungerende 

stikkontakt.

 Oplad batteriet. Se Opladning af batteriet.

Etiketmaskinen udskriver ikke  Kontroller, at etiketkassetten er indsat korrekt.

 Batteriets opladningsniveau kan være for lavt til at 

udskrive.

• Oplad batteriet, og udskriv etiketten igen. 
Se Opladning af batteriet.

Batteriet oplader ikke  Kontroller, at batteriet er indsat.

 Kontroller, at etiketmaskinen er sluttet til en fungerende 

stikkontakt. Se Opladning af batteriet.

Batteriniveauet er lavt  Genoplad batteriet. Se Opladning af batteriet.

Problem/fejlmeddelelse Løsning
DYMO MobileLabeler
Brugervejledning
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Bluetooth-forbindelse 

Mange forbindelsesproblemer kan hurtigt løses ved at frakoble strømadapteren 
og tage batteriet ud og sætte det i igen.

Som en sikkerhedsforanstaltning skal alle kabler frakobles, når LiPO-batteriet 
håndteres.

Besøg supportafsnittet på DYMO's websted på http://support.dymo.com, 
hvis du har brug for yderligere hjælp.

Problem Løsning

Etiketmaskinens status er 
Ikke forbundet, eller den 
vises ikke på printerlisten 
i DYMO Connect-mobilappen.

 Sørg for, at etiketmaskinen er tændt.

 Sørg for, at etiketmaskinen er parret i din enheds 

indstillinger.

 Afslut DYMO Connect, og genstart appen.

En parret etiketmaskine vil 
ikke oprette forbindelse i min 
enheds Bluetooth-indstillinger

 Sørg for, at etiketmaskinen er tændt.

 Annuller pardannelse mellem etiketmaskinen og din 

mobilenhed, og dan par igen:

iOS

• Tryk på DYMO ML xxxx, og tryk derefter på 
Glem denne enhed.

Android

• Tryk på DYMO ML xxxx, og tryk derefter på 
Annuller pardannelse.

Godkendelsesfejl Genstart etiketmaskinen manuelt.

1 Sluk for etiketmaskinen.

2 Frakobl strømadapteren, og tag batteriet ud.

3 Sæt batteriet i igen og kobl strømadapteren til igen.

4 Tænd etiketmaskinen.
DYMO MobileLabeler
Brugervejledning
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Tekniske specifikationer

DYMO MobileLabeler-etiketmaskine

Mål (BHD): 55,4 mm x 147,2 mm x 146 mm

Vægt (uden batteri) 494 gram

Maks. udskriftsbredde 19 mm (3/4”)

Maks. etiketbredde 24 mm (1”)

Etikettype DYMO D1 etiketkassetter

Batteri LiPolymer 7,4 V 1500 mAh 11,1 Wh

Strømadapter 9 VDC, 4 Amp

Udskriftsmetode Termooverførsel

Udskriftsopløsning 300 dpi

USB USB 2.0 Full speed

Bluetooth® version BR/EDR V2.1 eller nyere

Bluetooth®-rækkevidde ≤ 10 meter

Godkendelser FCC, IC, TUV CB, RCM, R-NZ, RoHS, REACH

Garanti
2 år, begrænset (se Hurtig startvejledning for den fulde 
garantierklæring)
DYMO MobileLabeler
Brugervejledning
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Feedback om dokumentationen

Vi arbejder konstant på at fremstille dokumentation af højeste kvalitet 
for vores produkter. Vi modtager gerne feedback fra dig. 

Send os dine kommentarer eller forslag til vores brugervejledninger. 
Vi beder dig oplyse følgende, når du sender din feedback:

 Produktnavn, model og sidenummer i brugervejledningen

 Kort beskrivelse af instruktioner, der er unøjagtige eller uklare, områder, 
hvor der er brug for flere oplysninger, og så videre.

Vi modtager også gerne forslag til yderligere emner, som du gerne så beskrevet 
i dokumentationen.

Send dine kommentarer med e-mail til: dymo.docfeedback@newellco.com

Vær opmærksom på, at der på denne e-mailadresse kun modtages feedback 
i forbindelse med dokumentationen. Hvis du har tekniske spørgsmål, bedes 
du kontakte DYMO's kundesupport (http://support.dymo.com).

Miljøoplysninger

Det udstyr, som du har købt, kræver udvinding og brug af naturressourcer 
i forbindelse med produktionen. Det kan indeholde stoffer, der er skadelige 
for sundhed og miljø.

For at undgå, at disse stoffer udledes i miljøet, og for at mindske presset på 
naturens ressourcer, opfordrer vi dig til at anvende relevante genbrugssystemer. 
Disse systemer vil genbruge eller genvinde de fleste af udstyrets materialer efter 
endt levetid på en miljømæssigt forsvarlig måde.

Symbolet på enheden med en affaldsspand med kryds over angiver, at du skal 
bruge disse systemer.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om bortskaffelse, genbrug og 
genanvendelse af dette produkt, bedes du kontakte din lokale eller regionale 
affaldsmyndighed.

Du kan også kontakte DYMO for at få flere oplysninger om de miljømæssige 
egenskaber for vores produkter.
DYMO MobileLabeler
Brugervejledning
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