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Om din nye merkemaskin

Med DYMO® MobileLabeler elektronisk merkemaskin kan du opprette mange 
forskjellige selvklebende etikketter av høy kvalitet, og skrive de ut med Bluetooth® 
trådløs teknologi fra din Apple® eller Android™ mobilenhet. Du kan også skrive ut 
fra din Windows® eller Mac-datamaskin med Bluetooth trådløs teknologi eller den 
inkluderte USB-kabelen.

Du kan skrive ut etiketter i mange forskjellige skrifttyper, skriftstørrelser og stiler. 
Merkemaskinen bruker DYMO D1 etikettkassetter i breddene 6 mm (1/4”), 9 mm 
(3/8”), 12 mm (1/2”), 19 mm (3/4”), eller 24 mm (1”). Etikettene er tilgjengelig 
i mange forskjellige farger.

Besøk www.dymo.com for informasjon om henting av etiketter og tilbehør for 
merkemaskinen din.

Registrere din merkemaskin

Besøk www.dymo.com/register for å registrere merkemaskinen din på nettet. 
Under registreringen vil du trenge serienummeret som finnes under på 
merkemaskinen. Se Figur 1 på side 4.

Registrer merkemaskinen for å motta disse fordelene:

 Ett til år på garantien

 Epost-melding om gratis programvare oppgraderinger

 Spesialtilbud og melding om nye produkter

Trådløse sikkerhetsvarsler

Nesten hvert elektronisk apparat kan utsettes for elektromagnetisk interferens 
(EMI) hvis det ikke er tilstrekkelig skjermet, designet eller på annet vis konfigurert 
for elektromagnetisk samsvar.

I likhet med en mobiltelefon er din DYMO-enhet en lavstrøms sender/mottaker 
og den dekkes av lovgivning som gjelder for slike apparater. 

 Skru av DYMO-enheten på ethvert sted der det står oppstilte anmodninger 
om det. Slike steder kan omfatte sykehus eller pleieinstitusjoner som bruker 
utstyr som er følsomt overfor ekstern RF-energi.

 Etterfølg alle tegn og anvisninger som krever at elektriske enheter eller 
RF-radioprodukter må slås av på utpekte steder. Dette kan omfatte 
bensinstasjoner, sykehus, steder hvor det foregår sprenging, potensielt 
eksplosive atmosfærer eller i luftfartøy.

 Noen Bluetooth-apparater kan forstyrre visse høreapparater. I tilfelle slik 
forstyrrelse kan du rådføre med produsenten av høreapparatet ditt eller 
med legen din for å diskutere alternativer.

 Hvis du bruker noe annet personlig medisinsk apparat, kontakt produsenten 
av apparatet for å fastslå om det er tilstrekkelig skjermet fra RF-energi. 
Legen din kan kanskje hjelpe deg med å hente informasjonen.

 Hvis du er i tvil om apparatet kan skrus på eller brukes sikkert, skal du ta 
kontakt med en autorisert person på stedet der du vil bruke apparatet. Hvis 
ingen autorisert person er tilgjengelig, eller du fortsatt er usikker, anbefaler 
DYMO at du skrur av Bluetooth apparatet. 
DYMO MobileLabeler
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Forholdsregler som gjelder sikkerhet i forbindelse med 
oppladbart litiumpolymer-batteri

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

Feilhåndtering av et oppladbart litiumpolymer-batteri kan føre til lekkasje, varme, 
røyk, eksplosjon eller brann. Dette kan føre til forringet ytelse eller svikt. Det kan 
også skade beskyttelsesenheten som er installert i batteriet. Dette kan skade 
utstyr eller brukere. Følg instruksjonene nedenfor nøye.

Fare

 Bruk kun batteriet i merkemaskinen MobileLabeler.

 Batteriet kan kun lades opp når det er satt i merkemaskinen og ved bruk av 
ladeadapteren som følger med (9 VDC/4 A).

 Ikke koble direkte til et elektrisk strømuttak eller en lader til et lighteruttak i bil.

 Ikke oppbevar batteriet i nærheten av brann eller i en bil hvor temperaturen 
kan bli over 60 ˚C (140 °F).

Advarsel

 Stans opplading av batteriet hvis ikke oppladingen er ferdig innen tre timer.

Forsiktig

 Ikke bruk merkemaskinen eller batteriet på et sted som genererer statisk 
elektrisitet.

 Merkemaskinen skal kun brukes i romtemperatur.

 Batteriet kan kun lades i temperaturer mellom +10 °C ~ 30 °C (+50 °F~86 °F ).

Generelle sikkerhetsforholdsregler

Følg retningslinjene i denne delen for sikker bruk av produktet. I tillegg sørg for at 
du leser Forholdsregler som gjelder sikkerhet i forbindelse med oppladbart 
litiumpolymer-batteri på side 2.

Ladeadapter og strømkabel

 Bruk bare ladeadapteren og strømkabelen som kom med merkemaskinen.

 Du må ikke håndtere ladeadapteren eller strømkabelen med våte hender.

 Du må ikke skjære, skade, endre eller sette tunge gjenstander på 
ladeadapteren eller strømkabelen.

 Du må ikke bruke ladeadapteren eller strømkabelen hvis en av de er skadet.

Merkemaskin

 Bruk bare USB-kabelen som ble levert sammen med merkemaskinen.

 Ikke sett gjenstander inn i eller blokker utgangssporet for etiketter.

 Ikke rør skjærebladet. Personskade kan oppstå.

 Ikke la væske komme i kontakt med merkemaskinen.

 Ikke demonter merkemaskinen. For inspeksjon, justering eller reparasjon, 
ta kontakt med DYMO kundestøtte (http://support.dymo.com).

 Ta ut strømkontakten med en gang hvis du legger merke til unormal lukt, 
varme, røyk, misfarging, deformering eller noe uvanlig mens merkemaskinen 
er i bruk.

!

!

!

DYMO MobileLabeler
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DYMO D1 etikettkassetter

 Bruk bare DYMO-merkede D! etikettkassetter i denne merkemaskinen.

 Bruk ikke noe ikke-autorisert tilbehør eller utstyr.

 Rengjør overflaten før du setter på klistre-etiketten, ellers er det mulig at 
etiketten ikke fester seg riktig og kan lett falle av.

 Ikke utsett etikettene for ekstrem varme eller sollys.
DYMO MobileLabeler
Brukerveiledning
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Bli kjent med merke maskinen

Bli kjent med funksjonene som vises i følgende figur.

1 Bluetooth-status 5 Trykk for å åpne 9 Strømkontakt

2 Batteristatus 6 RESET-knapp 10 Batteri

3 Av/på-knapp 7 Bluetooth-knapp 11 Etikettkassett

4 Utgangsåpning for etiketter 8 USB-port 12 Serienummer/juridisk etikett

4

3
1

5

9

8

7

6

Figur 1

2

10

11

12
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Strøm

Knappen  skrur strømforsyningen til merkemaskinen av og på. Et kort trykk på 

-knappen skrur strømforsyningen på. Et langt trykk skrur strømforsyningen av.

Et kort trykk på -knappen vil også avslutte en pågående utskriftsjobb.

Etter en periode uten aktivitet går skriveren inn i en strømbesparende standby-
modus. Tidsperioden før standby-modus vil variere avhengig av mobilenheten.

Strømstatuslampe

Strømstatuslampen viser strømstatus for merkemaskinen.

Når merke maskinen er skrudd på men ikke tilkoblet en strømkilde vil 
strømstatuslampen være på men den er dimmet.

Batteristatuslampe

Batteristatuslampen viser ladestatus for skriveren:

Bluetooth forbindelse 

Merkemaskinen kan koble til maksimalt to enheter med bruk av Bluetooth trådløs 
teknologi. For eksempel, to telefoner, en telefon og et nettbrett eller en bærbar pc 
og en telefon. 

Som standard kan merkemaskinen alltid oppdages når strømforsyningen er 
skrudd på. Du kan endre merkemaskinens oppdagelighet gjennom MobileLabeler 
alternativer i DYMO Label-programvare.

 Generelt - kan alltid oppdages.

 Begrenset - kan oppdages i 2 minutter.

 Av - kan ikke oppdages.

Når oppdageligheten er begrenset kan 2 minutters oppdagelig tid startes ved å 
trykke på Bluetooth-  knappen bakpå merkemaskinen.

Statuslampe Strømstatus

Av Strømmen er skrudd av; det er mulig at batteriet fortsatt 
lader hvis det er tilkoblet et vegguttak.

Glødende Merkemaskinen er i standbymodus.

Raskt blinkende Merke maskinen er på og det er en feil.

Fast Strømforsyningen er skrudd på.

Statuslampe Status på merkemaskinen

Av Batteriet er tomt.

Bevegende Batteriet lader.

Fast Batteriet er ladet.

Batteriet er delvis ladet.
DYMO MobileLabeler
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Slik endrer du modus for oppdaging

1 Koble MobileLabeler merkemaskinen til datamaskinen hvor du har installert 
DYMO Label programvare.

2 Fra DYMO Label programvare, velg MobileLabeler 
merkemaskinen som gjeldende skriver. 

3 Klikk på  for å åpne MobileLabeler alternativer.

4 Velg ønsket alternativ for oppdaging.

Bluetooth-statuslampe

Bluetooth-statuslampen viser strømstatus for merkemaskinen.

RESET

RESET-knappen tilbakestiller merkemaskinen til fabrikkens standardinnstillinger. 
Nullstilling av merkemaskinen vil resultere i at alle gjeldende innstillinger blir tapt, 
inkludert alle Bluetooth-innstillinger. Trykk bare på denne knappen hvis du vil slette 
all gjeldende informasjon på merkemaskinen. 

For å trykke på RESET-knappen, bruk en tynn spiss gjenstand, som f.eks spissen 
på en penn eller blyant.

Statuslampe Status på merkemaskinen

Av Merkemaskinen kan ikke oppdages.

Blinkende Merkemaskinen kan oppdages.

Fast Merkemaskinen er tilkoblet. 
DYMO MobileLabeler
Brukerveiledning
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Komme i gang

Følg anvisninger i denne delen for å sette opp merke maskinen din.

Koble til strøm

Merkemaskinen strømforsynes med et oppladbart litiumpolymer-batteri (LiPo). 
Batteriet som er inkludert med merke maskinen leveres delvis oppladet. 

For den beste ytelsen, skal du lade opp batteriet før merkemaskinen din brukes 
for første gang.

Sette i batteriet 

Se til at alle ledninger er frakoblet før 
LiPo-batteriet settes i. 

Sette i batteriet 

1 Trykk  og løft for å åpne opp 
sidedekslet til merkemaskinen.

2 Sett inn batteriet i batterirommet 
som vist i Figur 2.

3 Lukk sidedekslet på merkemaskinen.

Les LiPo sikkerhetsregler som kan finnes 
på side 2.

Fjerne batteriet 

Ta ut batteriet når merkemaskinen ikke 
vil bli brukt i over syv dager.

Se til at alle ledninger er frakoblet før 
LiPo-batteriet tas ut.

Slik tar du ut batteriet 

1 Trykk  og løft så for å åpne opp 
sidedekslet til merke maskinen.

2 Ta ut batteriet fra batterirommet som 
vist i Figur 3.

Les LiPo sikkerhetsregler som kan finnes 
på side 2.

Figur 2

Figur 3
DYMO MobileLabeler
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Lade batteriet 

Batteriet kan bare lades med DYMO ladeadapter som leveres med 
merkemaskinen. Det tar ca. 2,5 til 3 timer å lade batteriet helt.

For den beste ytelsen, skal du lade opp batteriet før merkemaskinen din brukes for 
første gang.

Les LiPo sikkerhetsregler som kan finnes på side 2.

For å lade batteriet 

1 Sørg for at batteriet er satt 
i merkemaskinen.

2 Plugg strømledningen inn i 
strømadapteren som vist i Figur 4. 

3 Koble strømadapteren til strømkontakten 
bakpå merkemaskinen, og plugg 
strømledningen i et strømuttak. 
Se Figur 5.

Bevegelse i batteriets statuslamper viser 
at batteriet lades. Batteriet fortsetter 
å lade, selv om du skrur av 
merkemaskinen.

Når batteriet er fullstendig ladet slutter 
batteriets statuslamper å beveges og er begge på.

Figur 4

Figur 5
DYMO MobileLabeler
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Sette i etikettkassetten

Din merkemaskin Bruker DYMO D1-
etikett kassetter Besøk www.dymo.com for 
informasjon om kjøp av flere etikettkassetter.

Sette i tapekassetten

1 Trykk  og dra så utover for å åpne opp 
sidedekslet til merkemaskinen. .

2 Kontroller at tape og fargebånd 
ligger stramt i åpningen av kassetten 
og at tapen kommer godt ut under 
etikettsporet. Se Figur 6.

Om nødvendig kan du vri 
båndspolen med klokken for å 
stramme til båndet. Se Figur 7

3 Sett inn kassetten og trykk forsiktig til 
den klikker på plass. 

4 Lukk sidedekslet på merkemaskinen.

Skjære etikettene

Merkemaskinen har et automatisk skjæreblad som skjærer av hver etikett som 
skrives ut.

Etikettspor

Figur 6

Figur 7

Etikettspor

Tilbakespoling 
av båndet
DYMO MobileLabeler
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Skrive ut etiketter fra en mobilenhet

Du kan designe og skrive ut etiketter fra MobileLabeler merkemaskinen med bruk 
av DYMO Connect mobilapplikasjonen.

DYMO Connect anbefales til bruk med de mest nylig utgitte versjoner av Android 
og iOS mobilenheter.

Pare merkemaskinen med mobilenheten

Par merkemaskinen til den mobile enheten ved hjelp av innstillingene for Bluetooth 
på enheten. Merkemaskinen vises på listen med Bluetooth-enheter med navnet 
DYMO ML xxxx der xxxx er unikt for hver merkemaskin.

Hvis du blir bedt om en parekode, bruk 0000.

Pare med en iOS-enhet

1 Slå på Bluetooth i Innstillinger.

2 Trykk på DYMO ML xxxx under MINE 
ENHETER for å koble til merkemaskinen. 

Tilkoblet viser etter noen sekunder, når paringen 
er fullført.

Pare med en Android-enhet

1 Slå på Bluetooth i Innstillinger.

2 Trykk på DYMO ML xxxx under Tilgjengelige 
enheter for å pare merkemaskinen. 

Etter noen sekunder, viser merkemaskinen under 
Parede enheter, når paringen er fullført.

Laste ned Dymo Connect-appen

DYMO MobileLabeler merkemaskinen jobber trådløst med DYMO Connect mobil-
appen som er tilgjengelig på Apple® App butikken eller Google Play™ butikken.
DYMO MobileLabeler
Brukerveiledning
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Om Dymo Connect Mobile-appen

Lær om funksjonene som er tilgjengelig i DYMO Connect mobilappen.

Startskjermbilde

Utformingsskjerm

Fra DYMO Connect-menyen , kan du vise DYMO Connect hjelp for mer 
informasjon.

Opprette en ny
etikett

Åpne en tidligere
lagret etikett

Endre standardinnstillinger, 
vis elektronisk hjelp, rengjør 
skjærebladet og mer

Forhåndsvis, gi nytt navn til, 
eller slett lagrede etiketter

Vis typen etikett i
merkemaskinen eller

velg en annen type
etikett

Velge en
merkemaskin

Legg til tekst, bilder,
former, linjer og

datoer på etiketten

Utform etiketten

Forhåndsvis etiketten 
din og skriv ut

Lagre etikettformen 
for senere

Rediger skrifttypen, stilen, 
rammen og andre 
objektegenskaper

Gå tilbake til
startskjermbildet

Angre siste handling
DYMO MobileLabeler
Brukerveiledning
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Skrive ut etiketter fra din pc

Merkemaskinen kan kobles til pc-en din med Bluetooth trådløs teknologi eller med 
USB-kabelen som ble levert med merkemaskinen. 

Laste ned og installere DYMO Label programvare

Du kan skrive ut merkemaskinen fra DYMO Label programvare.

For å installere programvaren på et Windows®-system

1 Last ned den siste versjonen av DYMO Label programvare fra støttedelen av 
DYMO nettsiden på support.dymo.com.

2 Lukk alle åpne Microsoft Office-applikasjoner.

3 Dobbeltklikk på installasjonsikonet.

Etter noen sekunder vises installasjonsskjermen.

4 Klikk på Installer og følg instruksjonene i installerer.

For å installere programvaren på en Mac 

1 Last ned den siste versjonen av DYMO Label programvare fra støttedelen av 
DYMO nettsiden på support.dymo.com.

2 Dobbeltklikk på installasjonsikonet og følg instruksjonene på skjermen.

Koble din merkemaskin til datamaskinen din

Merkemaskinen kan tilkobles datamaskinen 
med bruk av USB-kontakten bak på 
merkemaskinen. 

Bruk bare USB-kabelen som er levert med 
merkemaskinen.

Koble merkemaskinen til datamaskinen

1 Sett USB-kabelen inn i USB-porten 
bakpå merkemaskinen.

2 Dett den andre enden av USB-kabelen 
inn i en USB-port på pc-en din.

USB-port

Figur 8
DYMO MobileLabeler
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Om DYMO Label-programvare

Følgende figur viser noen av hovedfunksjonene som er tilgjengelig med 
DYMO Label programvare.

For fullstendige detaljer om bruken av programvaren, se elektronisk hjelp eller 
DYMO Label programvare brukerhåndbok.

Fra hjelpmenyen i DYMO Label-programvaren kan du se følgende:

  Hjelp, DYMO Label

  Brukerveiledning for DYMO Label

Status på merkemaskinen

Merkemaskinens status vises i DYMO Label programvarevinduet. Følgende tabell 
beskriver mulige statuser på merkemaskinen.

Når Bluetooth symbolet  er tilstede, er merkemaskinen tilkoblet med bruk av 
Bluetooth teknologi. Ellers er merkemaskinen tilkoblet med USB-kabelen.

   
Merkemaskinen er koblet til, og batteriet lades

   
Merkemaskinen er koblet til, men batteriet lades ikke.

 
Merkemaskinen er koblet til, og det er et problem med 
batteriet 

Skriv ut en 
etikett

Bruk et nylig brukt 
oppsett på en etikett

Hent et bilde fra en del av 
skjermen for å sette inn på etiketten

Velg etikettypen
visuelt og bruk

oppsett

Sett inn tekst,
adresser, bilder,
fasonger, linjer,

strekkoder,
datoer og tellere

Lagre dine
favorittadresser

eller andre data i
adresseboka; sett

automatisk inn
dataene på

etiketten din

Velg en merkemaskin til å 
skrive ut etikettene dine

Vise status på 
merkemaskinen
DYMO MobileLabeler
Brukerveiledning
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Vedlikehold av merke maskinen

Merkemaskinen din er utformet for å gi lang og problemfri drift, samtidig som den 
krever svært lite vedlikehold. Du må rengjøre merkemaskinen regelmessig, slik at 
den fungerer riktig. 

Rengjøre skjærebladet

Rengjør skjærebladet hver gang du skifter etikettkassetten. 

For å rengjøre skjærebladet

1 Trykk  og løft for å åpne opp 
sidedekslet til merkemaskinen.

2 Ta ut etikettkassetten.

3 Sørg for at merkemaskinen er på og at 
mobilenheten kjører DYMO Connect.

4 Åpne DYMO Connect og trykk .

5 Trykk Rengjøre skjæreblad og så Vis 
skjæreblad.

Skjærebladet vil føres fram i en posisjon 
der du kan rengjøre begge sider.

6 Bruk en bomullsdott og alkohol til å 
rengjøre begge sider av bladet.

 Skjærebladet er særdeles skarpt. Vær 
forsiktig under rengjøring.

7 Etter rengjøring av bladet, trykk Skjul 
skjæreblad i DYMO Connect.

Skjæreblad

Figur 9
DYMO MobileLabeler
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Rengjøre skrivehodet

Skrivehodet er svært ømtålig, så vær forsiktig når du rengjør det.

For å rengjøre skrivehodet

1 Koble fra strømadapteren, hvis den er 
tilkoblet. 

2 Trykk  og løft for å åpne opp 
sidedekslet til merkemaskinen.

3 Ta ut etikettkassetten og batteriet.

4 Bruk en liten, myk pensel/
bomullspinne til å børste vekk støv og 
andre partikler inne i skuffen.

5 Tørk av skrivehodet med en vattpinne 
og litt alkohol. Se Figur 10.

6 Sett i etikettkassetten igjen og lukk 
dekselet.

Skrivehode

Figur 10

Vattpinne
DYMO MobileLabeler
Brukerveiledning
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Feilsøking

Gå gjennom følgende avsnitt hvis du får et problem med merkemaskinen din.

Når skriveren viser en feil, skru strømforsyningen av og på igjen for å klarere feilen. 

Generelt 

Problem/feilmelding Løsning

Etiketten ble ikke skrevet 
korrekt ut

 Sjekk at merkemaskinen er innenfor rekkevidden for 

den mobile enheten og at det ikke finnes noen hindring 
mellom de to apparatene. 

 Sjekk at merkemaskinen er unna annet trådløst utstyr 

(inkludert men ikke begrenset til mikrobølgeovner, 
trådløse telefoner, fluorescerende lys, trådløse 
videokameraer, utendørs mikrobølgelinker, trådløse 
spillkontrollere og Zigbee-apparater), som kan forårsake 
interferens ved utskrift.

 Sjekk at ingen Bluetooth-tilkoblinger er aktive, som kan 

forårsake interferens ved utskrift til merkemaskinen, som 
strømmende Bluetooth-høyttalere, anrop på 
Bluetooth-hodetelefoner, osv.

Etikett fastkjørt 1 Ta ut kassetten fra merkemaskinen.

2 Kontroller at tape og fargebånd ligger stramt i åpningen 
av kassetten og at tapen kommer godt ut under 
etikettsporet. 

Om nødvendig kan du vri båndspolen med klokken for 
å stramme til båndet.

3 Sørg for at tapen ligger minst 3,2 mm forbi etikettsporet 
og ikke hektes fast under sporet. 

4 Sett kassetten i merkemaskinen.

Båndspolen

Etikettspor

Knivåpning

Riktig Feil
DYMO MobileLabeler
Brukerveiledning
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Dårlig utskriftskvalitet  Bruk kun DYMO merkede D1 etikettkassetter.

 Fest ladeadapteren til merkemaskinen for å lade 

opp batteriet. Se Lade batteriet.

 Rengjøre skrivehodet. Se Rengjøre skrivehodet.

 Sørg for at etikettkassetten er satt i korrekt.

 Bytt ut etikettkassetten.

Dårlig skjæring  Bruk kun DYMO merkede D1 etikettkassetter.

 Rengjør skjærebladet. Se Rengjøre skjærebladet.

Merkemaskin-feil; strøm LED-
lampe blinker raskt

 Sørg for at etikettkassetten er riktig satt i og ikke 

fastkjørt eller tomt.

 Sørg for at batteriet er satt i riktig.

 Sørg for at dekselet er lukket.

 Lade batteriet. Se Lade batteriet.

Merkemaskinen vil ikke skru 
seg på

 Sørg for at batteriet er satt i riktig.

 Sørg for at merke maskinen er tilkoblet et funksjonelt 

vegguttak.

 Lade batteriet. Se Lade batteriet.

Merkemaskinen vil ikke skrive  Sørg for at etikettkassetten er satt i korrekt.

 Batteriets ladenivå kan være for lavt til å skrive.

• Lad batteriet og skriv etiketten på nytt. Se Lade 
batteriet.

Batteri lader ikke  Sørg for at batteriet er satt i.

 Sørg for at merke maskinen er tilkoblet et funksjonelt 

vegguttak. Se Lade batteriet.

Batterinivået er lavt  Lade batteriet. Se Lade batteriet.

Problem/feilmelding Løsning
DYMO MobileLabeler
Brukerveiledning
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Bluetooth forbindelse 

Mange feil med tilkobling kan raskt rettes opp ved å koble fra stømadapteren, 
og ta ut og sette inn igjen batteriet.

For sikkerhets skyld må alle kabler være frakoblet ved håndtering av 
LiPO-batteriet.

Hvis du trenger videre assistanse, besøk Kundestøttedelen av DYMO nettsiden på 
http://support.dymo.com.

Problem Løsning

Merkemaskinens status er 
Ikke tilkoblet eller vises ikke 
i skriverlisten i DYMO Connect 
mobilappen

 Sørg for at strømtilførsel til merkemaskinen er på.

 Sørg for at merkemaskinen er paret med enhetens 

innstillinger.

 Avslutt DYMO Connect og start applikasjonen på nytt.

Paret merkemaskin vil ikke 
koble til i enhetens Bluetooth 
innstillinger

 Sørg for at strømtilførsel til merkemaskinen er på.

 Fjern merkemaskinen fra mobilenheten og par den 

på nytt

iOS

• Trykk på DYMO ML xxxx og trykk på Glem denne 
enheten.

Android

• Trykk på DYMO ML xxxx og trykk på Fjern.

Godkjenningsfeil Start merkemaskinen på nytt.

1 Skru av merkemaskinen.

2 Koble fra strømadapteren og ta ut batteriet.

3 Sett batteriet i på nytt og koble til strømadapteren igjen.

4 Skru på merkemaskinen.
DYMO MobileLabeler
Brukerveiledning
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Tekniske spesifikasjoner

DYMO MobileLabeler merkemaskin

Dimensjoner (BxHxD) 2,18” x 5,8” x 5,75” (55,4 mm x 147,2 mm x 146 mm)

Vekt (uten batteri) 494 gram

Maks. utskriftsbredde 19 mm

Maks. etikettbredde 24 mm

Etikettype DYMO D1 etikettkassetter

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

Strømadapter 9 VDC, 4 Amp

Utskriftsmetode Termisk overføring

Utskriftsoppløsning 300 dpi

USB USB 2.0 Full hastighet

Bluetooth® versjon BR/EDR V2.1 eller nyere

Bluetooth® område ≤ 32 fot  (10 meter)

Offentlige godkjenninger FCC, IC, TUV CB, RCM, R-NZ, RoHS, REACH

Garanti
2 års begrenset (se i hurtigveiledningen for en fullstendig 
garantierklæring)
DYMO MobileLabeler
Brukerveiledning
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Tilbakemelding på brukerveiledningen

Vi arbeider kontinuerlig med å utarbeide dokumentasjon av høyest mulig kvalitet 
for produktene våre. Vi vil sette pris på tilbakemeldinger fra deg. 

Send oss kommentarer eller forslag til forbedring av brukerhåndbøkene våre. Legg 
ved følgende informasjon sammen med tilbakemeldingen:

 Produktnavn, modell og sidenummer i brukerhåndboken

 En kort beskrivelse av instruksjoner som er feil eller uklare, områder hvor flere 
detaljer er nødvendige, osv.

Vi vil også gjerne høre fra deg hvis du har forslag til andre emner som burde vært 
med i brukerveiledningen.

Send e-post til: dymo.docfeedback@newellco.com

Husk på at denne e-postadressen bare skal brukes til tilbakemelding på 
dokumentasjonen. Hvis du har tekniske spørsmål, ber vi deg ta kontakt med 
DYMO Kundestøtte (http://support.dymo.com).

Miljøinformasjon

For produksjonen av utstyret som du har kjøpt kreves det utvinning og bruk av 
naturlige ressurser. Utstyret kan inneholde stoffer som er kjent å være farlige for 
miljøet eller menneskers helse.

For å kunne unngå spredningen av slike stoffer i miljøet, og for å redusere presset 
på naturlige ressurser, oppmuntrer vi deg til å benytte gjenvinningsprogrammer. 
Disse systemene vil på en miljøvennlig måte gjenbruke eller gjenvinne de fleste av 
materialene i utstyret etter at utstyrets levetid er over.

Symbolet med den utkryssede søppelkassen på enheten betyr at du bør bruke 
disse systemene.

Hvis du trenger mer informasjon om innsamling, gjenbruk eller resirkulering av 
dette produktet, må du kontakte ditt lokale eller regionale renovasjonsbyrå.

Du kan også kontakte DYMO for mer informasjon om miljøpåvirkningen våre 
produkter har.
DYMO MobileLabeler
Brukerveiledning
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