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Om din nya etikettskrivare

Med den etikettskrivaren DYMO® MobileLabeler kan du skapa många olika 
självhäftande etiketter av hög kvalitet och skriva ut dem med trådlös Bluetooth®-
teknik från en mobil Apple®- eller Android™-enhet. Du kan även skriva ut från en 
Windows®- eller Mac-dator via Bluetooth eller den medföljande USB-kabeln.

Du kan välja många olika teckensnitt, teckenstorlekar och stilar att skriva ut 
etiketterna med. Etikettskrivaren använder DYMO D1-etikettkassetter med 
bredderna 6 mm (1/4 tum), 9 mm (3/8 tum), 12 mm (1/2 tum), 19 mm (3/4 tum) 
eller 24 mm (1 tum). Det finns etiketter i många olika färger.

Besök www.dymo.com för information om att köpa etiketter och tillbehör till 
etikettskrivaren.

Registrera etikettskrivaren

Besök www.dymo.com/register och registrera etikettskrivaren på nätet. Under 
registreringsprocessen behöver du serienumret, som finns på etikettskrivarens 
undersida. Se Figur 1 på sidan 4.

Du får dessa fördelar om du registrerar etikettskrivaren:

 ett extra års garanti

 e-postmeddelanden om gratis programuppdateringar

 speciella erbjudanden och information om nya produkter

säkerhetsvarningar för trådlös teknik

Nästan alla elektroniska apparater är känsliga för elektromagnetiska störningar 
(EMI) om de inte är korrekt skyddade, konstruerade eller på annat sätt 
konfigurerade för elektromagnetisk kompatibilitet.

Precis som din mobiltelefon är DYMO-enheten en sändare/mottagare med låg 
effekt och den omfattas av de bestämmelser som gäller för sådana enheter. 

 Stäng av DYMO-enheten när du befinner dig i lokaler där du uppmanas att 
göra det. Sådana lokaler kan omfatta sjukhus eller vårdcentraler som 
använder utrustning som är känslig för extern radiofrekvensenergi.

 Följ alla skyltar och anvisningar som kräver att elektriska enheter eller 
produkter med radiosändare stängs av inom vissa områden, som till exempel 
bensinstationer, sjukhus, sprängningsområden, potentiellt explosiva miljöer 
eller ombord på flygplan.

 Somliga Bluetooth-enheter kan störa vissa hörselapparater. Om du råkar ut 
för sådana störningar kan du kontakta tillverkaren av hörselapparaten eller en 
läkare för att diskutera alternativ.

 Om du använder någon annan personlig medicinsk apparat ska du kontakta 
apparatens tillverkare för att ta reda på om den är tillräckligt väl avskärmad 
från RF-energi. Din läkare kan eventuellt hjälpa dig att ta fram den 
informationen.

 Om du är osäker på om det är säkert att slå på eller använda enheten ska du 
fråga en behörig person på platsen där du vill använda enheten. Om det inte 
finns någon behörig person att fråga eller om du fortfarande är osäker 
rekommenderar DYMO att du stänger av Bluetooth-enheten. 
DYMO MobileLabeler
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Säkerhetsföreskrifter för laddningsbara 
litiumpolymerbatterier

Batterityp: LiPolymer 7,4 V 1 500 mAh 11,1 Wh

Felaktig hantering av laddningsbara litiumpolymerbatterier kan orsaka läckage, 
värmeutveckling, rök, explosion eller eldsvåda. Detta kan medföra försämrad 
prestanda eller enhetsfel. Det kan också skada den skyddsenhet som är 
installerad i batteriet. Det kan i sin tur skada utrustningen eller användarna. 
Följ noggrant nedanstående anvisningar.

Fara

 Använd endast batteriet i MobileLabeler-etikettskrivaren.

 Batteriet kan bara laddas med den medföljande laddningsadaptern 
(9 V likström/4 A) medan det är isatt i etikettskrivaren.

 Anslut inte direkt till ett eluttag eller cigarettändaruttag.

 Förvara inte batteriet i närheten av eld eller i en bil där temperaturen 
kan överstiga 60°C (140°F).

Varning

 Avbryt laddningen av batteriet om den inte slutförts inom tre timmar.

Varning

 Använd inte etikettskrivaren eller batteriet på platser som genererar statisk 
elektricitet.

 Använd bara etikettskrivaren vid rumstemperatur.

 Batteriet kan bara laddas mellan +10°C och 30°C (+50°F och 86°F).

Allmänna säkerhetsföreskrifter

Följ riktlinjerna i det här avsnittet för att använda produkten på ett säkert sätt. 
Läs dessutom Säkerhetsföreskrifter för laddningsbara litiumpolymerbatterier 
på sidan 2.

Laddningsadapter och strömsladd

 Använd bara den laddningsadapter och strömsladd som medföljde 
etikettskrivaren.

 Ta inte i laddningsadaptern eller strömsladden med våta händer.

 Skär inte av, skada eller ändra laddningsadaptern eller strömsladden 
och placera inte tunga föremål på dem.

 Använd inte laddningsadaptern eller strömsladden om någon av dem 
är skadade.

Etikettskrivare

 Använd bara den USB-kabel som medföljde etikettskrivaren.

 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).

!

!

!
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 Koppla genast ur strömsladden om du lägger märke till en onormal lukt, 
värme, rök, missfärgning, deformering eller något annat ovanligt medan 
etikettskrivaren används.

DYMO D1 etikettkassetter

 Använd enbart DYMO:s egna D1-etikettkassetter i den här etikettskrivaren.

 Använd inte oauktoriserade tillbehör eller förbrukningsmaterial.

 Rengör ytan innan du fäster den självhäftande etiketten, annars kanske den 
inte fäster ordentligt och lätt lossnar.

 Utsätt inte etiketterna för extrem värme eller solljus.
DYMO MobileLabeler
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Bekanta dig med etikettskrivaren

Bekanta dig med funktionerna på följande bild.

1 Bluetooth-status 5 Tryck för att öppna 9 Strömanslutning

2 Batteristatus 6 RESET-knapp 10 Batteri

3 Strömknapp 7 Bluetooth-knapp 11 Etikettkassett

4 Etikettutgång 8 USB-port 12 Serienummer/
Myndighetsgodkännande

4

3
1

5

9

8

7

6

Figur 1

2

10

11

12
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Ström

Med knappen  slår du på och av strömmen till etikettskrivaren. Du slår på 

strömmen genom att hålla ned  en kort stund. Du stänger av strömmen 

genom att hålla ned knappen ett längre tag.

Håller du ned  en kort stund avbryts även alla pågående utskriftsjobb.

Efter en tids inaktivitet försätts skrivaren i ett strömbesparande viloläge. Hur 
lång tid det tar innan viloläget aktiveras varierar beroende på din mobila enhet.

Strömstatuslampa

Strömstatuslampan visar etikettskrivarens strömstatus.

När etikettskrivaren är på men inte är ansluten till en strömkälla lyser 
strömstatuslampan fortfarande, men den lyser svagare.

Batteristatuslampa

Batteristatuslampan visar batteriets laddningsstatus.

Bluetooth-anslutning 

Etikettskrivaren kan ansluta till max två enheter via trådlös Bluetooth-teknik. 
Till exempel två telefoner, en telefon och en surfplatta eller en bärbar dator och 
en telefon. 

Som standard är etikettskrivaren alltid upptäckbar när du slår på strömmen. 
Du kan ändra inställningen för etikettskrivarens upptäckbarhet i Alternativ för 
MobileLabeler i DYMO Label.

 Allmänt – Alltid upptäckbar.

 Begränsad – Upptäckbar i 2 minuter.

 Av – Aldrig upptäckbar.

När inställningen för begränsad upptäckbarhet används kan den två minuter långa 
perioden startas genom att trycka på Bluetooth-knappen  på etikettskrivarens 
baksida.

Statuslampa Strömstatus

Av Strömmen är av. Det kan hända att batteriet fortfarande 
laddas om den är kopplad till ett vägguttag.

Pulserar Etikettskrivaren är i viloläge.

Blinkar snabbt Etikettskrivaren är på och ett fel har uppstått.

Lyser fast Strömmen är på.

Statuslampa Etikettskrivarstatus

Av Batteriet är tomt.

Rör sig Batteriet laddas.

Lyser fast Batteriet är fulladdat.

Batteriet är delvis laddat.
DYMO MobileLabeler
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Ändrar in upptäcktssätt

1 Anslut etikettskrivaren MobileLabeler till den dator som har DYMO Label 
installerat.

2 I DYMO Label väljer du din MobileLabeler som aktuell 
skrivare. 

3 Öppna Alternativ för MobileLabeler genom att klicka 
på .

4 Välj önskat alternativ för upptäckbarhet.

Bluetooth-statuslampa

Bluetooth-statuslampan visar etikettskrivarens anslutningsstatus.

ÅTERSTÄLL

Återställningsknappen (RESET) återställer etikettskrivaren till fabriksinställningarna. 
När du återställer etikettskrivaren går alla inställningar förlorade, inklusive alla 
Bluetooth-inställningar. Tryck enbart på den här knappen om du vill radera all 
aktuell information från etikettskrivaren. 

Tryck in RESET-knappen med ett spetsigt föremål som till exempel spetsen på en 
bläck- eller blyertspenna.

Statuslampa Etikettskrivarstatus

Av Etikettskrivaren är inte upptäckbar.

Blinkar Etikettskrivaren är upptäckbar.

Lyser fast Etikettskrivaren är ansluten. 
DYMO MobileLabeler
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Komma igång

Följ anvisningarna i det här avsnittet för att ställa in etikettskrivaren.

Ansluta strömmen

Etikettskrivaren drivs av ett uppladdningsbart litiumpolymerbatteri (LiPo). 
Batteriet i etikettskrivaren är delvis laddat när det levereras. 

För bästa resultat bör du ladda batteriet helt innan du börjar använda 
etikettskrivaren.

Sätta i batteriet 

Se till att alla kablar är urkopplade innan 
du sätter i LiPo-batteriet. 

Så här sätter du i batteriet 

1 Tryck på  och lyft upp sidoluckan 
på etikettskrivaren.

2 Sätt i batteriet i batterifacket så som 
visas på Figur 2.

3 Stäng sidoluckan på etikettskrivaren.

Läs noga Säkerhetsföreskrifter för 
litiumpolymerbatteriet som finns på 
sidan 2.

Ta ur batteriet 

Ta ur batteriet om etikettskrivaren inte 
ska användas på mer än sju dagar.

Se till att alla kablar är urkopplade 
innan du tar ur LiPo-batteriet.

Så här tar du ut batteriet 

1 Tryck på  och lyft upp sidoluckan 
på etikettskrivaren.

2 Ta ur batteriet ur batterifacket så 
som visas i Figur 3.

Läs noga Säkerhetsföreskrifter för 
litiumpolymerbatteriet som finns på sidan 2.

Figur 2

Figur 3
DYMO MobileLabeler
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Ladda batteriet 

Batteriet kan enbart laddas med den DYMO-laddningsadapter som medföljer 
etikettskrivaren. Det tar ungefär 2,5 till 3 timmar att helt ladda batteriet.

För bästa resultat bör du ladda batteriet helt innan du börjar använda 
etikettskrivaren.

Läs noga Säkerhetsföreskrifter för litiumpolymerbatteriet som finns på sidan 2.

Så här laddar du batteriet 

1 Se till att batteriet är isatt 
i etikettskrivaren.

2 Anslut strömsladden till strömadaptern 
så som visas på Figur 4. 

3 Anslut strömadaptern till strömkontakten 
på etikettskrivarens baksida och sätt 
sedan i strömsladden i ett eluttag. 
Se Figur 5.

När batteristatuslampan rör sig vet du 
att batteriet laddas. Batteriet fortsätter 
att laddas även om du stänger av 
etikettskrivaren.

Batteristatuslamporna slutar att röra sig 
och båda lyser när batteriet är fulladdat.

Figur 4

Figur 5
DYMO MobileLabeler
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Sätta i etikettkassetten

Din etikettskrivare använder DYMO D1-
etikettkassetter. Gå till www.dymo.com för 
information om köp av ytterligare etikettkassetter.

Så här sätter du i en etikettkassett

1 Tryck på  och dra utåt för att öppna 
sidoluckan på etikettskrivaren. 

2 Se till att etiketten och färgbandet 
är spända över kassettens öppning 
och att etiketten kan passera fritt 
under ledarna. Se Figur 6.

Vid behov vrider du färgbandets 
backningsspole medurs för att 
spänna färgbandet. Se Figur 7.

3 Tryck ned kassetten ordentligt 
tills den fastnar med ett klick. 

4 Stäng sidoluckan på 
etikettskrivaren.

Klippa etiketterna

Etikettskrivaren har en automatisk kniv som klipper varje etikett efter att den har 
skrivits ut.

Ledare

Figur 6

Figur 7

Ledare

Färgbandets 
backningsspole
DYMO MobileLabeler
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Skriva ut etiketter från en mobil enhet

Du kan designa och skriva ut etiketter från etikettskrivaren MobileLabeler med den 
mobila appen DYMO Connect.

Vi rekommenderar att du använder DYMO Connect med de senaste versionerna 
av Android- och iOS-enheter.

Parkoppla etikettskrivaren med din mobila enhet

Parkoppla etikettskrivaren med din mobila enhet via enhetens Bluetooth-
inställningar. Etikettskrivaren visas i listen över Bluetooth-enheter med namnet 
DYMO ML xxxx där xxxx är unikt för varje etikettskrivare.

Om du ombeds ange en parkopplingskod 
använder du 0000.

Parkoppla med en iOS-enhet

1 Aktivera Bluetooth-inställningen i Inställningar.

2 Tryck på DYMO ML xxxx under MINA 
ENHETER för att ansluta etikettskrivaren. 

Efter några sekunder visas Ansluten när 
parkopplingen är klar.

Parkoppla med en Android-enhet

1 Aktivera Bluetooth-inställningen i Inställningar.

2 Tryck på DYMO ML xxxx under Tillgängliga 
enheter för att ansluta etikettskrivaren. 

Efter några sekunder visas etikettskrivaren under 
Parkopplade enheter när parkopplingen är klar.

Ladda ned appen DYMO Connect

Etikettskrivaren DYMO MobileLabeler kan användas trådlöst med appen 
DYMO Connect som finns på Apple® App Store eller Google Play™ Butik.
DYMO MobileLabeler
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Om mobilappen DYMO Connect

Läs om funktionerna i mobilappen DYMO Connect.

Hemskärm

Designskärmen

Från DYMO Connect-menyn , kan du visa hjälpen för DYMO Connect för 
ytterligare information.

Skapa en ny etikett

Öppna en sparad
etikett

Ändra 
standardinställningarna, 
visa onlinehjälp, rengöra 
kniven och mer

Förhandsvisa, döp om eller 
radera sparade etiketter

Visa etikettypen i
etikettskrivaren eller

välj en annan
etikettyp

Välj en
etikettskrivare

Lägg till text, bilder,
former, linjer och

datum på etiketten

Designa din etikett

Förhandsvisa din 
etikett och skriv ut

Spara 
etikettdesignen för 
användning senare

Ändra teckensnitt, 
stil, ram och andra 
objektegenskaper

Återgå till
hemskärmen

Ångra den senaste
åtgärden
DYMO MobileLabeler
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Skriva ut etiketter från en dator

Du kan ansluta etikettskrivaren till en dator med trådlös Bluetooth-teknik eller med 
den medföljande USB-kabeln. 

Ladda ned och installera programmet DYMO Label

Du kan skriva ut på etikettskrivaren från programmet DYMO Label.

Installera programmet på ett Windows®-system

1 Ladda ned den senaste versionen av DYMO Label från DYMO:s 
supportwebbplats support.dymo.com.

2 Avsluta alla öppna Microsoft Office-program.

3 Dubbelklicka på installationsikonen.

Efter några sekunder visas installationsskärmen.

4 Klicka på Installera och följ instruktionerna i installeraren.

Installera programmet på en Mac 

1 Ladda ned den senaste versionen av DYMO Label från DYMO:s 
supportwebbplats support.dymo.com.

2 Dubbelklicka på installationsikonen och följ anvisningarna på skärmen.

Ansluta etikettskrivaren till en dator

Etikettskrivaren ansluts till din dator med 
hjälp av USB-anslutningen som finns på 
baksidan av etikettskrivaren. 

Använd endast den medföljande 
USB-kabeln ihop med etikettskrivaren.

Så här ansluter du etikettskrivaren till 
datorn

1 Koppla in USB-kabeln i USB-porten 
på etikettskrivarens baksida.

2 Koppla in USB-kabelns anda ände 
i en USB-port på datorn.

USB-port

Figur 8
DYMO MobileLabeler
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Om programmet DYMO Label

Följande bild visar några viktiga funktioner i programmet DYMO Label.

För fullständig information om hur du använder mjukvaran, se online-hjälpen eller 
Bruksanvisningen för DYMO Label.

Från hjälpmenyn i DYMO Label kan du visa följande:

  DYMO Label Hjälp

  Bruksanvisning för DYMO Label

Etikettskrivarstatus

Etikettskrivarens status visas i DYMO Label-fönstret. Följande tabell beskriver 
etikettskrivarens olika statuslägen.

När Bluetooth-symbolen  visas är etikettskrivaren ansluten via Bluetooth. 
Annars är etikettskrivaren ansluten via USB-kabeln.

   
Etikettskrivaren är ansluten och batteriet laddas

   
Etikettskrivaren är ansluten och batteriet laddas inte

 
Etikettskrivaren är ansluten och det finns ett problem med 
batteriet 

Skriv ut en 
etikett

Använd en nyligen använd 
layout på en etikett

Ta en bild av ett område på skärmen 
och infoga den på din etikett

Välj din etikettyp
visuellt och använd

layouter

Infoga text, adresser,
bilder, former, linjer,
streckkoder, datum

och räknare

Lagra dina
favoritadresser eller

andra data i
Adressboken och

infoga data
automatiskt på din

etikett

Välj en etikettskrivare att 
skriva ut etiketterna på

Visa etikettskrivarens 
status
DYMO MobileLabeler
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Skötsel av etikettskrivaren

Etikettskrivaren är utformad för att ge dig en lång och problemfri användning 
samtidigt som den inte kräver mycket underhåll. Rengör etikettskrivaren 
regelbundet så att den funderar som den ska. 

Rengöra knivbladet

Rengör knivbladet varje gång du byter etikettkassett. 

Så här rengör du knivbladet

1 Tryck på  och lyft upp sidoluckan på 
etikettskrivaren.

2 Ta bort etikettkassetten.

3 Se till att etikettskrivaren är på och den är 
parkopplad med den mobila enhet som 
kör DYMO Connect.

4 Öppna DYMO Connect och tryck på .

5 Tryck på Rengöring av kniv och sedan 
på Visa kniv.

Kniven flyttas till en position där du kan 
rengöra båda sidorna.

6 Använd en bomullstuss med tvättsprit 
och rengör båda sidorna av kniven.

 Kniven är extremt vass. Var försiktig när 
du rengör den.

7 När du är klar med rengöringen trycker 
du på Dölj kniv i DYMO Connect.

Knivblad

Figur 9
DYMO MobileLabeler
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Rengöra skrivhuvudet

Skrivhuvudet är mycket ömtåligt, så var försiktig vid rengöringen.

Så här rengör du skrivhuvudet

1 Koppla ur strömadaptern om den 
är inkopplad. 

2 Tryck på  och lyft upp 
sidoluckan på etikettskrivaren.

3 Ta ut etikettkassetten och batteriet.

4 Använd en liten mjuk borste eller 
bomullssudd för att borsta bort 
damm och andra partiklar ur 
etikettfacket.

5 Torka skrivhuvudet med en 
bomullstopps och en liten mängd 
alkohol. Se Figur 10.

6 Sätt i etikettkassetten och stäng 
luckan.

Skrivhuvud

Figur 10

Bomullstopps
DYMO MobileLabeler
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Felsökning

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

När ett fel visas på skrivaren kan du rensa felet genom att stänga av den och 
starta den igen.

Allmänt 

Problem/Felmeddelande Lösning

Etiketten skrivs inte ut 
ordentligt

 Kontrollera att etikettskrivaren befinner sig tillräckligt 

nära den mobila enheten och att ingenting står 
i vägen mellan de två enheterna.

 Kontrollera att etikettskrivaren inte befinner sig 

i närheten av andra trådlösa enheter (inklusive men 
inte begränsat till mikrovågsugnar, sladdlösa telefoner, 
fluorescerande ljus, trådlösa videokameror, 
mikrovågslänkar utomhus, trådlösa spelkontroller och 
Zigbee-enheter) eftersom de kan störa utskriften.

 Kontrollera att inga andra Bluetooth-anslutningar är 

aktiva, som t.ex. ljudströmning till Bluetooth-högtalare, 
röstsamtal via ett Bluetooth-headset, osv., eftersom de 
kan orsaka störningar vid utskrift från etikettskrivaren.

Etikettfel 1 Ta ut etikettkassetten från etikettskrivaren.

2 Se till att etiketten och färgbandet är spända över 
kassettens öppning och att etiketten kan passera fritt 
under ledarna. 

Vid behov vrider du färgbandets backningsspole 
medurs för att spänna färgbandet.

3 Se till att etiketten sticker ut minst 1/8” utanför ledarna 
och inte fastnar under ledarna. 

4 Sätt i etikettkassetten i etikettskrivaren.

Bandåterspolning

Ledare

Avrivarspåret

Korrekt Fel
DYMO MobileLabeler
Bruksanvisning
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Dålig utskriftskvalitet  Använd endast DYMO:s egna D1-etikettkassetter.

 Anslut laddningsadaptern till etikettskrivaren och ladda 

batteriet. Se Ladda batteriet.

 Rengör skrivhuvudet. Se Rengöra skrivhuvudet.

 Se till att etikettkassetten är ordentligt isatt.

 Byt etikettkassett.

Kniven fungerar dåligt  Använd endast DYMO:s egna D1-etikettkassetter.

 Rengör knivbladet. Se Rengöra knivbladet.

Etikettskrivarfel: strömlampan 
blinkar snabbt

 Se till att etikettkassetten är ordentlig isatt och att den 

inte har trassel eller är tom.

 Se till att batteriet är ordentligt isatt.

 Se till att luckan är stängd.

 Ladda batteriet. Se Ladda batteriet.

Etikettskrivaren startar inte  Se till att batteriet är ordentligt isatt.

 Se till att etikettskrivaren är inkopplad i ett fungerande 

vägguttag.

 Ladda batteriet. Se Ladda batteriet.

Etikettskrivaren skriver inte ut  Se till att etikettkassetten är ordentligt isatt.

 Batteriets laddningsnivå kan vara för låg för utskrifter.

• Ladda batteriet och skriv ut etiketten igen. Se Ladda 
batteriet.

Batteriet laddar inte  Se till att batteriet är ordentligt isatt.

 Se till att etikettskrivaren är inkopplad i ett fungerande 

vägguttag. Se Ladda batteriet.

Batterinivån är låg  Ladda batteriet. Se Ladda batteriet.

Problem/Felmeddelande Lösning
DYMO MobileLabeler
Bruksanvisning
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Bluetooth-anslutning 

De flesta anslutningsproblem kan snabbt lösas genom att du kopplar ur 
strömadaptern och tar ur och sätter tillbaka batteriet.

Av säkerhetshänsyn måsta alla kablar vara urkopplade när du hanterar LiPO-
batteriet.

Om du behöver ytterligare hjälp kan du besöka supportavdelningen på DYMO:s 
webbplats på http://support.dymo.com.

Problem Lösning

Etikettskrivarens status är Inte 
ansluten eller den visas inte i 
listan över skrivare i 
mobilappen DYMO Connect

 Se till att etikettskrivaren är på.

 Se till att etikettskrivaren är parkopplad i din mobila 

enhets inställningar.

 Stäng DYMO Connect och starta om appen.

En parkopplad etikettskrivare 
går inte att ansluta i min 
enhets Bluetooth-inställningar

 Se till att etikettskrivaren är på.

 Ta bort parkopplingen till skrivaren från den mobila 

enheten och parkoppla dem på nytt:

iOS

• Tryck på DYMO ML xxxx och tryck på Glöm 
den här enheten.

Android

• Tryck på DYMO ML xxxx och tryck på Ta bort 
parkoppling.

Autentiseringsfel Genomför en hård omstart av etikettskrivaren.

1 Stäng av etikettskrivaren.

2 Koppla ur strömadaptern och ta ur batteriet.

3 Sätt i batteriet igen och anslut strömadaptern på nytt.

4 Starta etikettskrivaren.
DYMO MobileLabeler
Bruksanvisning
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Tekniska data

DYMO MobileLabeler etikettskrivare

Mått (B, H, D)
55,4 mm x 147,2 mm x 146 mm
(2,18 tum x 5,8 tum x 5,75 tum)

Vikt (utan batteri) 494 gram

Maximal utskriftsbredd 19 mm (3/4 tum)

Maximal etikettbredd 24 mm (1 tum)

Etikettyp DYMO D1 etikettkassetter

Batteri LiPolymer 7,4 V 1 500 mAh 11,1 Wh

Strömadapter 9 V likström, 4 Amp

Utskriftsmetod Värmeöverföring

Utskriftsupplösning 300 dpi

USB USB 2.0 Full speed

Bluetooth®-version BR/EDR V2.1 eller nyare

Bluetooth®-räckvidd ≤ 10 meter (32 fot)

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

Garanti
2 års begränsad (se Snabbstartguiden för fullständig 
garantiinformation)
DYMO MobileLabeler
Bruksanvisning
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Feedback om dokumentationen

Vi arbetar kontinuerligt med att ta fram dokumentation av högsta kvalitet för våra 
produkter. Vi vill gärna ha feedback från dig. 

Skicka oss dina kommentarer eller förslag om våra handböcker. Inkludera följande 
information med din feedback:

 Produktnamn, modell och sidnummer i bruksanvisningen

 Kort beskrivning av anvisningar som är felaktiga eller oklara, områden där mer 
detaljerad information behövs och så vidare

Vi välkomnar även förslag om ytterligare avsnitt som du tycker ska vara med i 
dokumentationen.

Skicka e-postmeddelanden till: dymo.docfeedback@newellco.com

Tänk på att denna e-postadress endast är till för feedback om dokumentationen. 
Om du har en teknisk fråga kan du kontakta DYMO:s kundtjänst 
(http://support.dymo.com).

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.
DYMO MobileLabeler
Bruksanvisning
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