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Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v 
žádné formě nebo žádným způsobem a ani nesmí být překládány do jiného jazyka bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti Newell Rubbermaid Europe, LLC.

Ochranné známky
DYMO je registrovaná ochranná známka v USA a dalších zemích. 
Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a v 
dalších zemích. App Store je servisní značka společnosti Apple Inc. 
IOS je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti Cisco v USA a 
dalších zemích.
Značka Bluetooth® ve formě slova a loga jsou registrované ochranné známky společnosti 
Bluetooth SIG, Inc. a používají se pod její licencí. 
Android, Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc. 
Všechny další ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
Značky „Made for iPhone“ a „Made for iPad“ vyjadřují skutečnost, že dané elektronické 
příslušenství bylo zkonstruováno speciálně pro připojení k zařízením iPhone nebo iPad a že 
výrobce potvrzuje, že splňuje standardy výkonu Apple. Společnost Apple neodpovídá za 
provoz tohoto zařízení ani za jeho shodu s bezpečnostními a zákonnými normami. Mějte na 
paměti, že použití tohoto příslušenství se zařízeními iPhone nebo iPad může ovlivnit 
bezdrátový výkon.

Bezpečnostní upozornění týkající se funkce Bluetooth

Dodržujte všechna značení a pokyny, které vyžadují vypnutí elektrického zařízení 
nebo výrobku využívajícího vysokofrekvenční signály rádia ve vyhrazených 
oblastech, jako jsou čerpací a doplňovací stanice, nemocnice, místa s výskytem 
trhavin, potenciálně výbušné atmosféry nebo letadla.

Aby byly výsledky tisku co nejlepší, ujistěte se, že je štítkovač v dosahu vašeho 
mobilního zařízení a že nic nebrání přenosu. Štítkovač by se neměl umísťovat do 
blízkosti zařízení, která mohou způsobovat rušení, jako například mikrovlnné 
trouby a ostatní bezdrátová zařízení.
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Stručný průvodce

Stáhněte si kompletní uživatelský manuál
Kompletní informace o používání štítkovače najdete 
v Uživatelském manuálu pro DYMO MobileLabeler, 
který si můžete stáhnout z těchto umístění:

Zaregistrujte se na stránce 
www.dymo.com/register

Díky registraci štítkovače získáte nové 
informace a aktualizace.
Během procesu registrace budete vyzváni, 
abyste zadali sériové číslo svého štítkovače. 
Sériové číslo je umístěno na spodní straně 
štítkovače. 

 Z odkazu Uživatelský manuál 
v mobilní aplikaci DYMO 
Connect

 Pomocí QR kódu vlevo
 Z webu support.dymo.com 

Sériové číslo na 
spodní straně 
štítkovače
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Vložení kazety se štítky
Váš štítkovač používá kazety se štítky DYMO D1.

Postup vložení kazety se štítky

Stiskněte  na spodní straně 
krytu a zvedněte kryt, čímž jej 
otevřete.
Zasuňte kazetu se štítky 
a pevně na ni zatlačte tak, 
aby zapadla na místo. 
Zajistěte, aby podkladová 
a barvicí páska byly v úseku 
ústí kazety se štítky napnuty 
a aby podkladová páska 
procházela mezi vodiči štítků.
V případě potřeby napněte 
pásku otočením cívky pro 
převinutí ve směru hodinových 
ručiček.

Stisknutím otevřete

1
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Vodiče štítků

Cívka pro 
převinutí 
pásky 
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Vložení baterie
Štítkovač používá dobíjecí lithium-polymerovou (LiPo) baterii, která 
se dodává částečně nabitá.

Přečtěte si bezpečnostní upozornění týkající se manipulace 
s LiPo bateriemi na str. 6.

Postup vložení baterie

Zasuňte baterii do přihrádky na 
baterii, jak je znázorněno na 
obrázku.
Zavřete kryt.

Stisknutím  přístroj zapněte.

Co nejdříve baterii plně dobijte. Plné 
nabití baterie trvá přibližně 2,5 hodiny.

Postup nabíjení baterie 

Připojte napájecí kabel k síťovému 
adaptéru.
Zapojte síťový adaptér do konektoru 
napájení a poté zastrčte napájecí 
kabel do zásuvky.

!
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Konektor napájení
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 Párování štítkovače
Spárujte štítkovač se svým mobilním zařízením pomocí nastavení 
Bluetooth® ve vašem zařízení.

Párování se zařízením s operačním 
systémem iOS® 

V nabídce Nastavení zapněte 
nastavení Bluetooth.
Klepněte na DYMO ML xxxx pod 
položkou OSTATNÍ ZAŘÍZENÍ. 
Když se po několika sekundách 
párování dokončí, zobrazí se údaj 
Připojeno.

Párování se zařízením s operačním 
systémem Android™ 

V nabídce Nastavení zapněte 
nastavení Bluetooth.
Klepněte na DYMO ML xxxx pod 
položkou Dostupná zařízení. Když 
se po několika sekundách párování 
dokončí, zobrazí se štítkovač pod 
položkou Párovaná zařízení.

1
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Jak získat aplikaci DYMO Connect
Mobilní aplikaci DYMO Connect si můžete 
stáhnout prostřednictvím Apple® App store nebo 
služby Google Play™.

Tisk prvního štítku
Postup tisku vašeho prvního 
štítku

Klepnutím na  si otevřete 
aplikaci.

Na hlavní obrazovce klepněte 
na položku Vytvoření nového 
štítku.

Zadejte nějaký text.

Klepnutím na  jej 
vytiskněte. Štítek se po 
vytisknutí automaticky odřízne.

Odstraňte ze štítku papírový 
podklad a umístěte štítek na 
čistý a suchý povrch.

1
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Klepnutím vytisknete štítek

Zadejte nějaký text

Rozdělený podklad
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Bezpečnostní upozornění týkající 
se dobíjecích baterií 

Typ baterie: LiPolymer 7,4 V 1500 mAh 11,1 Wh
Nesprávná manipulace s lithium-polymerovými dobíjecími bateriemi 
může vést k vytečení baterií, přehřátí, tvorbě kouře, explozi nebo požáru. 
To může způsobit zhoršení výkonnosti nebo selhání. Může rovněž dojít 
k poškození ochranného zařízení nainstalovaného v baterii. Může to poškodit 
zařízení nebo zranit uživatele. Pečlivě dodržujte níže uvedené pokyny.

 Nebezpečí
 Baterii používejte pouze ve štítkovači MobileLabeler.
 Baterii lze nabíjet pouze když je vložena ve štítkovači, a to pomocí 

dodávaného adaptéru (9 V/4 A).
 Nepřipojujte přímo do elektrické zásuvky ani do cigaretového 

zapalovače v autě.
 Neskladujte baterii v blízkosti ohně nebo uvnitř auta, kde mohou 

teploty přesahovat 60 °C.

 Varování
 Pokud se baterie nenabije ani za tři hodiny, ukončete nabíjení.

 Upozornění
 Nepoužívejte štítkovač ani baterii na místě, kde se vytváří statická 

elektřina.
 Štítkovač používejte pouze při pokojové teplotě.
 Baterie lze nabíjet pouze v rozmezí teplot +10 °C ~ 30 °C.

!

!
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Vyjmutí baterie 

Před manipulací s LiPo baterií se ujistěte, že jsou všechny 
kabely odpojené.

Postup vyjmutí baterie 

Odpojte USB kabel a napájecí 
kabel.
Stiskněte  na spodní straně 
krytu a zvedněte kryt, čímž jej 
otevřete.
Vyjměte baterii z přihrádky na 
baterii.
Baterii skladujte na suchém 
a chladném místě.

!
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2letá omezená záruka
Na elektronický produkt DYMO je poskytována záruka na vady materiálu a zpracování po dobu 
2 let od data zakoupení. Tato komerční záruka platí nad rámec běžně platné zákonné záruky. 
Společnost DYMO bezplatně opraví nebo vymění produkt za následujících podmínek: 
1 Produkty, na něž je uplatňována záruka, musí být vráceny s popisem vady a kopií dokladu 

o koupi, a dále s kompletními kontaktními a dodacími údaji: jménem, telefonem a kompletní 
adresou – musí být uvedena ulice, číslo domu, PSČ, město, stát.

2 Produkty, které se vracejí společnosti DYMO, musí být adekvátně zabaleny. Společnost 
DYMO nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození zboží, k nimž došlo při přepravě 
od zákazníka.

3 Produkty musí být používány výhradně v souladu s přiloženým návodem k obsluze. 
Společnost DYMO nenese odpovědnost za vady způsobené nehodou, nesprávným 
používáním, změnou nebo zanedbáním.

4 Společnost DYMO nenese odpovědnost za žádné následné ztráty, škody nebo výdaje 
jakéhokoli druhu, které jsou způsobeny stroji nebo příslušenstvím, případně jejich 
používáním, s výjimkou odpovědnosti za smrt nebo zranění způsobených těmito produkty, 
pokud tato odpovědnost není vyloučena.

5 Štítkovače DYMO jsou určeny pouze k používání se štítky značky DYMO. Tato záruka se 
nevztahuje na nesprávnou funkci nebo poškození, k nimž došlo v důsledku používání štítků 
jiných dodavatelů.

6 Tato záruka nemá žádný vliv na vaše (tj. spotřebitelská) zákonná práva.

Zaregistrujte se a získejte záruku 2 + 1 rok
Zaregistrujte svůj nový produkt DYMO a získejte 1 rok záruky navíc.
Jako registrovaný uživatel rovněž získáte:
 Technickou podporu od expertů
 Užitečné tipy a triky, vztahující se k používání vašeho produktu
 Speciální nabídky a ohlášení nových výrobků

Zaregistrujte se ještě dnes a zanedlouho obdržíte certifikát rozšířené záruky k vašemu 
produktu. Přejděte na stránku www.dymo.com/register
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Co dělat, pokud je produkt vadný?
Společnost DYMO nabízí následující možnosti servisu:
 Webová stránka DYMO: Ve většině situací získáte pomoc prostřednictvím webových 

stránek www.dymo.com. V části Zákaznická podpora najdete informace o svém produktu 
DYMO, např. Časté dotazy a řešení známých problémů. Další informace vám poskytne 
rovněž Uživatelská příručka.

 Telefonická podpora DYMO: Můžete rovněž kontaktovat telefonickou podporu DYMO, 
kde vám operátor může pomoci určit přesnou povahu problému a poradit vám, co máte 
dělat dále:
CS 239 016 817 Mezinárodní +44 203 564 8356

 Servisní středisko: Vadný produkt můžete zaslat do servisního střediska DYMO 
(viz výše uvedené podmínky 1 a 2, týkající se výměny vadného produktu). Adresu 
nejbližšího servisního střediska DYMO najdete na webu www.dymo.com nebo 
prostřednictvím telefonické podpory DYMO.


