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Varemærker
DYMO er et registreret mærke i USA og andre lande. 
Apple og Apple logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., som er registreret i USA og 
andre lande. App Store er et tjenestemærke tilhørende Apple Inc. 
IOS er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Cisco i USA og andre lande.
Bluetooth® ordmærket og logoerne er registrerede varemærker, der ejes af Bluetooth SIG, 
Inc. og anvendes under licens. 
Android, Google Play og Google Play logoet er varemærker tilhørende Google Inc. 
Alle andre varemærker tilhører de respektive indehavere.
“Made for iPhone” og “Made for iPad” betyder, at et elektronisk tilbehør er designet til 
specifikt at kunne tilsluttes henholdsvis iPhone eller iPad, og at udvikleren har certificeret, at 
de opfylder Apples ydelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enheds funktion 
eller for dens overensstemmele med sikkerheds- og forskriftsmæssige standarder. Bemærk 
venligst, at brugen af dette tilbehør sammen med iPhone eller iPad kan påvirke trådløs 
ydeevne. 

Sikkerhedsforanstaltninger med Bluetooth

Følg alle tegn og anvisninger, der kræver at en elektrisk enhed eller et RF-
radioprodukt slukkes i bestemte områder, f.eks. benzintanke/
påfyldningsstationer, hospitaler, sprængningsområder, potentielt eksplosive 
atmosfærer eller fly.

For at opnå de bedste udskrivningsresultater skal du sørge for, at 
etiketmaskinen er inden for din mobilenheds område, og at der ikke er 
forhindringer. Etiketmaskinen må ikke placeres i nærheden af enheder, der kan 
danne interferens, f.eks. mikrobølgeovne og andre trådløse enheder.
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Lynvejledning

Download den fulde brugervejledning
Hvis du ønsker en fuldstændig vejledning i anvendelse af 
etiketmaskinen, kan du downloade DYMO MobileLabeler 
brugervejledningen fra en af følgende placeringer:

Registrer på
www.dymo.com/register

Ved at registrere din etiketmaskine er du 
sikker på at modtage nyheder og 
opdateringer.  
Under registreringsprocessen vil du blive 
bedt om at indtaste serienummeret på din 
etiketmaskine. Serienummeret er placeret 
på bunden af etiketmaskinen. 

 Fra linket Brugervejledning i 
DYMO Connect mobilapp’en

 Benyt QR-koden til venstre
 Fra support.dymo.com 

Serienummer 
på bunden af 
etiketmaskinen
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Isætning af etiketkassetten
Din labelmaker bruger DYMO D1 etiketkassetter.

Sådan isættes etiketkassetten

Tryk på  forneden på låget, 
og løft for at åbne låget.
Indsæt etiketkassetten, og tryk 
godt til, indtil kassetten klikker 
på plads. 
Sørg for, at tapen og farvebåndet 
sidder stramt over etiketkas-
settens åbning, og at tapen kører 
mellem etiketstyrene.
Om nødvendigt drejes farvebån-
dets tilbagespolingsspole i ret-
ning med uret for at spænde 
farvebåndet.

Tryk for at åbne

1

2

Etiketstyr 

Farvebåndets 
tilbagespolingsspole 
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Isætning af batteriet
Etiketmaskinen bruger et genopladeligt lithiumion-polymer (LiPo) -
batteri og leveres delvist opladet.

Husk at gennemlæse sikkerhedsforskrifterne vedrørende 
LiPo på side 6.

Sådan isættes batteriet

Sæt batteriet ind i batterirummet 
som vist.
Luk låget.

Tryk på  for at tænde for strømmen.

Oplad batteriet fuldstændigt så hurtigt 
som muligt. En fuld opladning af 
batteriet tager ca. 2,5 time.

Sådan oplades batteriet 

Slut strømledningen til 
strømadapteren.
Tilslut strømadapteren til 
strømstikket, og sæt derefter 
strømledningen i en stikkontakt.
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Strømstik
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 Parring af etiketmaskinen
Etiketmaskinen parres med din mobilenhed ved hjælp af 
Bluetooth®-indstillingerne på din enhed.

Parring med en iOS®-enhed

Slå Bluetooth-indstillingen til 
under Indstillinger.
Tryk på DYMO ML xxxx under 
ANDRE ENHEDER. Efter et par 
sekunder vises Forbundet, når 
parringen er udført.

Parring med en Android™-enhed

Slå Bluetooth-indstillingen til 
under Indstillinger.
Tryk på DYMO ML xxxx under 
Tilgængelige enheder. Når 
parringen er udført, vises 
etiketmaskinen efter et par 
sekunder under Parrede 
enheder.
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Sådan hentes DYMO Connect-app’en
Download og installer den tilgængelige DYMO 
Connect-mobilapp fra Apple® App Store eller 
Google Play™ Butik.

Udskrivning af din første etiket
Sådan udskrives din første etiket

Tryk på  for at åbne 
app’en.

På startskærmbilledet skal 
du trykke på Opret ny etiket.

Indtast noget tekst.

Tryk på  for at udskrive. 
Etiketten afklippes automatisk 
efter udskrivning.

Fjern papirbagsiden fra 
etiketten, og læg etiketten på 
en ren, tør flade.

1

2

3

4

5

Tryk for at udskrive

Skriv noget tekst

Todelt bagside
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Sikkerhedsforskrifter for genopladeligt batteri 
Batteritype: LiPolymer 7,4 V 1500 mAh 11,1 Wh
Ukorrekt håndtering af et genopladeligt lithiumion-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 V/4 A).
 Det må ikke tilsluttes 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.

!
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Udtagning af batteriet 

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

Sådan tages batteriet ud 

Tag USB-kablet og strømkablet ud 
af stikket.
Tryk på  forneden på låget, og 
løft for at åbne låget.
Tag batteriet ud af batterirummet.
Batteriet skal opbevares tørt og 
køligt.
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2 års begrænset garanti
Dit elektroniske DYMO-produkt sælges med en garanti på 2 år fra købsdatoen. Garantien 
dækker materialefejl og håndværksmæssige fejl. Denne kommercielle garanti er gældende 
ud over en eventuel gældende lovmæssig garanti. DYMO vil gratis reparere eller udskifte dit 
produkt på de følgende betingelser: 
1 Produkter, der returneres i henhold til denne garanti, skal inkludere en beskrivelse af fejlen 

samt en kopi af produktets købsbevis og dine fulde kontakt- og forsendelsesoplysninger: 
navn, telefonnummer, fuldstændig adresse - gade, husnummer, postnummer, by, land.

2 Produkter, der returneres til DYMO, skal være emballeret forsvarligt. DYMO hæfter ikke 
for varer, der er gået tabt eller er blevet beskadiget under transporten fra kunden.

3 De medfølgende betjeningsinstruktioner skal have været strengt overholdt ved brug af 
produktet. DYMO hæfter ikke for fejl, der er forårsaget af uheld, forkert brug, ændringer 
af produktet eller forsømmelig behandling.

4 DYMO hæfter ikke for nogen former for resulterende tab, skader eller udgifter, der 
hidrører fra maskinerne eller tilbehør eller brug af disse, bortset fra at ansvar for 
dødsfald eller personskader forårsaget af sådanne produkter ikke udelukkes.

5 DYMO etiketprintere er kun konstrueret til brug med DYMO-etiketter. Denne garanti 
dækker ikke fejl eller skader, der skyldes brug af etiketter fra andre producenter.

6 Denne garanti har ingen indflydelse på dine lovmæssige rettigheder som kunde.

Registrer til 2 + 1 års garanti
Registrer dit nye DYMO-produkt og få 1 års yderligere garanti.
Som registreret bruger modtager du også:
 Teknisk support fra eksperter
 Nyttige råd og vejledning om brug af produktet
 Specialtilbud og annonceringer af nye produkter

Registrer i dag. Du vil modtage certifikatet for den udvidede garanti for produktet om kort tid. 
Gå til www.dymo.com/register
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Hvad gør jeg, hvis produktet er defekt?
DYMO tilbyder de følgende muligheder for at få service:
 DYMO's websted: I de fleste situationer kan du finde den rette hjælp på www.dymo.com. 

Under Kundesupport finder du oplysninger om dit DYMO-produkt, som eksempelvis ofte 
stillede spørgsmål og løsninger på kendte problemer. Brugervejledningen kan give dig 
mere nyttig information.

 DYMO’s hjælpetjeneste: Du kan også kontakte DYMO’s hjælpetjeneste, hvor en 
medarbejder kan hjælpe dig med at bestemme problemets årsag og vejlede dig om, 
hvad du bør gøre:
UK 020 3564 8354 Int. +44 203 564 8356

 Reparationscenter: Du kan sende dit defekte produkt til et DYMO-reparationscenter (se 
venligst de ovennævnte betingelser 1 og 2 angående, hvordan et defekt produkt udskiftes). 
Adressen på dit nærmeste DYMO-reparationscenter findes på www.dymo.com, eller du 
kan kontakte DYMO-hjælpetjenesten.


