
Copyright
© 2016 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Kaikki oikeudet pidätetään. Versio 10/16.
Mitään tämän asiakirjan tai ohjelmiston osaa ei saa kopioida eikä lähettää missään muodossa 
tai millään tavalla eikä kääntää toiselle kielelle ilman Newell Rubbermaid Europe, LLC:n 
kirjallista lupaa.

Tavaramerkit
DYMO on rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. 
Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa 
maissa. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki. 
IOS on Ciscon tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Bluetooth®-tavaramerkit ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä, joita 
käytetään lisenssillä. 
Android, Google Play ja Google Play -logo ovat Google Inc:n tavaramerkkejä. 
Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
"Made for iPhone" ja "Made for iPad" tarkoittavat, että sähköinen lisävaruste on suunniteltu 
liitettäväksi erityisesti iPhoneen tai iPadiin ja että kehittäjä on vahvistanut niiden toimivan 
Applen suorituskykystandardien mukaisesti. Apple ei ole vastuussa tämän laitteen 
toiminnasta eikä sen turvallisuutta ja lainsäädäntöä koskevien määräysten noudattamisesta. 
Huomaa, että tämän lisävarusteen käyttäminen iPhonen tai iPadin kanssa saattaa vaikuttaa 
langattomien ominaisuuksien toimintaan.

Bluetooth-turvallisuusohjeita

Noudata kaikki ilmoituksia ja ohjeita, joissa edellytetään sähkölaitteiden tai 
radiotaajuuksia käyttävien tuotteiden sammuttamista tietyillä alueilla, kuten 
huoltoasemilla, sairaaloissa, räjäytysalueilla, mahdollisesti räjähdysalttiissa 
tiloissa ja lentokoneissa.

Parhaat tulostustulokset saat varmistamalla, että Label Maker on mobiililaitteen 
kantama-alueella esteettä. Label Makeria ei saa asettaa häiriöitä aiheuttavien 
laitteiden lähelle. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi mikroaaltouunit ja muut 
langattomat laitteet.

!

!
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Pikaopas

Lataa koko käyttöopas
Jos haluat tarkempia tietoja Label Maker -tulostimen 
käyttämisestä, lataa DYMO MobileLabeler -käyttöopas jollakin 
seuraavista tavoista:

Rekisteröidy osoitteessa 
www.dymo.com/register

Kun rekisteröit Label Maker -tulostimen, saat 
kaikki uutiset ja päivitykset.  
Rekisteröintiprosessissa sinulta pyydetään 
Label Maker -tulostimesi sarjanumeroa. 
Sarjanumero sijaitsee Label Maker -tulostimen pohjassa. 

 DYMO Connect 
-mobiilisovelluksen User Guide 
-linkistä

 Vasemmalla olevan QR-koodin 
avulla

 Osoitteesta support.dymo.com 

Sarjanumero Label 
Maker -tulostimen 
pohjassa
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Tarrakasetin asettaminen
labelmaker käyttää DYMO D1 -tarrakasetteja.

Tarrakasetin asettaminen 
paikalleen

Paina kannen pohjassa olevaa 
painiketta  ja avaa kansi 
nostamalla sitä.
Aseta tarrakasetti paikalleen ja 
paina sitä varovasti, kunnes se 
napsahtaa paikalleen. 
Varmista, että teippi ja nauha 
ovat oikein tarrakasetin aukon 
edessä ja että teippi liikkuu tar-
raohjainten välistä.
Kiristä nauhaa tarvittaessa 
kiertämällä sen kelaa 
myötäpäivään.

Avaa painamalla

1

2

Tarraohjaimet 

Nauhan 
kelaus 
taaksepäin 
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Akun asettaminen paikalleen
Label Maker -tulostimessa on ladattava litiumpolymeeriakku (LiPo), 
joka toimitetaan osittain ladattuna.

 Muista lukea LiPo-akun turvallisuusohjeet, sivu 16.

Akun asettaminen paikalleen

Aseta akku akkulokeroon kuvan 
osoittamalla tavalla.
Sulje kansi.

Kytke virta painamalla .

Lataa akku täyteen mahdollisimman 
pian. Akun lataaminen täyteen kestää 
noin 2,5 tuntia.

Akun lataaminen 

Kytke virtajohto virtasovittimeen.

Kytke virtajohto virtasovittimeen ja 
kytke virtajohto pistorasiaan.

!

1

2

3

1

2

Virtaliitin



14

 Laiteparin muodostaminen Label Maker -tulostimen kanssa
Muodosta laitepari Label Maker -tulostimen ja mobiililaitteen välille 
laitteen Bluetooth®-asetuksista.

Laiteparin muodostaminen iOS®-laitteen 
kanssa

Ota Bluetooth-asetus käyttöön 
asetuksissa.
Napauta vaihtoehtoa DYMO ML xxxx 
kohdassa MUUT LAITTEET. Kun 
laiteparin muodostus on muutaman 
sekunnin kuluttua valmis, näkyviin 
tulee teksti Yhdistetty.

Laiteparin muodostaminen Android™-
laitteen kanssa

Ota Bluetooth-asetus käyttöön 
asetuksissa.
Napauta vaihtoehtoa DYMO ML xxxx 
kohdassa Käytettävissä olevat 
laitteet. Kun laiteparin muodostus on 
muutaman sekunnin kuluttua valmis, 
Label Maker tulee näkyviin 
Yhdistetyt laitteet -kohtaan.

1

2

1

2
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DYMO Connect -sovelluksen hankkiminen
Voit ladata ja asentaa DYMO Connect 
-mobiilisovelluksen Apple® App Store- tai 
Google Play™ -kaupasta.

Ensimmäisen tarran tulostaminen
Voit tulostaa ensimmäisen tarran 
seuraavasti

Avaa sovellus napauttamalla 
.

Napauta aloitusnäytössä 
vaihtoehtoa Luo uusi tarra.

Kirjoita tekstiä.

Tulosta napauttamalla . 
Tarra leikataan automaattisesti 
tulostamisen jälkeen.

Irrota suojapaperipuoli ja 
kiinnitä tarra puhtaalle ja 
kuivalle pinnalle.

1

2

3

4

5

Tulosta napauttamalla

Kirjoita tekstiä

Jaettu suojapaperi
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Ladattavaan akkuun liittyviä turvallisuusohjeita 
Akun tyyppi: LiPolymer 7,4 V 1 500 mAh 11,1 Wh
Ladattavien litiumionipolymeeriakkujen virheellinen käsittely voi aiheuttaa 
vuotoja, lämpöä, savua, räjähdyksen tai tulipalon. Tämä saattaa aiheuttaa 
toiminnan heikentymisen tai ongelman. Tämä voi myös vaurioittaa akkuun 
asennettua suojalaitetta. Se voi myös vaurioittaa laitteita tai vahingoittaa 
käyttäjiä. Noudata alla olevia ohjeita tarkasti.

Vaara
 Käytä akkua vain MobileLabeler Label Makerin kanssa.
 Akku voidaan ladata vain Label Makeriin asetettuna, laitteen mukana 

toimitetulla laturilla (9 V / 4 A).
 Älä yhdistä suoraan sähköpistokkeeseen tai tupakansytyttimeen.
 Älä säilytä akkua avotulen lähellä tai autossa, jossa lämpötila voi 

kohota yli 60 °C:een.

Varoitus
 Lopeta akun lataaminen, jos lataus ei valmistu kolmessa tunnissa.

Varoitus
 Älä käytä Label Makeria tai akkua paikassa, jossa syntyy staattista 

sähköä.
 Käytä Label Makeria vain huonelämpötilassa.
 Akkua voi ladata vain lämpötilassa 10–30 °C.

!

!

!
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Akun irrottaminen 

Varmista, että kaikki kaapelit on irrotettu, ennen kuin käsittelet 
LiPo-akkua.

Akun irrotus 

Irrota USB- ja virtakaapelit.
Paina kannen pohjassa olevaa 
painiketta  ja avaa kansi 
nostamalla sitä.
Poista akku akkulokerosta.
Säilytä akkua kuivassa ja viileässä.

!

1

2

3

4
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Rajoitettu kahden vuoden takuu
Elektroniselle DYMO-tuotteellesi myönnetään 2 vuoden takuu ostopäivämäärästä materiaali- ja 
valmistusvirheiden varalta. Tämä kaupallinen takuu on voimassa kaikkien lainmukaisten 
takuiden lisäksi. DYMO korjaa tai vaihtaa tuotteesi veloituksetta seuraavilla ehdoilla: 
1 Tämän takuun alaisten palautettujen tuotteiden mukana on oltava kuvaus virheestä ja 

kopio tuotteen alkuperäisestä ostotodistuksesta sekä täydet yhteystieto- ja toimitustiedot: 
nimi, puhelinnumero, täydelliset osoitetiedot – katuosoite, talon numero, postikoodi, 
kaupunki, maa.

2 DYMOlle palautettavien tuotteiden on oltava huolellisesti pakattuja. DYMO ei ole vastuussa 
asiakkaan lähettämistä tavaroista, jotka katoavat tai vahingoittuvat matkalla.

3 Tuotteita on käytettävä vain toimitettujen käyttöohjeiden mukaisesti. DYMO ei ole 
vastuussa ongelmista, jotka johtuvat onnettomuuksista, väärin käytöksistä, muutoksista tai 
laiminlyönneistä.

4 DYMO ei ole vastuussa mistään välillisistä menetyksistä, vaurioista tai kuluista, jotka ovat 
seurausta koneiden tai lisälaitteiden käytöstä, paitsi tuotteiden käytön aiheuttamat 
kuolemantapaukset tai henkilövahingot.

5 DYMO-tarratulostimet on suunniteltu vain DYMO-merkkisten tarrojen kanssa käytettäviksi. 
Tämä takuu ei kata kolmansien osapuolten tarrojen käytön aiheuttamia ongelmia tai 
vaurioita.

6 Takuu ei vaikuta kuluttajan lainmukaisiin oikeuksiin.

Rekisteröidy, niin saat 2 + 1 vuoden takuun
Kun rekisteröit uuden DYMO-tuotteesi, saat 1 vuoden lisätakuun.
Rekisteröityneenä käyttäjänä saat myös seuraavaa:
 Asiantuntijoiden tekninen tuki
 Hyödyllisiä vihjeitä ja vinkkejä tuotteen käyttöön
 Erikoistarjouksia ja ilmoituksia uusista tuotteista

Rekisteröidy jo tänään, niin saat tuotteesi laajennetun takuutodistuksen pian. 
Siirry osoitteeseen www.dymo.com/register
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Mitä tehdä, jos tuote on viallinen?
DYMO tarjoaa seuraavia huoltovaihtoehtoja:
 DYMO-sivusto: Saat useimmissa tapauksissa osoitteesta www.dymo.com tarvitsemiasi 

neuvoja. Asiakastuen Customer Support -alueessa on DYMO-tuotteeseen liittyviä tietoja, 
kuten usein kysyttyjä kysymyksiä ja tunnettujen ongelmien ratkaisuja. Käyttöoppaassa on 
myös lisätietoja.

 DYMO Help Desk: Voit myös ottaa yhteyttä DYMO Help Deskiin, jossa avustaja yrittää 
auttaa selvittämään ongelman laadun ja kertoo sinulle siitä, mitä voit tehdä seuraavaksi:
FI +358 (0)9 7251 9770 Kansainvälinen +44 203 564 8356

 Korjauskeskus: Voit lähettää viallisen tuotteen DYMO-korjauskeskukseen (katso lisätietoja 
viallisen tuotteen vaihtamisesta yllä mainituista kohdista 1 ja 2). Läheisimmän DYMO-
korjauskeskuksen osoitteen saat sivulta www.dymo.com tai ottamalla yhteyttä DYMO Help 
Deskiin.


