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Védjegyek
A DYMO bejegyzett védjegy az Egyesült Államokban és más országokban. 
Az Apple és az Apple logó az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más 
országokban. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye. 
Az IOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más 
országokban.
A Bluetooth® szóvédjegy és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett 
védjegyek, és használatuk engedély alapján történik. 
Az Android, a Google Play és a Google Play logó a Google Inc. védjegye. 
Minden más védjegy a jogtulajdonos tulajdona.
A „Made for iPhone”, illetve a „Made for iPad”azt jelzi, hogy az adott elektronikus tartozék 
kifejezetten az iPhone, illetve az iPad termékhez való csatlakoztatásra készült és jellemzői a 
fejlesztői tanúsítvány szerint kielégítik az Apple előírásait. Az Apple nem vállal felelősséget az 
eszköz működéséért és a biztonsági és hatósági előírásoknak való megfeleléséért. Fontos, 
hogy az iPhone vagy iPad termékkel használt tartozék kihathat a vezeték nélküli viselkedésre.

Bluetooth óvintézkedések

Tartson be minden olyan jelzést és utasítást, amely az elektromos eszközök vagy 
rádiófrekvenciás termékek kikapcsolását írja elő bizonyos helyeken, például 
töltőállomásokon, kórházakban, robbantási területeken, robbanásveszélyes 
környezetben vagy repülőgépen.

Az optimális nyomtatás érdekében a feliratozógép legyen a mobil eszköz 
hatótávolságán belül, és ne takarja semmi. A feliratozógép ne legyen olyan 
eszközök – például mikrosütő vagy más vezeték nélküli eszközök – közelében, 
amelyek zavarjeleket generálhatnak.

!
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Rövid útmutató

A teljes Használati útmutató letöltése
A feliratozógép teljes körű információit a DYMO MobileLabeler 
User Guide tartalmazza, amelyet az alábbi helyekről tölthet le:

Regisztráljon a
www.dymo.com/register oldalon

Ha regisztrálja a feliratozógépet, meg fog 
kapni minden hírt és frissítést.  
A regisztrálás során be kell írnia a 
feliratozógép sorozatszámát. A sorozatszám 
a feliratozógép alján található. 

 A DYMO Connect mobilos 
alkalmazásban található 
User Guide linkről

 A bal oldali QR kóddal
 A support.dymo.com 

webhelyről

Sorozatszám a 
feliratozógép alján
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A címkekazetta behelyezése
A feliratozógép DYMO D1 címkekazettát használ.

A címkekazetta behelyezésének 
menete

A fedél alján lévő  nyomása 
közben emelve nyissa fel a 
fedelet.
Helyezze be a kazettát, és 
határozottan nyomja, amíg a 
helyére nem kattan. 
Ügyeljen, hogy a címkeszalag 
feszes legyen a kazetta szájánál, 
és hogy a címke áthaladjon a 
címkevezetők között.
Ha szükséges, feszítse meg a 
szalagot a visszacsévélő orsó 
jobbra forgatásával.

Nyomja a nyitáshoz

1

2

Címkevezetők

Visszacsévélő 
orsó
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Az akkumulátor behelyezése
A feliratozógép lítium-ion polimer (LiPo) akkumulátorról működik, 
amely részben feltöltve kerül forgalomba.

Feltétlenül olvassa el a LiPo akkumulátorra vonatkozó 
biztonsági figyelmeztetéseket (16. oldal).

Az akkumulátor behelyezésének menete

A mutatott módon helyezze be az 
akkumulátort az akkumulátorrekeszbe.
Zárja le a fedelet.
Nyomja meg a  gombot a 
tápfeszültség bekapcsolásához.

Az akkumulátort minél hamarabb teljesen 
töltse fel. Az akkumulátor mintegy 2,5 óra 
alatt töltődik fel teljesen.

Az akkumulátor feltöltésének menete 

Dugja be a táphálózati kábelt a 
tápadapterbe.
Csatlakoztassa a tápadapter dugóját 
a tápaljzatba, majd csatlakoztassa a 
táphálózati kábelt egy fali aljzatba.

!
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Tápaljzat
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 A feliratozógép párosítása
Párosítsa a feliratozógépet a mobil eszközhöz annak Bluetooth® 
beállításaival.

Párosítás iOS® eszközzel

A Beállítások menüben kapcsolja 
be a Bluetooth beállítást.

Az EGYÉB ESZKÖZÖK alatt érintse 
meg a DYMO ML xxxx elemet. A 
párosítás néhány másodperc alatt 
megtörténik, és megjelenik a 
Csatlakoztatva üzenet.

Párosítás Android™ eszközzel

A Beállítások menüben kapcsolja 
be a Bluetooth beállítást.
A Rendelkezésre álló eszközök 
alatt érintse meg a DYMO ML xxxx 
elemet. A párosítás néhány 
másodperc alatt megtörténik, 
és a feliratozógép megjelenik 
a Párosított eszközök alatt.

1

2

1

2
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A DYMO Connect alkalmazás használatba vétele
Az Apple® App Store vagy a Google Play™ Áruház 
webhelyéről töltse le és telepítse a DYMO Connect 
mobilalkalmazást.

Az első címke nyomtatása
Az első címke nyomtatásának 
menete

A  megérintésével 
nyissa meg az alkalmazást.

A Főoldalon érintse meg 
az Új címke létrehozása 
lehetőséget.

Írjon be egy szöveget.

A nyomtatáshoz érintse meg 
a  ikont. Nyomtatás után a 
feliratozógép automatikusan 
levágja a címkét.

Húzza le a címke hátoldalát, 
és helyezze a címkét tiszta, 
száraz felületre.

1

2

3

4

5

Nyomtatáshoz érintse meg

Írjon be szöveget

Hasított hátoldal
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Biztonsági óvintézkedések az akkumulátorhoz 
Akkumulátor típusa: LiPo 7,4 V 1500 mAh 11,1 Wh
A lítium-ion polimer akkumulátor helytelen kezelése szivárgást, hőt, 
füstöt, robbanást vagy tüzet okozhat. Ez viselkedésromlást vagy 
meghibásodást okozhat. Károsíthatja az akkumulátorba beépített 
védőeszközt is. A készülék károsodásához vagy személyi sérüléshez 
vezethet. Pontosan tartsa be az alábbi utasításokat.

 Veszély!
 Az akkumulátort csak a MobileLabeler feliratozógépben használja.
 Az akkumulátor csak a feliratozógépbe behelyezve tölthető a mellékelt 

töltőadapterrel (9 V / 4 A).
 Ne csatlakoztassa közvetlenül fali aljzatba vagy cigarettagyújtóra.
 Ne tárolja az akkumulátort tűz közelében vagy autóban, ha a 

hőmérséklet 60 °C felett lehet.

 Figyelem
 Ha az akkumulátor három órán belül nem töltődött fel, hagyja abba a 

töltést.

 Vigyázat!

 Ne használja a feliratozógépet vagy az akkumulátort olyan helyen, ahol 
statikus töltés keletkezik.

 A feliratozógépet csak szobahőmérsékleten használja.
 Az akkumulátor csak a 10–30 °C hőmérséklettartományban tölthető.

!

!

!
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Az akkumulátor eltávolítása 

 A LiPo akkumulátor kivétele előtt húzzon le minden kábelt.

Az akkumulátor eltávolításának 
menete 

Húzza le az USB kábelt és a 
tápkábelt.
A fedél alján lévő  nyomása 
közben emelve nyissa fel a fedelet.
Vegye ki az akkumulátort az 
akkumulátorrekeszből.
Az akkumulátort hűvös, száraz 
helyen tárolja.

!
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2 év korlátozott garancia
Az Ön által megvásárolt elektronikus DYMO termékre szavatoljuk, hogy a vásárlás dátumától 
számított 2 évig mentes lesz az anyag- és megmunkálási hibáktól. Ez a kereskedelmi garancia 
a jogszabály szerint kötelező garanciákon túlmenően érvényes. A DYMO ingyenesen 
megjavítja vagy kicseréli a terméket, ha teljesülnek az alábbi feltételek: 
1 A jelen garancia keretében visszaküldött termékekhez mellékelni kell a hiba leírását, a 

vásárlási bizonylatot, valamint a feladó összes kapcsolattartási és szállítási adatát: nevet, 
telefonszámot, teljes címet (ország, város, irányítószám, utca, házszám).

2 A DYMO-nak visszaküldött terméket megfelelően be kell csomagolni. A DYMO nem vállal 
felelősséget az ügyfél által elküldött, út közben elveszett vagy megsérült áruért.

3 A garancia csak szigorúan a kezelési utasításnak megfelelően használt termékre érvényes. 
A DYMO nem vállal kárfelelősséget a baleset, rendellenes használat, módosítás vagy 
hanyagság okozta károkért.

4 A DYMO nem vállal kárfelelősséget a gépekből vagy tartozékokból vagy azok 
használatából eredő semmilyen következményes veszteségért, kárért vagy költségért, 
azzal a kivétellel, hogy nem zárja ki a kárfelelősséget az ilyen termékek okozta halálért 
vagy testi sérülésért.

5 A DYMO gyártmányú feliratozógépek kizárólag eredeti DYMO címkék használatára vannak 
tervezve. A jelen garancia nem vonatkozik semmilyen olyan működési hibára vagy 
sérülésre, amelyet más gyártók címkéi okoztak.

6 A jelen garancia nem befolyásolja az Ön fogyasztóként élvezett egyéb jogait.

Regisztrálás 2 + 1 év garanciára
Ha regisztrálja új DYMO termékét, további 1 év garanciát kap.
Regisztrált felhasználóink ezenfelül:
 műszaki segítséget kapnak szakértőinktől
 hasznos tippeket és trükköket kapnak a termék használatához
 megkapják a speciális ajánlatokat és az új termék-bejelentéseket

Regisztráljon még ma, és hamarosan megkapja a termékre a kiterjesztett garanciát. 
Látogasson el ide: www.dymo.com/register
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Teendők hibás áru esetén
A DYMO az alábbi szervizlehetőségeket kínálja fel:
 A DYMO webhelyét: A www.dymo.com webhelyen a legtöbb problémához megkapja 

a megfelelő segítséget. Az Ügyféltámogatás területen információkat talál a megvásárolt 
DYMO termékről, például a gyakran feltett kérdéseket (FAQ) és az ismert problémák 
megoldását. A Használati kézikönyv is tartalmaz további információkat.

 A DYMO hibabejelentő központját: Fordulhat a DYMO hibabejelentő központjához is, 
ahol a kezelő segít meghatározni a probléma pontos jellegét és tanácsot ad a folytatáshoz:
HU (1) 778 94 52 Nemzetközi +44 203 564 8356

 A szervizközpontot: A hibás terméket elküldheti a DYMO szervizközpontjába (kérjük, 
a hibás termék visszaküldésénél vegye figyelembe a fenti feltételek 1-es és 2-es pontját). 
Az Önhöz legközelebbi DYMO szervizközpontot megtalálhatja a www.dymo.com 
webhelyen vagy megtudhatja a DYMO hibabejelentő központjától.


