
Copyright
© 2016 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Alle rechten voorbehouden. Rev. 10/22/16.
Niets in dit document of de software mag in enige vorm of op enigerlei wijze 
worden verveelvoudigd of overgedragen noch worden vertaald in een andere taal 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Newell Rubbermaid Europe, 
LLC.

Handelsmerken
DYMO is een gedeponeerd handelsmerk in de VS en andere landen. 
Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc. die zijn gedeponeerd 
in de VS en andere landen. De App Store is een servicemerk van Apple Inc. 
iOS is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Cisco in de VS 
en andere landen.
Het woordmerk en logo van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken in 
eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden onder licentie gebruikt. 
Android, Google Play en het logo van Google Play zijn handelsmerken van Google 
Inc. 
Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Veiligheidsmaatregelen Bluetooth

Houd u aan alle borden en aanwijzingen die aangeven dat het verplicht is 
om RF-radioproducten uit te schakelen in bepaalde ruimten, zoals 
benzine-/tankstations, ziekenhuizen, gebieden waar met explosieven 
wordt gewerkt, mogelijk explosieve atmosferen of luchtvaartuigen.

Zorg voor optimale afdrukresultaten dat de labelmaker binnen bereik van 
uw apparaat is zonder tussenliggende obstakels. De labelmaker mag niet 
in de buurt worden geplaatst van instrumenten die storing kunnen 
veroorzaken, zoals magnetrons en andere draadloze apparatuur.

!
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Beknopte handleiding

Download de volledige gebruikershandleiding
Voor complete informatie over het gebruik van de labelmaker 
kunt u de DYMO MobileLabeler-gebruikershandleiding 
downloaden vanaf de volgende locaties:

Registreren op
www.dymo.com/register

Door uw labelmaker te registreren weet u 
zeker dat u alle nieuws en updates krijgt.  
Tijdens het registratieproces wordt u 
gevraagd om het serienummer van uw 
labelmaker in te voeren. U kunt het serienummer vinden aan de 
onderkant van de labelmaker. 

 Via de link 
Gebruikershandleiding in de 
mobiele app DYMO Connect

 Met behulp van de QR-code 
aan de linkerzijde

 Via support.dymo.com 

Het serienummer op 
de onderkant van de 
labelmaker
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De labelcassette plaatsen
De labelmaker maakt gebruikt van DYMO D1-labelcassettes.

De labelcassette plaatsen

Druk op  aan de onderzijde 
van het deksel en til deze op om 
hem te openen.
Plaats de labelcassette en druk 
voorzichtig op de cassette totdat 
deze vastklikt.
Zorg dat het tape en het lint strak 
liggen langs de opening van de 
labelcassette en dat het tape 
tussen de labelgeleiders door-
loopt.
Draai, indien nodig, de spoel van 
het lint rechtsom om het lint 
strakker te stellen.

Drukken om te openen

1

2

Label- 
geleiders

Opwindspoel 
lint spoel
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De batterij plaatsen
De labelmaker werkt op een LiPo-batterij (lithiumpolymeer-
batterij) die gedeeltelijk opgeladen wordt meegeleverd.

Vergeet vooral niet om de veiligheidsmaatregelen te lezen 
op pagina 36.

De batterij plaatsen

Plaats de batterij zoals weergegeven 
in het batterijcompartiment.
Sluit het deksel.

Druk op  om de stroom in te 
schakelen.

Laad de batterij zo snel mogelijk helemaal 
op. Het duurt ongeveer 2,5 uur voordat de 
batterij helemaal is opgeladen.

De batterij opladen 

Steek de stekker van het snoer in de 
netspanningsadapter.
Steek de stekker van de 
netspanningsadapter in de voedings-
connector en steek vervolgens de 
andere stekker in een stopcontact.

!
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Stroomaansluiting
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 De labelmaker koppelen
U kunt een koppeling maken tussen de labelmaker en uw mobiele 
apparaat met de Bluetooth®-instellingen op het mobiele apparaat.

Koppelen met een iOS®-apparaat

Ga naar Instellingen en schakel 
de Bluetoothinstelling in.
Tik op DYMO ML xxxx onder 
ANDERE APPARATEN. Nadat 
de koppeling is voltooid, wordt 
na een paar seconden 
Verbonden weergegeven.

Koppelen met een Android™-
apparaat

Ga naar Instellingen en schakel 
de Bluetoothinstelling in.
Tik op DYMO ML xxxx onder 
Gekoppelde apparaten. Nadat 
de koppeling is voltooid, wordt 
na een paar seconden 
Verbonden apparaten 
weergegeven.

1

2

1

2
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De app DYMO Connect ophalen
Download en installeer de mobiele app DYMO 
Connect die in de App Store® van Apple of de 
Google Play™ Store is te vinden.

Het eerste label printen
Het eerste label printen

Tik op  om de app te 
openen.

Op het startscherm tikt u op 
Nieuw label maken.

Typ wat tekst.

Tik op  om te printen. 
Nadat het label is geprint, 
wordt deze automatisch 
afgesneden.

Verwijder het beschermlaagje 
van het label en leg het label 
op een schone, droge 
ondergrond.

1

2

3

4

5

Tik om te printen

Typ wat tekst

Gesplitste beschermlaag
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Veiligheidsmaatregelen batterij 
Type batterij: LiPolymer 7,4 V 1500 mAh 11,1Wh
Door verkeerd om te gaan met lithium-polymeerbatterijen kan lekkage, 
hitte, rook, een explosie of brand ontstaan. Hierdoor kan het product 
slechter gaan werken of defect raken. Ook kan het de ingebouwde 
bescherming van de batterij aantasten. Dit kan tot gevolg hebben dat de 
apparatuur beschadigt raakt of dat gebruikers letsel oplopen. Volg de 
onderstaande instructies nauwgezet op.

Gevaar
 Gebruik de batterij uitsluitend in de MobileLabeler-labelmaker.
 De batterij kan alleen met de meegeleverde (9 volt/4 ampère) 

voedingsadapter worden opgeladen terwijl deze in de labelmaker zit.
 Niet direct aansluiten op een stopcontact of sigarettenaansteker.
 Berg de batterij niet op in de nabijheid van vuur of in de auto waar de 

temperatuur tot boven de 60°C kan oplopen.

Waarschuwing
 Stop het opladen van de batterij als dit niet binnen drie uur klaar is.

Let op
 Gebruik de labelmaker of batterij niet op een plaats waar statische 

elektriciteit wordt gegenereerd.
 Gebruik de labelmaker uitlsuitend op kamertemperatuur.
 De batterij kan uitsluitend bij een temperatuur van 10 °C tot 30 °C 

worden opgeladen.

!

!
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De batterij verwijderen 
Controleer of alle kabels en snoeren zijn losgekoppeld 
voordat u de LiPo-batterij aanraakt.

De batterij verwijderen 

Ontkoppel de USB-kabels en 
netsnoeren.
Druk op  aan de onderzijde van 
het deksel en til deze op om hem te 
openen.
Verwijder de batterij uit het 
batterijcompartiment.
Berg de batterij op een koele, 
droge plaats op.

!
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2 jaar beperkte garantie
U krijgt tot 2 jaar na de aankoopdatum garantie op defecten en vakmanschap van het 
elektronische DYMO-product. Deze commerciële garantie is extra naast alle betreffende 
wettelijk verplichte garanties. DYMO zal uw product in de volgende gevallen gratis 
repareren dan wel vervangen:
1 Bij producten die onder deze garantie worden geretourneerd moet u een beschrijving 

van het defect, een kopie van de aankoopbon van het product en uw volledige 
contactgegevens bijsluiten, te weten: naam, telefoonnummer, volledige adres 
(straatnaam + huisnummer, postcode, woonplaats en land).

2 Producten die aan DYMO worden geretourneerd, moeten goed worden verpakt. 
DYMO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor goederen die tijdens het vervoer kwijt 
of beschadigd raken.

3 De producten moeten volgens de meegeleverde gebruiksaanwijzing zijn gebruikt. 
DYMO is niet aansprakelijk voor defecten als gevolg van ongelukken, onjuist gebruik, 
wijzigingen of nalatigheid.

4 DYMO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vervolgschade, schade of kosten ten 
gevolge van de machines of accessoires zelf of het gebruik ervan, met die uitzondering 
dat geen aansprakelijkheid wordt afgewezen voor fataal of lichamelijk letsel ten gevolge 
van dit soort producten.

5 DYMO-labelprinters werken het beste met DYMO-labels. Defecten of schade ten gevolge 
van het gebruik van een ander merk labels vallen niet onder deze garantie.

6 Deze garantie heeft geen invloed op de wettelijke rechten die u als consument geniet.

Registreren voor 1 jaar extra garantie
Registreer uw nieuwe DYMO-product en krijg 1 jaar extra garantie.
Als geregistreerde gebruiker krijgt u tevens het volgende:
 Technische ondersteuning van deskundigen
 Nuttige tips en trucs over het gebruik van het product
 Speciale aanbiedingen en aankondiging van nieuwe producten

Registreer u vandaag nog om binnenkort het garantiebewijs voor de verlengde garantie te 
krijgen. Ga naar www.dymo.com/register
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Wat te doen als het product defect is
DYMO biedt de volgende mogelijkheden voor reparatie en onderhoud:
 DYMO-website: In de meeste gevallen zal een bezoek aan www.dymo.com uitkomst 

bieden. In het onderdeel Customer Support (Klantondersteuning) vindt u informatie over uw 
DYMO-product, waaronder veelgestelde vragen en oplossingen voor bekende problemen. 
Ook de gebruikershandleiding bevat aanvullende informatie.

 DYMO Help Desk: U kunt ook contact opnemen met de DYMO Help Desk waar de 
medewerker samen met u de aard van het probleem kan vaststellen, en u kan vertellen 
wat u verder kunt doen:
VK 020 3564 8354 Intl +44 203 564 8356

 Reparatiecentrum: U kunt het defecte product naar een DYMO-reparatiecentrum sturen 
(zie de eerder vermelde voorwaarde 1 en 2 voor vervanging van een defect product). 
U vindt het adres van het dichtstbijzijnde DYMO-reparatiecentrum op www.dymo.com, 
of kunt hiervoor contact opnemen met de DYMO Help Desk.


