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Varemerker
DYMO er et registrert varemerke i USA og andre land. 
Apple og Appple-logoen er varemerker for Apple, Inc. og er registrert i USA og andre land. 
Apple Store er et servicemerke for Apple Inc. 
IOS er et varemerke eller registrert varemerke for Cisco, i USA og andre land.
Ordmerket Bluetooth® og logoene er registrerte varemerker som eies av Bluetooth SIG, Inc. 
og brukes under lisens. 
Android, Google Play og Google Play-logoen er varemerker for Google Inc. 
Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
«Made for iPhone» og «Made for iPad» betyr at det elektroniske utstyret er konstruert spesifikt 
for å kobles til henholdsvis iPhone eller iPad, og er sertifisert av utvikleren for å oppfylle 
Apples ytelsestandarder. Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne enheten eller hvorvidt 
den oppfyller sikkerhets- og juridiske standarder. Vær oppmerksom på at bruken av dette 
utstyret sammen med iPhone eller iPad kan virke inn på den trådløse ytelsen.

Sikkerhetsforholdsregler for Bluetooth

Etterfølg alle tegn og anvisninger som krever at elektriske enheter eller RF-
radioprodukter må slås av på utpekte steder. Dette kan omfatte 
bensinstasjoner, sykehus, steder hvor det foregår sprenging, potensielt 
eksplosive atmosfærer eller i luftfartøy.

For å oppnå best mulig resultat, må du sjekke at merkemaskinen befinner seg 
innenfor rekkevidden for den mobile enheten, og ikke bak hindringer. 
Merkemaskinen må ikke plasseres i nærheten av enheter som kan forårsake 
interferens, som mikrobølgeovner og annet trådløst utstyr.
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Hurtigveiledning

Last ned hele bruksanvisningen
For fullstendig informasjon om bruk av din merkemaskin, last ned 
DYMO MobileLabeler, bruksanvisning fra et av følgende steder:

Registrer på
www.dymo.com/register

Når du registrerer merkemaskinen, sikrer du 
at du vil motta alle nyheter og oppdateringer.
Du vil bli bedt om å legge inn serienummeret 
for merkemaskinen under 
registreringsprosessen. Serienummeret 
finner du på undersiden av merkemaskinen. 

 Fra linken Bruksanvisning i 
mobil-appen Dymo Connect

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

Serienummeret 
på undersiden av 
merkemaskinen
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Sette i etikettkassetten
Din labelmaker Bruker DYMO D1-tapekassetter

Sette i tapekassetten

Trykk på  nederst på 
dekselet og løft for å åpne 
dekselet.
Sett inn tapekassetten og trykk 
forsiktig til den klikker på plass. 
Pass på at tape og bånd sitter 
stramt over åpningen til tapekas-
setten og at tapen føres gjen-
nom etikettsporene.
Om nødvendig kan du vri bånd-
spolen med klokken for å 
stramme til båndet.

Trykk for å åpne

1

2

Etikettspor

Tilbakespoling 
av båndet 
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Sette i batteriet
Merkemaskinen bruker et oppladbart litium-ionbatteri (LiPo) og er 
delvis ladet når den sendes.

 Les LiPo sikkerhetsregler som kan finnes på side 26.

Sette i batteriet

Sett inn batteriet i batterirommet 
som vist.
Lukk dekselet.

Trykk på  for å slå på strømmen.

Lad batteriet helt opp så snart som 
mulig. Det tar ca. 2,5 timer å lade 
batteriet helt opp.

For å lade batteriet 

Plugg strømledningen inn 
i strømadapteren.
Koble strømadapteren til 
strømkontakten, og plugg 
strømledningen i et strømuttak.

!

1

2

3

1

2

Strømkontakt
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 Pare merkemaskinen
Par merkemaskinen til den mobile enheten ved hjelp av 
innstillingene for Bluetooth® på enheten.

Pare med en iOS®-enhet

Slå på Bluetooth i Innstillinger.

Trykk på DYMO ML xxxx 
under ANDRE ENHETER. 
Tilkoblet viser etter noen 
sekunder, når paringen er 
fullført.

Pare med en Android™-enhet

Slå på Bluetooth i Innstillinger.

Trykk på DYMO ML xxxx 
under Tilgjengelige enheter. 
Etter noen sekunder, viser 
merkemaskinen under Parede 
enheter, når paringen er 
fullført.

1

2

1

2
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Få tak i Dymo Connect-appen
Last ned og installer den mobile appen 
DYMO Connect i Apple® App-store eller 
Google Play™-butikk.

Skrive ut den første etiketten
Skrive ut den første etiketten

Trykk på  for å åpne 
appen.

Trykk på Opprett ny etikett 
på Hjem-skjermen.

Skriv noe.

Trykk på  når du vil skrive 
ut. Etiketten skjæres 
automatisk etter utskrift.

Fjern dekkpapiret bak på 
etiketten og sett etiketten 
på en ren og tørr flate.

1

2

3

4

5

Trykk når du vil skrive ut

Skriv noe

Dekkpapir
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Sikkerhetsforholdsregler for oppladbare batterier 
Batteritype: LiPolymer 7,4 V 1500 mAh 11,1 Wh
Feilhåndtering av et oppladbart litium-ionpolymer-batteri kan føre til 
lekkasje, varme, røyk, eksplosjon eller brann. Dette kan føre til forringet 
ytelse eller svikt. Det kan også skade beskyttelsesenheten som er 
installert i batteriet. Dette kan skade utstyr eller brukere. Følg 
instruksjonene nedenfor nøye.

Fare
 Bruk kun batteriet i merkemaskinen MobileLabeler.
 Batteriet kan kun lades opp når det er satt i merkemaskinen og ved 

bruk av ladeadapteren som følger med (9 V/4 A).
 Ikke koble direkte til et elektrisk strømuttak eller en lader til et 

lighteruttak i bil.
 Ikke oppbevar batteriet i nærheten av brann eller i en bil hvor 

temperaturen kan bli over 60 ˚C.

Advarsel
 Stans opplading av batteriet hvis ikke oppladingen er ferdig innen tre 

timer.

Forsiktig
 Ikke bruk merkemaskinen eller batteriet på et sted som genererer 

statisk elektrisitet.
Merkemaskinen skal kun brukes i romtemperatur.
 Batteriet kan kun lades i temperaturer mellom +10 °C ~ 30 °C.

!

!

!
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Fjerne batteriet 

 Se til at alle ledninger er frakoblet før LiPo-batteriet håndteres.

Slik tar du ut batteriet 

Koble fra USB- og strømledninger
Trykk på  nederst på dekselet 
og løft for å åpne dekselet.
Ta batteriet ut av batterirommet.
Batteriet skal lagres kjølig og tørt.

!

1

2

3

4
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2 års begrenset garanti
Ditt elektroniske DYMO-produkt selges med en 2-årsgaranti fra salgsdato mot defekter 
i materialer eller arbeid. Denne salgsgarantien gjelder i tillegg til eventuelle, lovmessige 
garantier. DYMO vil reparere eller erstatte produktet gratis på følgende betingelser: 
1 Produkter som returneres under garantien skal vedlegges en beskrivelse av defekten 

sammen med kopi av salgskvitteringen og din kontaktinformasjon og detaljer om levering: 
navn, telefon, fullstendig adresse inkl. vei, husnummer, postnummer, by og land.

2 Produkter som returneres til DYMO skal være riktig pakket. DYMO har intet ansvar for gods 
som ble tapt eller skadet ved transport fra kunden.

3 Produkter må ha blitt brukt i streng overholdelse av driftsinstruksjoner som ble medlevert. 
DYMO har intet ansvar for skader som følge av ulykke, feilbruk, forandringer eller 
forsømmelse.

4 DYMO har intet ansvar for følgelig tap, skade eller kostnader av noe slag som resulterer 
av maskinene eller tilbehør eller bruken derav, med unntak av at ansvar for død eller 
personskade fra slike produkter ikke er ekskludert.

5 DYMO etikettmerkemaskiner er kun designet til bruk med DYMO-etiketter. Denne 
garantien dekker ikke feilfunksjon eller skade som følge av bruken av tredjepartsetiketter.

6 Denne garantien berører ikke dine lovmessige rettigheter som kunde.

Registrer varen og få 2 + 1 års garanti
Registrer ditt nye DYMO-produkt og få 1 års ekstra garanti.
Som registrert bruker får du også:
 Teknisk støtte fra eksperter
 Nyttige tips når det gjelder bruk av produktet
 Spesialtilbud og melding om nye produkter

Registrerer du produktet i dag, vil du motta bevis på den utvidede garantien på produktet ditt 
om kort tid. Gå til www.dymo.com/register
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Hva gjør du hvis produktet ditt er defekt?
DYMO tilbyr følgende servicealternativer:
 DYMOS nettsted: I de fleste tilfeller vil et besøk på www.dymo.com gi rett veiledning. 

På området for kundestøtte kan du finne informasjon om DYMO-produktet ditt, som 
f.eks. Ofte spurte spørsmål og løsninger på kjente problemer. Brukerveiledningen gir 
også ytterligere informasjon.

 DYMO kundeservice: Du kan også kontakte DYMO kundeservice, hvor en medarbeider 
vil hjelpe deg til å avklare problemets eksakte art og gi deg videre veiledning i hva du 
skal gjøre videre:
NO +47 22 31 09 22 Internasjonalt +44 203 564 8356

 Reparasjonssenter: Defekte produkter kan sendes til et DYMO-reparasjonssenter 
(se ovennevnte betingelser 1 og 2 om hvordan et defekt produkt erstattes). Adressen 
til nærmeste DYMO-reparasjonssenter kan finnes på www.dymo.com eller du kan ta 
kontakt med DYMO kundeservice.


