
Prawa autorskie
© 2016 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wer. 10/16
Zabrania się powielania oraz przesyłania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu lub 
oprogramowania w dowolnej formie i z wykorzystaniem jakichkolwiek środków, a także 
tłumaczenia na inny język bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Newell Rubbermaid Europe LLC.

Znaki towarowe
DYMO jest znakiem handlowym zastrzeżonym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. 
Apple oraz logo Apple są znakami handlowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach. App Store jest znakiem usługi należącym do firmy Apple Inc. 
IOS jest znakiem handlowym lub zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Cisco w Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach.
Znak słowny i logotypy Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami handlowymi, należącymi do firmy 
Bluetooth SIG Inc., użytymi na podstawie licencji. 
Logotypy Android, Google Play oraz Google Play są znakami handlowymi należącymi do firmy 
Google Inc. 
Wszystkie inne znaki handlowe należą do odpowiednich właścicieli.
Tekst „Made for iPhone” oraz „Made for iPad” oznacza, że akcesorium elektroniczne zostało 
zaprojektowane specjalnie do podłączania do urządzeń odpowiednio iPhone i iPad. Jego 
konstruktor zaświadcza, że jest ono zgodne ze standardami działania określonymi przez firmę 
Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie omawianego urządzenia oraz 
jego zgodność ze standardami bezpieczeństwa i prawnymi. Należy pamiętać, że używanie 
omawianego akcesorium z urządzeniem iPhone lub iPad może wpływać na parametry łączności 
bezprzewodowej.

Zasady dotyczące bezpieczeństwa technologii Bluetooth

Należy przestrzegać wszystkich oznaczeń i instrukcji wymagających wyłączenia 
urządzeń elektrycznych lub radiowych (RF) w wyznaczonych strefach, takich jak 
stacje benzynowe, szpitale, strefach prac pirotechnicznych, w atmosferach 
grożących wybuchem lub samolotach.

W celu osiągnięcia najlepszych wyników, należy się upewnić, że drukarka etykiet 
jest w zasięgu urządzenia mobilnego i dostęp do niej nie jest ograniczony. Drukarki 
etykiet nie należy umieszczać w pobliżu żadnych urządzeń które mogą powodować 
zakłócenia, takich jak np. kuchenki mikrofalowe lub inne urządzenia 
bezprzewodowe.

!
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Skrócona instrukcja obsługi
Pobierz pełną instrukcję obsługi

Pełne informacje na temat użytkowania drukarki etykiet zawiera 
instrukcja obsługi drukarki DYMO MobileLabeler, dostępna do 
pobrania w następujących lokalizacjach:

Zarejestruj się pod adresem 
www.dymo.com/register

Dzięki rejestracji drukarki etykiet użytkownik 
otrzymuje informacje i aktualizacje.
Podczas rejestracji pojawi się prośba 
o wprowadzenie numeru seryjnego drukarki 
etykiet. Numer seryjny znajduje się na spodniej 
części drukarki etykiet. 

 Przy użyciu łącza User Guide 
(Instrukcja obsługi) w aplikacji 
mobilnej DYMO Connect

 Przy użyciu kodu QR po lewej 
stronie

 Na podstawie support.dymo.com 

Numer seryjny 
znajdujący się na 
spodniej części 
drukarki etykiet
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Instalowanie kasety etykiet
Drukarka drukarka etykiet używa kaset DYMO D1.

Aby włożyć kasetę etykiet, należy

Nacisnąć  u dołu pokrywy 
i podnieść pokrywę, aby ją 
otworzyć.
Wprowadzić kasetę etykiet 
i mocno nacisnąć, aby 
zatrzasnąć ją na miejscu. 
Upewnić się, że taśma i wstęga 
są naprężone na kasecie etykiet 
i że taśma przechodzi pomiędzy 
prowadnicami etykiet.
Jeśli to konieczne, obrócić 
szpulę cofania wstęgi zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara 
i naciągnąć taśmę.

Nacisnąć, aby otworzyć

1

2

Prowadnice 
etykiet

Szpula 
zwijania 
taśmy
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Wkładanie akumulatora
Drukarka etykiet wykorzystuje akumulator litowo-polimerowy 
(LiPo) wielokrotnego ładowania, który jest wysyłany jako 
częściowo naładowany.

Należy zapoznać się ze środkami ostrożności dotyczącymi 
akumulatorów LiPo, zamieszczonymi na strona 26.

Aby zainstalować akumulator, należy

Umieścić akumulator w komorze 
akumulatora, jak na ilustracji.
Zamknąć pokrywę.
Nacisnąć , aby włączyć zasilanie.
Akumulator należy jak najszybciej 

naładować w pełni. Całkowite 
naładowanie akumulatora zajmuje 
około 2,5 godziny.
Aby naładować akumulator, należy:

Podłączyć kabel zasilający do 
zasilacza.
Podłączyć zasilacz do złącza 
zasilania, a następnie podłączyć 
wtyczkę kabla zasilającego do 
gniazda elektrycznego.

!
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Złącze zasilania
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 Parowanie drukarki etykiet
Drukarkę etykiet i urządzenie mobilne należy sparować przy 
użyciu ustawień Bluetooth® w urządzeniu.

Parowanie z urządzeniem iOS®

Włączyć Bluetooth 
w Ustawieniach.
Dotknąć DYMO ML xxxx 
w części INNE URZĄDZENIA. 
Po kilku sekundach, gdy 
parowanie zostanie 
zakończone, pojawi się 
komunikat Połączono.

Parowanie z urządzeniem 
Android™

Włączyć Bluetooth 
w Ustawieniach.
Dotknąć DYMO ML xxxx 
w części Dostępne urządzenia. 
Po kilku sekundach, gdy 
parowanie zostanie zakończone, 
drukarka etykiet pojawi się 
w części Sparowane urządzenia.

1

2

1

2
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Uzyskiwanie aplikacji DYMO Connect.
Pobrać i zainstalować aplikację mobilną DYMO 
Connect, dostępną w sklepach Apple® App Store 
oraz Google Play™.

Drukowanie pierwszej etykiety
Aby wydrukować swoją pierwszą 
etykietę, należy

Dotknąć , aby otworzyć 
aplikację.

Na ekranie głównym dotknąć 
Tworzenie nowej etykiety.
Wprowadzić żądany tekst.
Dotknąć , aby 
wydrukować. Po 
wydrukowaniu, etykieta 
zostanie automatycznie 
odcięta.
Zdjąć papierową warstwę 
ochronną z etykiety i nałożyć 
etykietę na czystą, suchą 
powierzchnię.

1

2

3

4

5

Dotknąć, aby wydrukować

Wpisać żądany tekst

Oddzielić 
warstwę 
ochronną
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Zasady dotyczące bezpieczeństwa akumulatorów 
Typ akumulatora: litowo-polimerowy 7,4V; 1500mAh; 11,1Wh
Nieodpowiednie obchodzenie się z akumulatorem litowo-polimerowym 
może spowodować wystąpienie wycieku, przegrzania, dymu, eksplozji 
lub ognia. Może to doprowadzić do pogorszenia parametrów pracy lub 
wystąpienia usterki. Ponadto może to spowodować uszkodzenie 
zabezpieczenia zainstalowanego w akumulatorze. Grozi to uszkodzeniem 
urządzenia lub obrażeniami ciała użytkownika. Należy ściśle przestrzegać 
poniższych instrukcji.

 Niebezpieczeństwo
 Używać akumulatora tylko w urządzeniu MobileLabeler.
 Akumulator można ładować tylko, gdy jest umieszczony w drukarce 

etykiet, przy użyciu dostarczonego zasilacza (9V/4A).
 Nie podłączać bezpośrednio do gniazda elektrycznego lub ładowarki 

w gnieździe zapalniczki.
 Nie przechowywać akumulatorów w pobliżu ognia oraz we wnętrzach 

samochodów, gdzie temperatura może przekraczać 60°C.

 Ostrzeżenie
 Jeśli ładowanie nie zakończy się w ciągu trzech godzin, należy je 

przerwać.

!

!
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 Przestroga
 Nie używać drukarki etykiet ani akumulatora w miejscu, gdzie może 

powstawać elektryczność statyczna.
 Drukarkę etykiet należy użytkować tylko w temperaturze pokojowej.
 Ładowanie akumulatora jest dozwolone tylko w zakresie temperatur 

od +10°C do 30°C.
Wyjmowanie akumulatora 

Przed rozpoczęciem obchodzenia się z akumulatorem LiPo, 
należy upewnić się, że wszystkie kable są odłączone.

Aby wyjąć akumulator, należy: 

Odłączyć kable USB i zasilania.
Nacisnąć  u dołu pokrywy i podnieść 
pokrywę, aby ją otworzyć.
Wyjąć akumulator z komory akumulatora.
Akumulator należy przechowywać 
w chłodnym i suchym miejscu.

!

!
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2-letnia ograniczona gwarancja
Produkt elektroniczny DYMO jest sprzedawany z gwarancją na okres 2 lat od daty zakupu, 
obejmującą wady materiałowe i wykonania. Niniejsza gwarancja handlowa stosowana jest 
dodatkowo do wszelkich innych gwarancji ustawowych. Firma DYMO naprawi lub wymieni 
produkt bezpłatnie pod następującymi warunkami: 
1 Do produktów zwracanych w ramach niniejszej gwarancji musi być dołączony opis wady 

wraz z kopią dowodu zakupu produktu i pełnymi szczegółami kontaktowymi oraz 
dotyczącymi dostawy: imię i nazwisko, telefon, pełny adres – ulica, numer domu, kod 
pocztowy, miasto, kraj.

2 Produkty zwracane do firmy DYMO muszą być odpowiednio zapakowane. Firma DYMO nie 
ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie towarów podczas transportu od klienta.

3 Produkty muszą być używane w sposób ściśle zgodny z dostarczonymi instrukcjami 
obsługi. Firma DYMO nie ponosi odpowiedzialności za defekty powstałe w wyniku 
wypadku, nieprawidłowego użycia, zmiany lub zaniedbania.

4 Firma DYMO nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty wynikowe, uszkodzenia lub 
wydatki żadnego rodzaju spowodowane przez urządzenia lub akcesoria lub ich 
stosowanie, z zastrzeżeniem, że odpowiedzialność za śmierć lub obrażenia ciała 
spowodowane przez takie produkty nie jest wyłączona.

5 Drukarki DYMO są zaprojektowane wyłącznie do użytku z etykietami marki DYMO. 
Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnych usterek ani uszkodzeń spowodowanych 
użyciem etykiet innych producentów.

6 Niniejsza gwarancja nie wpływa na prawa klienta gwarantowane ustawowo.

Rejestracja przedłuża gwarancję do 2 + 1 lat
Zarejestrowanie nowego produktu DYMO wydłuża gwarancję o dodatkowy 1 rok.
Zarejestrowanemu użytkownikowi przysługują również:
 Pomoc techniczna ze strony ekspertów
 Użyteczne wskazówki i porady dotyczące użytkowania produktu
 Powiadomienia o specjalnych ofertach i zapowiedzi nowych produktów

Zarejestruj się już dzisiaj, aby szybko otrzymać świadectwo przedłużonej gwarancji na produkt. 
Zapraszamy na stronę www.dymo.com/register
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Co robić w przypadku usterki produktu?
Firma DYMO oferuje następujące opcje serwisowe:
 Strona internetowa DYMO: W większości przypadków wizyta na stronie www.dymo.com 

zapewni właściwą pomoc. W części Wsparcie można znaleźć informacje na temat 
produktów firmy DYMO, takie jak często zadawane pytania i rozwiązania znanych 
problemów. Dodatkowe informacje zawiera Instrukcja użytkownika.

 Obsługa techniczna firmy DYMO: Można również skontaktować się z Obsługą techniczną 
firmy DYMO, której pracownik pomoże określić dokładny charakter problemu i poradzić, 
jakie dalsze czynności należy wykonać:
PL 22 306 06 92; Tel. międzynarodowy +44 203 564 8356

 Centrum napraw: Uszkodzony produkt można wysłać co centrum napraw firmy DYMO 
(sposób wymiany uszkodzonego produktu opisano w warunkach 1 i 2 powyżej). Adres 
najbliższego centrum napraw firmy DYMO można znaleźć na stronie www.dymo.com lub 
uzyskać od Obsługi technicznej firmy DYMO.


