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© 2016 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Med ensamrätt. Rev. 10/16.
Ingen del av detta dokument eller denna programvara får reproduceras eller överföras i 
någon form eller på något sätt, ej heller översättas till annat språk utan föregående skriftligt 
godkännande från Newell Rubbermaid Europe, LLC.

Varumärken
DYMO är ett registrerat varumärke i USA och andra länder. 
Apple och Apple-logotypen är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA 
och andra länder. App Store är ett tjänstemärke som tillhör Apple Inc. 
iOS är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör Cisco i USA och andra länder.
Bluetooth®-ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, 
Inc. och används under licens. 
Android, Google Play och Google Play-logotypen är varumärken som tillhör Google Inc. 
Alla övriga varumärken tillhör sina respektive innehavare.
Beteckningarna ”Made for iPhone” och ”Made for iPad” innebär att ett tillbehör har utformats 
särskilt för anslutning till iPod, och att tillverkaren intygar att tillbehöret uppfyller Apples 
prestandakrav. Apple ansvarar inte för enhetens funktion eller för att den uppfyller gällande 
säkerhetsregler och myndighetskrav. Obs! Användning av det här tillbehöret tillsammans med 
iPhone eller iPad kan inverka på den trådlösa prestandan.

Säkerhetsföreskrifter för Bluetooth

Följ alla skyltar och anvsiningar som kräver att elektriska enheter eller 
produkter med radiosändare stängs av inom vissa områden, som till exempel 
bensinstationer, sjukhus, sprängningsområden, potentiellt explosiva miljöer 
elller ombord på flygplan.

Du får bäst resultat om du har etikettskrivaren inom den mobila enhetens 
räckvidd och utan hinder i vägen. Etikettskrivaren ska inte ställas nära andra 
enheter, som t.ex. mikrovågsugnar och andra trådlösa enheter, eftersom det 
kan orsaka störningar.

!

!



31

SV

Snabbstartsguide

Ladda ned den fullständiga bruksanvisingen
För fullständig information om hur du använder din etikettskrivare, 
ladda ned DYMO MobileLabeler bruksanvisning från något av 
följande ställen:

Registrera produkten på 
www.dymo.com/register

Genom att registrera din etikettskrivare ser 
du till att du får alla nyheter och 
uppdateringar.  
Under registreringen ombeds du ange 
etikettskrivarens serienummer. Serienumret 
finns på etikettskrivarens undersida. 

 Från länken Bruksanvisning i 
mobilappen DYMO Connect

 Använd QR-koden till vänster
 Från support.dymo.com 

Serienummer på 
etikettskrivarens 
undersida
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Sätta i etikettkassett
Din labelmaker använder DYMO D1 etikettkassetter.

Så här sätter du i en etikettkassett

Tryck på  längst ned på 
locket och öppna det genom att 
lyfta.
Sätt i etikettkassetten och tryck 
den på plats tills den fastnar med 
ett klick. 
Se till att etiketten och färgban-
det är spända över kassettens 
öppning och att etiketten kan 
passera fritt mellan ledarna.
Vid behov vrider du färgbandets 
backningsspole medurs för att 
spänna färgbandet.

Tryck för att öppna

1

2

Ledare

Färgbandets 
backningsspole
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Sätta i batteriet
Etikettskrivaren använder ett uppladdningsbart litiumjonpolymer-
batteri (LiPo) som är delvis laddat vid leverans.

Läs noga Försiktighetsåtgärder för litiumjonpolymerbatteriet 
som finns på sidan 36.

Så här sätter du i batteriet

Sätt i batteriet i batterifacket så som 
visas.
Stäng locket.

Sätt på strömmen genom att trycka 
på .

Ladda batteriet fullständigt så snart som 
möjligt. Det tar ungefär två och en halv 
timme att ladda batteriet fullständigt.

Så här laddar du batteriet 

Anslut strömsladden till 
strömadaptern.
Anslut strömadaptern till 
strömkontakten och sätt sedan 
i strömsladden i ett eluttag.

!
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1

2

Strömanslutning
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 Parkoppla etikettskrivaren
Parkoppla etikettskrivaren med dina mobila enhet via enhetens 
Bluetooth®-inställningar.

Parkoppla med en iOS®-enhet

Aktivera Bluetooth-
inställningen i Inställningar.
Tryck på DYMO ML xxxx 
under ENHETER. Efter några 
sekunder visas Ansluten när 
parkopplingen är klar.

Parkoppla med en Android™-enhet

Aktivera Bluetooth-
inställningen i Inställningar.
Tryck på DYMO ML xxxx 
under Tillgängliga enheter. 
Efter några sekunder visas 
etikettskrivaren under 
Parkopplade enheter när 
parkopplingen är klar.

1

2

1

2
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Skaffa appen DYMO Connect
Ladda ned och installera mobilappen DYMO 
Connect som finns på Apple® App Store eller 
Google Play™-butiken.

Skriva ut din första etikett
Så här skriver du ut din första 
etikett

Öppna appen genom att 
trycka på .

Tryck på Skapa ny etikett på 
hemskärmen.

Ange text.

Tryck på  för att skriva ut. 
Etiketten klipps automatiskt 
när utskriften är klar.

Ta bort skyddspappret från 
etiketten och placera etiketten 
på en ren och torr yta. 

1

2

3

4

5

Tryck för att skriva ut

Ange text

Delad baksida
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Säkerhetsföreskrifter för det uppladdningsbara batteriet 
Batterityp: LiPolymer 7,4 V 1500 mAh 11,1 Wh
Felaktig hantering av det laddningsbara litiumjonpolymerbatteriet kan 
orsaka läckage, värmeutveckling, rök, explosion eller eldsvåda. Detta 
kan medföra försämrad effekt eller haveri. Det kan också skada den 
skyddsenhet som är installerad i batteriet. Det kan i sin tur skada 
utrustningen eller användarna. Följ noggrant nedanstående anvisningar.

Fara
 Använd endast batteriet i MobileLabeler-etikettskrivaren.
 Batteriet kan bara laddas med den medföljande laddningsadaptern 

(9 V/4 A) medan det är isatt i etikettskrivaren.
 Anslut inte direkt till ett eluttag eller cigarettändaruttag.
 Förvara inte batteriet i närheten av eld eller i en bil där temperaturen 

kan överstiga 60°C.

Varning
 Avbryt laddningen av batteriet om den inte slutförts inom tre timmar.

Varning
 Använd inte etikettskrivaren eller batteriet på platser som genererar 

statisk elektricitet.
 Använd bara etikettskrivaren vid rumstemperatur.
 Batteriet kan bara laddas mellan +10°C och 30°C.

!

!

!
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Ta ur batteriet 

Se till attr alla kablar är urkopplade innan du hanterar 
LiPo-batteriet.

Så här tar du ut batteriet 

Koppla ur USB- och strömkablarna.
Tryck på  längst ned på locket 
och öppna det genom att lyfta.
Ta ut batteriet ur batterifacket.
Förvara batteriet på en sval och 
torr plats.

!

1

2

3

4
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Tvåårig begränsad garanti
Din elektroniska DYMO-produkt säljs med en 2-årig garanti mot material- och tillverkningsfel, 
från inköpsdatum. Denna kommersiella garanti gäller i tillägg till eventuella lagstadgade 
garantier. DYMO reparerar eller byter ut din produkt gratis om följande villkor är uppfyllda: 
1 Produkter som returneras under den här garantin måste åtföljas av en beskrivning av felet 

samt en kopia av inköpsbeviset och fullständiga kontakt- och leveransuppgifter för dig: 
namn, telefonnummer, fullständig adress (gata, husnummer, postnummer, ort, land).

2 Produkter som återsänds till DYMO måste vara ordentligt packade. DYMO tar inget ansvar 
för varor som försvunnit eller skadats under transporten från kunden.

3 Produkten måste ha använts enbart i enlighet med de medföljande 
användarinstruktionerna. DYMO har inget ansvar för skador orsakade av olyckor, felaktig 
användning, ändring eller försummelse.

4 DYMO har inget ansvar för förluster, skador eller utgifter av något slag, orsakade av 
maskiner eller tillbehör eller användning av dessa, utom ansvar för dödsfall eller 
kroppsskada som orsakas av sådana produkter.

5 DYMO:s etikettskrivare är endast avsedda för användning med etiketter från DYMO. Denna 
garanti gäller inte felfunktion eller skada som orsakas av användning av tredje parts 
etiketter.

6 Denna garanti påverkar inte dina lagliga rättigheter som konsument.

Registrera dig för 2 + 1 års garanti
Registrera din nya DYMO-produkt så får du ytterligare ett års garanti.
Som registrerad användare får du dessutom
 teknisk support från experter.
 praktiska tips om hur du bäst använder produkten.
 speciella erbjudanden och information om nya produkter.

Registrera dig idag så får du snart produktens certifikat för utökad garanti. 
Gå till www.dymo.com/register
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Vad gör du om din produkt är skadad?
DYMO erbjuder dig följande servicealternativ:
 DYMO:s hemsida: I de flesta fall ger ett besök på www.dymo.com den hjälp du behöver. 

I kundtjänstområdet hittar du information om din DYMO-produkt, som vanliga frågor (FAQ) 
och lösningar på kända problem. Bruksanvisningen ger dig också mer information.

 DYMO:s support: Du kan också kontakta DYMO:s support, där en medarbetare hjälper 
dig avgöra vilket problemet är och ger dig råd om vad du ska göra:
SV +46 (0)8 5936 6312 Intl +44 203 564 8356

 Servicecentrum: Du kan sända din skadade produkt till ett DYMO servicecentrum 
(se ovanstående villkor 1 och 2, angående utbyte av en skadad produkt). Adressen till 
ditt närmaste DYMO service-centrum hittar du på www.dymo.com eller också kan du 
kontakta DYMO:s kundtjänst.


