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Bu belgenin ya da yazılımın hiçbir bölümü Newell Rubbermaid Europe, LLC'nin önceden yazılı 
izni olmaksızın hiçbir biçimde veya surette çoğaltılamaz ya da aktarılamaz veya başka bir dile 
çevrilemez.

Ticari markalar
DYMO, ABD ve başka ülkelerde bir tescilli işarettir. 
Apple ve Apple logosu, Apple Inc.'ın ABD ve başka ülkelerde tescilli ticari markalarıdır. App 
Store, Apple Inc.'ın bir hizmet markasıdır. 
IOS, Cisco'nun ABD ve başka ülkelerdeki bir ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.
Bluetooth® sözcük işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'ın sahibi olduğu ve lisansla kullanılan 
tescilli ticari markalardır. 
Android, Google Play ve Google Play logosu, Google Inc.'ın ticari markalarıdır. 
Tüm diğer ticari markalar, ilgili maliklerinin mülkiyetindedir.
“Made for iPhone” ve “Made for iPad”, elektronik aksesuarın sırasıyla iPhone veya iPad'e 
bağlanmak üzere özellikle tasarlanmış olduğu ve Apple performans standartlarını 
karşıladığının geliştirici tarafından onaylanmış olduğu anlamına gelmektedir. Apple, bu cihazın 
çalışmasından veya güvenlik standartlarına ve yasal standartlara uygunluğundan sorumlu 
değildir. Lütfen bu aksesuarın iPhone veya iPad ile birlikte kullanılmasının kablosuz 
performansını etkileyebileceğini unutmayın.

Bluetooth Uyarıları

Benzin/dolum istasyonları, hastaneler, patlatma alanları, potansiyel olarak 
patlayıcı atmosferler veya uçaklar gibi belirli alanlarda bir elektrikli aygıtın veya RF 
telsiz ürününün kapatılmasını gerektiren tüm işaretlere ve talimatlara uyun.

En iyi yazdırma sonucunu almak için, etiketleme makinesinin mobil cihazınızın 
kapsamında olduğundan ve herhangi bir engel olmadığından emin olun. 
Etiketleme makinesi parazite neden olabilecek mikrodalga fırın veya başka 
kablosuz cihazların yakınına konulmamalıdır.

!
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Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Tüm Kullanıcı Kılavuzunu İndirin
Etiketleme makinenizin kullanımına ilişkin tüm bilgiler için, DYMO 
MobileLabeler Kullanıcı Kılavuzu'nu aşağıdaki konumlardan 
birinden indirin:

www.dymo.com/register 
adresinden kaydedin

Etiketleme makinenizi kaydetmek, her tür 
haberi ve güncellemeyi almanızı sağlar.
Kayıt işlemi sırasında, etiketleme makinenizin 
seri numarası sorulur. Bu seri numarası 
etiketleme makinenizin altında bulunmaktadır. 

 DYMO Connect mobil 
uygulaması içerisindeki Kullanıcı 
Kılavuzu bağlantısından

 Soldaki QR kodundan
 Şu adresten: support.dymo.com 

Etiketleme makinesinin 
altındaki seri numarası
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Etiket Kasetini Takma
labelmaker DYMO D1 etiket kasetleri kullanır.

Etiket kasetini takmak için

Kapağın altındaki  
düğmesine basıp ve kaldırıp 
kapağı açın.
Etiket kasetini takın ve yerine 
oturana kadar sıkıca bastırın. 
Etiket ve şeridin etiket kasetinin 
ağzına gerili olduğundan ve 
şeridin etiket kılavuzlarından 
geçtiğinden emin olun.
Gerekirse, şeridi sıkılaştırmak için 
şerit geri sarma makarasını saat 
yönünde döndürün.

Açmak için basın

1

2

Etiket 
kılavuzları

Şerit geri 
sarma 
makarası
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Pili Takma
Etiketleme makinesi bir şarj edilebilir lityum-iyon polimer (LiPo) pil 
kullanır ve pili kısmen şarjlı olarak sevk edilir.

Sayfa 36'da bulunan LiPo Güvenlik Önlemleri'ni 
okuduğunuzdan emin.

Pili takmak için

Pili pil bölmesine gösterildiği gibi takın.

Kapağı kapatın.

Gücü açmak için  düğmesine 
basın.

Pili en erken zamanda tam olarak şarj 
edin. Pilin tam olarak şarj olması yaklaşık 
2,5 saat sürer.

Pili şarj etmek için 

Güç kablosunu güç adaptörüne 
takın.
Güç kablosunu güç konektörüne 
takın ve ardından güç kablosunu bir 
güç prizine takın.

!
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2

Güç konektörü
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 Etiketleme Makinesini Eşleştirme
Etiketleme makinesini, cihazınızdaki Bluetooth® ayarlarını 
kullanarak cihazınızla eşleyin.

Bir iOS® cihazıyla eşleştirme

Ayarlar'da, Bluetooth ayarını 
açın.
DİĞER CİHAZLAR altında 
DYMO ML xxxx'e dokunun. 
Birkaç saniye sonra, eşleme 
tamamlandığında Bağlandı 
görüntülenir.

Bir Android™ cihazıyla eşleme

Ayarlar'da, Bluetooth ayarını 
açın.
Kullanılabilir cihazlar altında 
DYMO ML xxxx'e dokunun. 
Birkaç saniye sonra, eşleme 
tamamlandığında etiketleme 
makinesi Eşlenen cihazlar 
altında görünür.

1

2

1

2
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DYMO Connect Uygulamasını Edinme
Apple® App store veya Google Play™ 
mağazasındaki DYMO Connect mobil uygulamasını 
indirip kurun.

İlk Etiketinizin Yazdırılması
İlk etiketinizi yazdırmak için

Uygulamayı açmak için  
düğmesine dokunun.

Giriş ekranında Yeni etiket 
oluştur. öğesine dokunun

Bir metin yazın.

Yazdırmak için  düğmesine 
dokunun. Yazdırma 
sonrasında etiket otomatik 
olarak kesilir.

Kağıt tabanı etiketten çıkarın 
ve etiketi timiz ve kuru bir 
yüzeye yerleştirin.

1

2

3

4

5

Yazdırmak için dokunun

Bir metin yazın

Geriye sıyırın
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Yeniden Şarj Edilebilir Pil Güvenlik Uyarıları 
Pil tipi: LiPolimer 7,4V 1500mAh 11,1Wh
Şarj edilebilir lityum-iyon polimer pilin yanlış kullanılması sızıntıya, 
ısınmaya, dumana, patlamaya veya yangına neden olabilir. Bunlar da, 
performans bozulmasına veya arızalara neden olabilir. Bunlar ayrıca pile 
takılmış koruma cihazını da bozabilir. Sonuçta kullanıcılar yaralanabilir 
veya ekipman hasar görebilir. Aşağıdaki talimatları eksiksiz olarak izleyin.

Tehlike
 Pili sadece MobileLabeler etiketleme makinesinde kullanın.
 Pil, sadece etiketleme makinesine takılı olduğunda ve birlikte verilen 

şarj adaptörü (9V/4A) kullanıldığında şarj edilebilir.
 Bir elektrik prizine veya araba çakmağı şarj noktasına doğrudan 

bağlamayın.
 Pili ateşe yakın bir yerde veya sıcaklığın 60°C'nin üzerinde olabileceği 

arabalarda saklamayın.

Uyarı
 Şarj işlemi üç saat içerisinde tamamlanmıyorsa pili şarj etmeyi 

durdurun.

Dikkat
 Etiketleme makinesini veya pili, statik elektrik üreten bir yerde 

kullanmayın.
 Etiketleme makinesini sadece oda sıcaklığında kullanın.
 Pil yalnızca +10°C~30°C sıcaklık aralığında şarj edilebilir.

!

!

!
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Pili Çıkarma 

 LiPo pile dokunmadan önce tüm kabloların çıkarıldığından
 emin olun.

Pili çıkarmak için 

USB ve güç kablolarını çıkarın.
Kapağın altındaki  düğmesine 
basıp ve kaldırıp kapağı açın.
Pili pil bölmesinden çıkarın.
Pili serin ve kuru bir yerde saklayın.

!

1

2

3

4
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2 Yıllık Sınırlı Garanti
Elektronik DYMO ürününüz, malzeme ve işçilik kusurlarına karşı satın alma tarihinden itibaren 2 
yıllık bir garantiyle satılmaktadır. Bu ticari garanti, olabilecek diğer yasal garantilere ek olarak 
geçerlidir. DYMO, aşağıdaki koşullarda ürününüzü ücretsiz olarak onarır veya değiştirir: 
1 İşbu garanti kapsamında iade edilen ürünlerle birlikte kusurun bir açıklaması ve ürünün 

satın alma kanıtının bir nüshası, tam iletişim ve teslimat bilgileriyle gönderilmelidir: adsoyadı, 
telefon numarası, tam adres - sokak, bina numarası, posta kodu, şehir, ülke.

2 DYMO'ya iade edilen ürünler yeterli şekilde ambalajlanmalıdır. DYMO, müşteriden 
gönderildiği sırada kaybolan veya hasar gören mallardan dolayı sorumlu olmayacaktır.

3 Ürünler, birlikte verilen çalıştırma talimatlarına sıkı sıkıya uyularak kullanılmalıdır. DYMO, 
kaza, yanlış kullanım, değişiklik veya ihmalden kaynaklanan kusurlardan dolayı sorumlu 
olmayacaktır.

4 DYMO, cihazlardan veya aksesuarlardan veya bunların kullanımlarından kaynaklanan 
herhangi bir sonuç olarak ortaya çıkan kayıp, zarar veya masrafa ilişkin sorumluluk kabul 
etmemektedir; ancak bu tür ürünlerin neden olduğu ölüm veya bedensel yaralanma için 
sorumluluk bundan hariçtir.

5 DYMO etiket yazıcıları sadece DYMO markalı etiketlerle kullanılmak üzere tasarlanmıştır. 
İşbu garanti, üçüncü taraf etiketlerin kullanılmasından kaynaklanan arıza veya zararları 
kapsamamaktadır.

6 İşbu garanti, bir müşteri olarak yasal haklarınızı etkilemez.

2 + 1 yıl garanti için kaydedin
Yeni DYMO ürününüzü kaydedin ve 1 yıllık ek garanti kazanın.
Bir kayıtlı kullanıcı olarak ayrıca şunları edinirsiniz:
 Uzmanlardan teknik destek
 Ürününüzün kullanımına ilişkin yararlı ipuçları ve kısayollar
 Özel teklifler ve yeni ürün duyuruları

Bugün kaydolun ve ürününüzün uzatılmış garanti sertifikasını alın. www.dymo.com/register 
adresine gidin
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Ürününüz kusurlu çıkarsa ne yapmalısınız?
DYMO, aşağıdaki servis seçeneklerini sunmaktadır:
 DYMO Web sitesi: Çoğu durumda, www.dymo.com adresine bir ziyaret size doğru yardımı 

sağlayacaktır. Müşteri Destek alanında DYMO ürününüze ilişkin bilgiler, Sık Sorulan Sorular 
ve bilinen sorunlara çözümler bulacaksınız. Kullanıcı Kılavuzu da size ek bilgi sağlamaktadır.

 DYMO Yardım Masası: Ayrıca DYMO Yardım Masası'nı arayarak bir görevlinin problemin 
kesin niteliğini belirlemesini ve ne yapmanız gerektiğine ilişkin öneride bulunmasını 
sağlayabilirsiniz:
Uluslararası +44 203 564 8356

 Onarım Merkezi: Arızalıürününüzü bir DYMO onarım merkezine gönderebilirsiniz (lütfen 
kusurlu bir ürünün nasıl değiştirileceğine ilişkin yukarıda anılan 1. ve 2. koşullara bakın). 
Size en yakın DYMO onarım merkezinin adresini, www.dymo.com web sitesinde bulabilir 
veya DYMO Yardım Masası'nı arayabilirsiniz.


