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 A berendezést és a vevőt más-más táphálózati fázisra csatlakoztassa.
 Forduljon segítségért a kereskedőhöz vagy szakképzett rádió- vagy tévészerelőhöz.
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működést eredményez.
A berendezés kielégíti az Industry Canada nem kontrollált környezetekre előírt sugárterhelési 
határértékeit. 

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio 
exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit 
pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique 
subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Cet équipement est conforme à l'exposition aux rayonnements Industry Canada limites établies pour 
un environnement non contrôlé.
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Néhány szó az új címkenyomtatóról

Az DYMO® RHINO™ 6000+ elektronikus címkenyomtatóval többféle típusú 
címkéket tervezhet és nyomtathat, többek között vonalkód-címkéket, 
panelcímkéket és zsugorcső-címkéket is. 

A feliratozógép DYMO IND típusú, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm vagy 24 mm 
(1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” vagy 1”) széles címkekazettákat használ. A címkék széles 
anyagválasztékban kaphatók például rugalmas nejlon, tartós poliészter, vinil, nem 
öntapadó és zsugorcső-címkék formájában.

A www.dymo.com webhelyen további információkat talál a címkenyomtatóhoz 
szükséges címkék és tartozékok rendeléséről.

A címkenyomtató regisztrálása

A címkenyomtatót regisztrálhatja az interneten a www.dymo.com/register 
weboldalon. A regisztrálás során szüksége lesz a sorozatszámra, amely a 
feliratozógép címkerekeszének fedele alatt található.

A címkenyomtató regisztrálása az alábbi előnyökkel jár:

 Értesítést küldünk e-mailben az új szoftverfrissítésekről

 Speciális ajánlatok és új termék-bejelentések

Használatbavétel

Ismerkedjen meg a címkenyomtató részeivel, amelyeket az 1. ábra mutat.

1 Címkekiadó nyílás 4 Hordszalag-fül 7 Háttérvilágítás

2 LCD képernyő 5 USB-csatlakozó

3 Tápaljzat 6 Be/Ki (Nyomtatás elvetése)

GENERAL QUICKCABLE 

PANEL BREAKER TERMINAL 110-BLOCK

BARCODE SYMBOL LIBRARY

1

2

5 3
4

7

6

1. ábra

http://www.dymo.com
http://www.dymo.com/register
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A tápfeszültség csatlakoztatása

A feliratozógép akkumulátorról vagy hálózati feszültségről üzemeltethető. 
A nyomtató alaptartozéka egy tápadapter és egy újratölthető akkumulátor. 

Ha a készüléket két percig nem használja, a feliratozógép energiatakarékossági 
okokból automatikusan kikapcsol. 

Feltétlenül olvassa el a Biztonsági óvintézkedések az újratölthető 
akkumulátorhoz című részt a 32. oldal.

A tápadapter csatlakoztatása

A nyomtató 110–240 V-os tápadaptert használ. Ha van akkumulátor a 
tápadapterben, akkor a tápadapter csatlakoztatása után töltődik.

Kizárólag a jelen használati útmutatóban megadott tápadaptert használja:

Dee Van Enterprise Co., Ltd. gyártmányú, DSA-18PFM-09 Fc 090200 típusú adapter 
(megjegyzés: a “c” helyén EU, UP, UK, US, UJ, JP, CH, IN, AU, KA, KR, AN, AR, BZ, 
SA, AF vagy CA állhat).

Így csatlakoztathatja a tápadaptert

1 Dugaszolja be a tápadaptert a 
feliratozógép alján lévő tápaljzatba. 
Lásd 2. ábra.

2 Csatlakoztassa a tápadapter másik 
végét egy hálózati aljzatba.

Az akkumulátor behelyezése 

A címkenyomtatót egy 7,4 V 1400 mAh 10,36 Wh jellemzőkkel rendelkező 
újratölthető LiPolymer akkumulátor táplálja. Csak a címkenyomtatóhoz mellékelt 
akkumulátort használja.

Feltétlenül olvassa el a Biztonsági óvintézkedések az újratölthető 
akkumulátorhoz című részt a 32. oldal.

Így helyezheti be az akkumulátort 

1 Nyomja meg a reteszt a feliratozógép 
hátoldalán az akkumulátortartó 
rekesz fedőlapjának eltávolításához. 
Lásd 3. ábra.

2 Helyezze be az akkumulátort az 
akkumulátorrekeszbe. 

3 Tegye vissza az akkumulátorrekesz 
fedelét.

Az akkumulátor feltöltése 

Az akkumulátor automatikusan töltődik, amíg a nyomtató a tápadapteren 
keresztül tápforrásra van csatlakoztatva. Az akkumulátor első feltöltése mintegy 
nyolc órát igényel; az újratöltés mintegy 3,5–4 órát vesz igénybe.

2. ábra

A nyitáshoz
nyomja meg

a reteszt

3. ábra



3 RHINO™ 6000+
Használati útmutató

A címkekazetta behelyezése és eltávolítása

A feliratozógép alaptartozéka egy indító IND címkekazetta. További címkekazetták 
megvásárlásáról a www.dymo.com webhelyen talál információkat.

Valahányszor címkekazettát helyez be a nyomtatóba, a rendszer megkéri a 
címkeszélesség beállítására, hogy a nyomtató tudja, milyen méretű címkét használ 
jelenleg. A címketervezés során használt funkciók némelyike függ a címke 
szélességétől.

Ha más szélességű címkét kíván létrehozni, mint amilyen jelenleg 
a nyomtatóban van, a Beállítások menüben beállíthatja a címkeszélességet. 
Lásd A címkeszélesség beállítása a 25. oldal.

Így helyezheti be a címkekazettát

1 Óvatosan emelje fel a címkekazetta 
ajtaját, amely a nyomtató hátoldalán 
található.

2 Ügyeljen, hogy a címkeszalag feszes 
legyen a kazetta szájánál, és hogy 
a címke áthaladjon a címkevezetők 
között. Ha szükséges, feszítse meg a 
szalagot a visszacsévélő orsó jobbra 
forgatásával.

3 Helyezze be a kazettát úgy, hogy 
a szalag a szalagvezetők között 
haladjon át. 

4 Óvatosan nyomja a kazettát, amíg az a helyére nem kerül. A behelyezési 
mechanizmus a helyére vezeti a kazettát.

5 Zárja a címkekazetta ajtaját.

6 Állítsa be a címkeszélességet, amikor a rendszer kéri.

Így távolíthatja el a címkekazettát

1 Óvatosan emelje fel a címkekazetta ajtaját, amely a nyomtató hátoldalán 
található.

2 Nyomja meg a kazettakiadó gombot. Lásd 4. ábra. A címkekazetta 
kiemelkedik a nyomtatóból.

3 Óvatosan vegye ki a címkekazettát. 

4 Helyezzen be új címkekazettát a fent leírtak szerint.

5 Állítsa be a címkeszélességet, amikor a rendszer kéri.

A címke hátoldalának eltávolítása

DYMO IND típusú folyamatos címkéknek könnyen lehúzható hasított hátoldala van.

Ez nem vonatkozik a zsugorcső-címkékre.

Így távolíthatja el a címke hátoldalát

1 Keresse meg a hátoldal hasítékát.

2 A szalagot hosszában óvatosan nyomja kissé össze a 
nyomtatandó oldala felé. A címke hátoldala elválik.

3 Óvatosan válassza le a hátoldalt a címkéről.

Kiadó gomb

Emelje Vezető orsók
Visszacsévélő 
orsó

4. ábra

Hasított hátoldal

http://www.dymo.com
http://www.dymo.com
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A címkenyomtató használata

Ismerkedjen meg a címkenyomtató szolgáltatás- és funkciógombjaival.

1 Nyomtatás/Példányszám 8 Beállítások 15 Méret/Nagybetűk

2 Könyvtár 9 Backspace (Visszatörlés) 16 Szimbólumok

3 Escape 10 Enter 17 Vonalkód

4 Átlátszó 11 Shift 18 Gyorsgombok

5 Navigálás 12 Szóköz gomb 19 Vágás/Adagoló

6 OK 13 Betöltés/Eltávolítás 20 Be/Ki (Nyomtatás elvetése)

7 Sorozatképzés 14 Mentés/Beszúrás 21 Háttérvilágítás

GENERAL QUICKCABLE 

PANEL BREAKER TERMINAL 110-BLOCK

BARCODE SYMBOL LIBRARY

19 1

3

9

11

14

17

21

2

16

18

5

12

20

4

6

13
8 

15 7

10

5. ábra
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Tápaljzat 

A  gombbal lehet a tápfeszültséget be- és kikapcsolni. A tápfeszültség 
automatikusan kikapcsol, ha öt percig nem nyomnak le gombot a nyomtatón. 

A nyomtató kikapcsolt állapotban is tárolja a jelenlegi címkét és annak beállításait, 
és ezeket fogja használni a következő bekapcsoláskor. Ha az akkumulátor és a 
tápadapter egyidejűleg le van csatlakoztatva, a készülék egyes beállításokra 
emlékezni fog; azonban a jelenlegi címkefájl elvész, és a táplálás 
visszacsatlakoztatása és a nyomtató bekapcsolása után vissza kell állítani a 
címkeszélességet.

LCD képernyő

A feliratozógép LCD képernyőjének tetején látható feliratsávban a jelenlegi 
címkeszélesség látható, a jobb oldalon látható kijelzők pedig a jelenleg kiválasztott 
szolgáltatásokat mutatják. Lásd 6. ábra.

Ha a beírt szöveg nem fér el a jelenleg 
megadott címkén, a többletszöveg 
árnyékoltan jelenik meg. 
A többletszöveget tartalmazó címkét 
próbál kinyomtatni, a többletszöveg 
nem fog kinyomtatódni.

A háttérvilágítás használata

Gyenge megvilágítás esetén a háttérvilágítást bekapcsolva jobban látható a 
képernyő. Az energiatakarékosság érdekében a háttérvilágítás automatikusan 
kikapcsol, ha 15 másodpercig nem nyomnak gombot a készüléken. Bármely 
gomb megnyomása visszakapcsolja a háttérvilágítást. A háttérvilágítás gombjával 
oda/vissza lehet váltani a bekapcsolt és kikapcsolt háttérvilágítás között.

Így kapcsolhatja be vagy ki a háttérvilágítást

 Nyomja meg a  gombot.

Billentyűzet

Az alfanumerikus gombokon kívül több funkciógomb is van, amelyekkel gyorsan 
elérhetők a címkenyomtató szolgáltatásai.

Ismerkedjen meg a feliratozógép szolgáltatás- és funkciógombjainak 
elhelyezkedésével. Lásd az 5. ábrát a 4. oldal. A következő szakaszok részletezik 
az egyes szolgáltatásokat. 

Szolgáltatás-
kijelzőkFeliratsáv

Akkumulátor-
töltöttség

6. ábra
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CAPS üzemmód

A CAPS gombbal be- és kikapcsolható a csupa nagybetűs írás. Ha a CAPS 
üzemmód be van kapcsolva, a megjelenítőn a CAPS kijelzés látható, és minden 
beírt betű nagybetű lesz. A gyári alapértelmezett beállítás szerint a CAPS 
üzemmód be van kapcsolva. Ha a CAPS üzemmód ki van kapcsolva, minden beírt 
betű kisbetű lesz.

Így kapcsolhatja be vagy ki a CAPS üzemmódot

 Nyomja meg a CAPS (SHIFT+ SIZE) gombot.

SHIFT gombok

A SHIFT gombokkal a gomb fölé írt funkció vagy szimbólum választható ki. 
Például ha megnyomja a 9 gombot, a képernyőn a 9-es szám jelenik meg; ha 
viszont előbb a SHIFT, majd a 9 gombot nyomja meg, a képernyőn a csillag (*) 
karakter jelenik meg. A két SHIFT gomb bármelyikének megnyomása be- és 
kikapcsolja a funkciót, tehát nem kell mindkét gombot egyszerre lenyomnia.

Escape gomb

Az ESC gombot bármelyik menün belül megnyomva a rendszer kiválasztás nélkül 
visszaviszi az előző menübe. Ha nyomtatás közben nyomja meg az ESC gombot, 
ezzel megszakítja folyamatban lévő nyomtatást.

Navigációs gombok

A navigációs gombok a következő módon működnek:

Visszatörlés gomb

A  gomb törli a kurzortól balra levő karaktert. 

Törlés gomb

A CLR gomb törli az összes jelenlegi szöveg-beállítást és -formázást, és 
visszaállítja a képernyőt az Általános címketípusra. 

Gomb Funkció

 A képernyőn egy karakterrel balra lép

Visszavisz az előző menübe (ez az ESC megnyomásával is elérhető)

SHIFT  A képernyőn egy címkével balra lép

 A képernyőn egy karakterrel jobbra lép

A következő menüszintre ugrik (ez az OK megnyomásával is elérhető)

SHIFT  A képernyőn egy címkével jobbra lép

 Egy tétellistában eggyel feljebb lép

 Egy tétellistában eggyel lejjebb lép

OK Kiválaszt egy menüelemet 



7 RHINO™ 6000+
Használati útmutató

CUT gomb

A CUT gombbal kézileg levágható a címke. Alapértelmezés szerint nyomtatás után 
a nyomtató automatikusan levágja a címkét. Ezt az Auto vágást kikapcsolhatja, és 
helyette a CUT gombbal kézileg vághatja le a címkét. További információkhoz lásd 
Autom. vágás a 25. oldal és Vágási szünet a címkék között a 26. oldal

PRINT gomb

A PRINT gomb megnyomása kinyomtatja a jelenlegi címkefájl egy példányát. Ha 
egy címkefájlban több címke is van, kiválaszthatja, hogy melyek nyomtatódjanak 
ki. A SHIFT + PRINT gombot megnyomva megváltoztathatja a nyomtatandó 
példányszámot. 

Gyorsgombok

A számos gyorsgomb révén gyorsan elérhetők az adott típusú címkék 
létrehozásához, vonalkódok hozzáadásához, szimbólumok beszúrásához és 
könyvtári szövegek használatához szükséges alkalmazások. Ezeknek a 
gyorsgomboknak a részletes ismertetését a jelen használati útmutató későbbi 
része tartalmazza.

Címke létrehozása

The címkenyomtatóval kétféle alapvető címketípus nyomtatható: Gyors és 
Általános. A feliratsáv mutatja a jelenlegi címketípust. 

A Gyors címke az alapértelmezett címketípus. A címke hosszát a használt szöveg 
és formázás határozza meg. Az elrendezésre kétféle tulajdonság állítható be.

 Körvonal megjelenítése a címke tartalma körül.

 Egyforma kezdő és záró térköz a tartalom középre igazításához.

Így hozhat létre Gyors címkét

1 Ha nem ez a jelenlegi címketípus, nyomja meg a QUICK gombot. 

2 Írja be a szöveget

3 A szöveg formázáshoz nyomja meg a SETTINGS gombot.

A tulajdonságok megváltoztatásához nyomja meg ismét a QUICK gombot.

Az Általános címke hasonló a Gyors címkéhez, de lehetővé teszi két további 
címketulajdonság beállítását:

 Fekvő vagy Álló (függőleges) szövegtájolás

 Címke hossza

Így hozhat létre Általános címkét

1 Nyomja meg a GENERAL gombot. 

2 Válassza ki a címke kívánt hosszát, tájolását és elrendezését.

3 Írjon be szöveget. 

4 A szöveg formázáshoz nyomja meg a SETTINGS gombot.

A tulajdonságok megváltoztatásához nyomja meg ismét a GENERAL gombot.

A címke későbbi használatra történő mentéséhez lásd Címkefájl mentése a 16. 
oldal.



8 RHINO™ 6000+
Használati útmutató

Címketervezés

Számos lehetőség közül választhat, ha jobbá szeretné tenni a címkék 
megjelenését. A címkéhez hozzáadhat vonalkódot, szimbólumokat és könyvtári 
szöveget. Ezenfelül automatikusan létrehozhat címkesorozatokat is háromféle 
sorozatképzési módszer valamelyikével.

Rögzített hosszúságú címkét az Általános címkealkalmazással készíthet. Lásd 
Címke létrehozása a 7. oldal.

A szöveg méretének módosítása 

A címke szövegének nyomtatásához nyolcféle méret áll rendelkezésre: extra-
extra-kicsi (XXS), extra-kicsi (XS), kicsi (S), közepes (M), nagy (L), extra-nagy (XL), 
extra-extra-nagy (XXL) és óriási (BIG) (csupa nagybetűvel). A kiválasztott 
betűméret a címkefájlban tárolt összes címke összes szövegére vonatkozik.

A betűméretre választhatja az Auto (automatikus) lehetőséget is. Ha az Auto 
méretet választja, a rendszer automatikusan kiválasztja a létrehozandó címke 
magasságához és szélességéhez legmegfelelőbb betűméretet. Auto méret esetén 
a BIG betűméret nem használható.

A választásra felkínált betűméretek a címke megadott hosszától és a készülő 
címke típusától függenek.

Így adhatja meg a betűméretet

 Nyomja meg a SIZE gombot. A SIZE gomb minden egyes megnyomásakor a 
Méret kijelzőn a kiemelve megjelenik a következő választható betűméret. 

A betűméret a Beállítások menüben is kiválasztható.

A szöveg stílusának módosítása 

A címke szövegének nyomtatásához a következő stílusok közül választhat: 
félkövér, dőlt, aláhúzott és keretes. Ezenfelül választhat normál vagy keskeny 
betűszélességet. A szövegstílus a címkefájlban tárolt összes címke összes 
szövegére vonatkozik, beleértve a legtöbb szimbólumot is. 

Így állíthatja be a szövegstílust

1 Nyomja meg a SETTINGS gombot.

2 Válassza a Szövegstílus lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.

3 A nyílgombokkal válassza ki a kívánt stílust.

4 Nyomja meg az OK gombot, majd válassza a Kész (ESC) lehetőséget.

Többsoros címkék készítése

Többsoros címkéket a címke szélességétől függően az alábbi módon készíthet:

Címkeszélesség
6 mm
(1/4”)

9 mm 
(3/8”)

12 mm 
(1/2”)

19 mm 
(3/4”)

24 mm
(1”)

Sorok száma 1 3 3 5 5
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A képernyő két sort mutat, ha látszik a feliratsáv, vagy hármat, ha a feliratsáv rejtve 
van. A többsoros szövegen a nyílgombokkal görgethet végig. Lásd A feliratsáv 
elrejtése a 26. oldal.

Így hozhat létre többsoros címkét

1 Írja be az első sor szövegét, majd nyomja meg az ENTER gombot.

2 Írja be a következő sor szövegét.

3 Minden újabb sorhoz ismételje meg a fenti lépéseket.

Nemzetközi karakterek használata

A feliratozógép RACE technológiával támogatja a bővített latin karakterkészletet. 
Ha egy betűt lenyomva tart, a billentyűgomb a mobiltelefonok billentyűzetéhez 
hasonlóan végiggörget az adott betű összes változatán.

Például az a betűt lenyomva tartva a megjelenő betűsor à á â ã ä å és így tovább 
az összes változatig. A kiválasztott nyelvtől függ, hogy a változatok milyen 
sorrendben jelennek meg.

Vonalkódok használata

A feliratozógép többféle típusú vonalkódot képes létrehozni.

1D vonalkódok

2D vonalkódok

Vonalkód csak 3/4” (19 mm) vagy 1” (24 mm) széles címkékre nyomtatható. 
Megválaszthatja, hogy kinyomtatja-e a vonalkód olvasható formátumú szövegét, 
és készíthet vonalkód-sorozatot is.

A vonalkód szövege kis méretű karakterekkel vízszintesen jelenik meg a címke 
mentén a vonalkód alatt. Opcionálisan szöveg is elhelyezhető a vonalkód előtt és 
után.

A jelen Használati útmutató feltételezi, hogy érti a különbségeket a különböző 
vonalkódtípusok között, és hogy intézményében be vannak vezetve a vonalkódok. 
Ha a vonalkódokra vonatkozóan további tájékoztatásra van szüksége, a helyi 
könyvtárakban és könyvesboltokban számos hasznos tájékoztató anyagot talál.

Vonalkód hozzáadása

A vonalkód szövege ugyanúgy látható a megjelenített címkén, mint bármely más 
szöveg. Ha azonban a kurzor a vonalkód szövegén belül van, a feliratsávban a 
Barcode szó és a vonalkód típusa jelenik meg.

Így adhat hozzá vonalkódot

1 Nyomja meg a BARCODE gombot.

2 A nyílgombokkal válassza ki a kívánt típusú vonalkódot, majd nyomja meg az 
OK gombot. 

3 Írja be a vonalkódon belülre a vonalkód szövegét, majd nyomja meg az OK 
gombot.

Code 39 Code 39 mod 43 EAN 8 UPC A

Code 128 Codabar EAN 13

PDF 417 QR 
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QR kód hozzáadása

Egy QR kód legfeljebb 20 karakterből állhat. Például szöveg vagy telefonszám 
lehet.

Így adhat hozzá QR kódot

1 Nyomja meg a BARCODE gombot.

2 A nyílgombokkal válassza ki a QR kód lehetőséget, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

3 Írja be a vonalkód szövegét, majd nyomja meg az OK gombot.

Vonalkód szerkesztése

Meglévő vonalkódot lehet szerkeszteni.

Így szerkeszthet vonalkódot

1 Mozgassa a kurzort a vonalkód szövegén belülre.

2 Nyomja meg a BARCODE gombot vagy írjon be egy karaktert. 
Az alkalmazás egy üzenetben megkérdezi, hogy szerkeszteni kívánja-e a 
vonalkódot.

3 Nyomja meg az OK gombot. Megjelenik a vonalkód jelenlegi szövege.

4 Szerkessze a vonalkód szövegét, majd nyomja meg az OK gombot. 

Vonalkód törlése

Az alkalmazás a vonalkódot egyetlen karakterként írja be a címkébe. 

Így törölhet vonalkódot

1 Állítsa a kurzort a képernyőn megjelenített címke végére.

2 Nyomja meg a  gombot.

Vonalkód szövegének elrejtése

Alapértelmezés szerint a vonalkód szövegének megjelenítése be van kapcsolva. 
Dönthet úgy, hogy elrejti a vonalkód szövegét.

Így rejtheti el a vonalkód szövegét

1 Nyomja meg a SETTINGS gombot.

2 Válassza a Vonalkód szöveg lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.

3 Válassza az Off lehetőséget.

4 Nyomja meg az OK gombot, majd válassza a Kész (ESC) lehetőséget.



11 RHINO™ 6000+
Használati útmutató

Szimbólumok hozzáadása

A nyomtató tartalmaz egy alapértelmezett szimbólumkészletet a címkéken történő 
használatra. A szimbólumok az alábbi kategóriákba vannak csoportosítva: 

A szimbólumok teljes felsorolása a 34. oldalon kezdődik.

Egyes gyakrabban használt szimbólumok a számgombokról érhetők le a SHIFT gomb 
és a szám megnyomásával. Például a SHIFT + 1 megnyomása nyitó zárójelet ([) szúr 
be.

A címkéhez hozzáadott szimbólumok ugyanúgy formázhatók vagy törölhetők, 
mint bármely más beírt karakter.

Így szúrhat be szimbólumot

1 Nyomja meg a SYMBOL gombot. 

2 Válasszon ki egy szimbólum-kategóriát.

3 A nyílgombokkal válassza ki a kívánt szimbólumot.

4 Az OK gomb megnyomásával adja hozzá a szimbólumot a címkéhez.

A szövegkönyvtár használata

A nyomtató tartalmaz egy előre definiált szövegekből álló könyvtárat. A könyvtár az 
alábbi kategóriák szerint van csoportosítva: 

Egy Saját könyvtár nevű további kategóriába felveheti a címkéin használni kívánt 
saját egyéni szövegeit.

A Saját könyvtár szövegei nem jelennek meg, amikor a Könyvtár menüben 
kiválasztja az Összes könyvtárat.

Az előre definiált szövegek teljes felsorolása a 35. oldalon kezdődik.

Könyvtári szöveg beszúrása

A címkéhez hozzáadott könyvtári szöveg ugyanúgy szerkeszthető, formázható 
vagy törölhető, mint a billentyűzetről beírt bármely más szöveg.

Így adhat hozzá szöveget a címkéhez

1 Nyomja meg a LIBRARY gombot.

2 Válassza ki valamelyik kategóriát vagy a Saját könyvtár szövegkönyvtárt.

3 Nyomja le a használni kívánt szöveg első betűjét.
A kurzor az első olyan szövegelemre ugrik, amely ezzel a betűvel kezdődik. 

4 A szöveget az OK gomb megnyomásával szúrhatja be a címkébe.

Elektromos Zárójelek

Hang/Adat Nyilak

Audio/Videó Számok

Figyelem Otthon Elektromos

Központozás Pénznem

Hely Hang/Adat

Audio Biztonság

Videó
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A Saját könyvtár bővítése

A könyvtárhoz hozzáadhat egyéni szövegeket. A Saját könyvtárhoz hozzáadott 
szövegek ugyanúgy használhatók címkéken, mint az előre definiáltak.

Így adhat hozzá egyéni szöveget

1 Nyomja meg a LIBRARY gombot.

2 Válassza ki a nyílbillentyűkkel a Saját könyvtár lehetőséget.

3 Válassza az Új szöveg hozzáadása lehetőséget, majd nyomja meg az OK 
gombot.

4 Írja be a szöveget, majd nyomja meg az OK gombot. 

A szöveg bekerül a Saját könyvtárba.

A Saját könyvtár egy szövegének törlése

A Saját könyvtárból törölhet egyéni szöveget.

Így törölhet szöveget a Saját könyvtárból

1 Nyomja meg a LIBRARY gombot.

2 Válassza ki a nyílbillentyűkkel a Saját könyvtár lehetőséget.

3 Válassza ki a törlendő szöveget.

4 Nyomja meg a  gombot. Megerősítést kérő üzenet jelenik meg.

5 A szöveg törléséhez nyomja meg az OK gombot.

Címkesorozat létrehozása

Sorozat képzésével automatikusan generálhat címkéket. Létrehozhat egy kezdő 
mintát, majd beállíthatja a sorozat növekményét és darabszámát.

Bármely számból vagy betűből képezhet sorozatot úgy, hogy kiválasztja a 
növelendő karaktert, például az 123 szövegből az 2-t vagy az ABC szövegből a 
B-t. Ha például az 123 szövegben a 2-t választja ki és növekményként 3-at ad 
meg, a címkéken ez lesz: 123, 153 és 183.

A betűk A-tól Z-ig és a-tól z-ig, a számok 1-től 9-ig növelhetők. Amikor a sorozat 
eléri a Z betűt vagy a 9-es számot, az alkalmazás egy betű vagy számjegy 
hozzáadásával növeli a növekményt. Például az Az Aaa-ra, az AZ BA-ra, az A9 
pedig A10-re fog növekedni.

A sorozatképzés háromféle lehet: egyszerű, szimultán vagy szekvenciális. 

Az egyszerű sorozatkészítés használata

Az egyszerű sorozatképzés úgy hoz létre sorozatot, hogy a minta egy 
alfanumerikus karakterét növeli. Például 101, 102, 103, 104 és így tovább.

Így képezhet egyszerű sorozatot

1 Írja be a címke szövegét.

2 Nyomja meg a SERIAL gombot. A címke első karaktere körül keret jelenik 
meg. 

3 A nyílgombokkal mozgassa a kurzort a növelendő karakterpozícióra, majd 
nyomja meg az OK gombot.
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4 Válassza ki az egymást követő címkék közötti növekményt, majd nyomja meg 
az OK gombot. A növekmény legfeljebb 10 lehet.

5 Válassza ki a létrehozandó címkék darabszámát, majd nyomja meg az OK 
gombot. 

 A létrehozható címkék darabszámának a rendelkezésre álló memória szab 
határt.

A sorozat minden címkéje egy új címkét eredményez a képernyőn.

Egyazon címkesorozat több példányban való kinyomtatásához nyomja meg a # 
COPIES gombot (SHIFT + PRINT), majd írja be az egyes címkékből nyomtatandó 
példányszámot. 

A szimultán sorozatkészítés használata

Szimultán sorozat esetén olyan címkék jönnek létre, amelyekben nem egy, hanem 
egyidejűleg két alfanumerikus karakter növekedik. Például, A-101, B-102, C-103 
stb.

Így képezhet szimultán sorozatot

1 Írja be a címke szövegét.

2 Nyomja meg az ADV.SER. (SHIFT + SERIAL) gombot. 

3 Válassza a Szimultán lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot. A 
kurzor helyén lévő karakter körül keret jelenik meg. 

4 Válassza ki a növelni kívánt első karakterpozíciót, majd nyomja meg az OK 
gombot.

5 Válassza ki a növelni kívánt második karakterpozíciót, majd nyomja meg az 
OK gombot.

6 Válassza ki, mennyivel növekedjenek ezek a karakterek az egymást követő 
címkéken, majd nyomja meg az OK gombot. A növekmény legfeljebb 10 
lehet.

7 Válassza ki, hányszor növekedjenek ezek a karakterek az egymást követő 
címkéken, majd nyomja meg az OK gombot. 

A sorozat minden címkéje egy új címkét eredményez a képernyőn.

A szekvenciális sorozatképzés használata

Szekvenciális sorozatképzéssel úgy hozhat létre címkesorozatot, hogy két 
szekvenciát választ ki a mintában, és ezeket egymás után növeli. 

Például A-101, A-102, A-103, B-101, B-102, B-103, C-101, C-102, C-103 és így 
tovább.

Így képezhet szekvenciális sorozatot

1 Írja be a címke szövegét.

2 Nyomja meg az ADV.SER. (SHIFT + SERIAL) gombot. 

3 Válassza a Szekvenciális lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot. A 
kurzor helyén lévő karakter körül keret jelenik meg. 

4 Válassza ki a növelni kívánt első karakterpozíciót, majd nyomja meg az OK 
gombot.
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5 Válassza ki, mennyivel kíván növelni ezen a karakterpozíción, majd nyomja 
meg az OK gombot. A növekmény legfeljebb 10 lehet.

6 Válassza ki, hányszor kíván növelni ezen a karakterpozíción, majd nyomja meg 
az OK gombot. 

7 Ismételje meg a 4–6 lépéseket a növelni kívánt második karakterpozícióra.

A sorozat minden címkéje egy új címkét eredményez a képernyőn.
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Címkefájlok használata

A nyomtató a címkéket címkefájlokként hozza létre és tárolja. Egy címkefájl egy 
vagy több címkét tartalmazhat. Új címke létrehozásakor új címkefájl is létrejön. 
Ezután beszúrhat további címkéket, eltávolíthat címkéket és a címkecsoportot 
címkefájlként tárolhatja a memóriában.

Címkefájl létrehozása

A nyomtató emlékszik a tápfeszültség kikapcsolása előtt készülő utolsó címkére. 
Új címke létrehozása előtt ezt a címkét és formázást törölni kell.

Így hozhat létre új címkefájlt

1 Szükség estén a CLR gomb megnyomásával törölje a képernyőről az előző 
címkefájlt és annak formázását. 

2 Írjon be szöveget a billentyűzeten.

3 Formázza a szöveget a Szövegméret vagy a Szövegstílus használatával. 
Lásd Címketervezés a 8. oldal.

4 Mentse a címkét a memóriában. Lásd Címkefájl mentése a 16. oldal.

Címkék hozzáadása egy címkefájlhoz

Egy meglévő címkefájlhoz további címkéket adhat hozzá.

Így adhat hozzá címkét egy fájlhoz

1 Nyomja meg az INSERT (SHIFT + SAVE) gombot.

2 Válassza a Jobbra lehetőséget, ha a jelenlegi címkétől jobbra kívánja felvenni 
az új címkét, vagy a Balra lehetőséget, ha balra. 

3 Nyomja meg az OK gombot. 
A rendszer a képernyőn új üres címkét szúr be a jelenlegi címkétől balra vagy 
jobbra. 

A nyílgombokkal lehet mozogni a címkék között.

Címkék eltávolítása egy címkefájlból

Egy címkefájlból eltávolíthat egy vagy több címkét. 

Így távolíthat el címkét

1 Nyomja meg a REMOVE (SHIFT + RECALL) gombot.

2 Válassza az alábbiak egyikét:

• Összes: eltávolítja a fájlból az összes címkét.

• Jelenlegi: eltávolítja a fájlból a kurzor jelenlegi helyén lévő címkét.

• Tartomány: ezután válassza ki az eltávolítandó címketartományt.

3 Nyomja meg az OK gombot. A kiválasztott címkék eltűnnek a képernyőről.
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Címkefájl nyomtatása

Címkefájl nyomtatásakor választása szerint kinyomtathatja az összes címkét, csak 
a jelenlegi címkét, vagy a fájlnak egy címketartományát.

Így nyomtathat címkéket

1 Nyomja meg a PRINT gombot. Ha a címkefájlban több címke is van, egy 
nyomtatási menü jelenik meg.

2 Válassza az alábbiak egyikét:

• Összes: a fájlban tárolt összes címke kinyomtatásához.

• Jelenlegi: a kurzor jelenlegi helyén lévő címke kinyomtatásához.

• Tartomány: ezután válassza ki a nyomtatandó címketartományt.

3 Nyomja meg az OK gombot. A készülék kinyomtatja a kiválasztott címkéket.

A SHIFT + PRINT gombot megnyomva megváltoztathatja a nyomtatandó 
példányszámot. 

Ha nyomtatás közben nyomja meg az ESC gombot, ezzel megszakítja 
folyamatban lévő nyomtatást.

Címkefájl mentése

A feliratozógép hatékony memóriafunkciója tárolni tud címkefájlokat későbbi 
felhasználásra. A címkefájlok méretétől és a bennük lévő képek számától függ, 
hogy hány címkefájlt lehet tárolni. Minél több kép van egy fájlban, annál kevesebb 
tárolóhely van címkefájlok tárolására.

Címkefájl mentésekor a készülék menti az összes címkeszöveget és -formázást is. 
Egy címkefájl neve legfeljebb 20 alfanumerikus karakterből állhat.

Így menthet egy címkefájlt

1 Hozza létre a címkefájl címkéit.

2 Nyomja meg a SAVE gombot.

3 A nyílgombokkal válassza az Új lehetőséget, majd nyomja meg az OK 
gombot.

4 Adjon nevet a címkefájlnak, majd nyomja meg az OK gombot.

5 Új címke elkezdéséhez nyomja meg a CLR gombot.

Címkefájl betöltése a memóriából

Egy már memóriába mentett címkét be lehet tölteni nyomtatásra vagy 
szerkesztésre. Egy címke betöltése felülírja a jelenlegi címkét.

Így tölthet be egy címkét a memóriából

1 Nyomja meg a RECALL gombot, majd válassza a Mentett címkék 
lehetőséget. 

2 A nyílgombokkal mozgassa a kurzort arra a memóriahelyre, ahol a címke van, 
majd nyomja meg az OK gombot.

Egy üzenet jelenik meg, amely megkérdezi, hogy valóban törölni akarja-e a 
jelenlegi címke szövegét és formázását.

3 Nyomja meg az OK gombot.
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Címkefájl törlése a memóriából

Ha már nincs szüksége egy tárolt címkére, törölheti a memóriából.

Így törölhet címkét a memóriából

1 Nyomja meg a RECALL gombot. A képernyőn megjelennek a mentett 
címkefájlok.

2 A nyílgombokkal lépjen a törlendő címkefájlra.

3 A memóriahely törléséhez nyomja meg a  gombot, majd az OK gombot.

Felhasználói sablonok

Amikor egy egyszerű címkét elküld a DYMO ID szoftverből a nyomtatóra, a címkefájl 
felhasználó sablonként mentődik. Ezután nyomtatás előtt megnyithatja és 
módosíthatja a címkefájlt, és új néven mentheti. Lásd Címkefájl mentése a 16. oldal.

Így nyithat meg egy felhasználói sablont

1 Nyomja meg a RECALL gombot, majd válassza a Felhasználói sablonok 
lehetőséget. 

2 A nyílgombokkal lépjen a kívánt címkére, majd nyomja meg az OK gombot.

Egy üzenet jelenik meg, amely megkérdezi, hogy valóban törölni akarja-e a 
jelenlegi címke szövegét és formázását.

3 Nyomja meg az OK gombot.
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A címkealkalmazások használata

Gyorsan létrehozhat címkéket speciális ipari felhasználásra. 

Mindegyik választható címketípushoz vannak gyorsgombok. A Feliratsáv mutatja a 
jelenlegi címketípust. Az alapértelmezett címketípus a Gyors, speciális formázás 
nélkül, szöveg középre igazítva, a hosszat automatikusan a szövegmennyiség 
határozza meg.

A nyomtatón választható tulajdonságok hasonlóak, mint a DYMO ID™ szoftver 
nyújtotta ugyanazon címkealkalmazás tulajdonságai. Az alkalmazás megjegyzi 
az egy adott címketípusra beállított tulajdonságokat, és az adott címketípus 
következő kiválasztásakor betölti. 

Rögzített hosszúságú címke létrehozása

Ha a szöveg mennyiségétől függetlenül rögzített hosszúságú címkét kíván 
készíteni egy adott célra, használjon egy Általános címketípust. A rögzített 
címkehosszon túlcsorduló szöveg a képernyőn árnyékoltan jelenik meg, és nem 
fog kinyomtatódni. 

A címkék alábbi tulajdonságait állíthatja be:

Így hozhat létre rögzített hosszúságú címkét

1 Nyomja meg a GENERAL gombot.

2 Válassza ki a kívánt tulajdonságokat.

3 A címke létrehozásához válassza a Kész (ESC) lehetőséget.

4 Adja meg a címke szövegét és formázását, majd nyomja meg a PRINT 
gombot.

Függőleges címke létrehozása 

Nyomtathat olyan címkét, amelyen a szöveg függőlegesen fut. Egy függőleges 
szövegű többsoros címkén több szövegoszlop lesz.

Így hozhat létre függőleges címkét

1 Nyomja meg a GENERAL gombot.

2 A tájolásra válassza az Álló lehetőséget.

3 A címke létrehozásához válassza a Kész (ESC) lehetőséget.

4 Adja meg a címke szövegét és formázását, majd nyomja meg a PRINT 
gombot.

Tájolás Fekvő (alapértelmezett) 

Álló 

Címke hossza Minimum: 31,75 mm (1 1/4”) 
Maximum: 508 mm (20”)
Alapértelmezés: 50,8 mm (2”)

Címkeelrendezés Címke-körvonal megjelenítése - A címke körvonalának 
megjelenítése. Az alapértelmezés a Nem. 
Azonos kezdő/záró térköz - A címke elejére és végére 
azonos üres térköz kerül. Az alapértelmezés az Igen.
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Kábelcímkék létrehozása

A kábelcímke hosszában kerül a huzalra vagy kábelre. Legfeljebb öt szövegsor 
írható be, és a szöveg a szövegmennyiségtől és a címke hosszától függően a 
lehető legtöbbször ismétlődik meg.

A címkék alábbi tulajdonságait állíthatja be:

Így hozhat létre függőleges kábelcímkét

1 Nyomja meg a CABLE gombot.

2 Válassza a Kábelcímke lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.

3 Válassza ki a kívánt tulajdonságokat.

4 A címke létrehozásához válassza a Kész (ESC) lehetőséget.

5 Írja be a címke szövegét, majd nyomja meg a PRINT gombot.

Több címke gyors létrehozásához lásd Címkesorozat létrehozása a 12. oldal.

Zászlócímkék létrehozása

A zászlócímke a huzal vagy kábel köré kerül, a szöveges címkerész pedig eláll a 
kábeltől. A zászlócímke szövege automatikusan rányomtatódik a címke mindkét 
végére, a középen kihagyott üres rész pedig a kábel köré van hajtva. A címke 
felhelyezésekor az egymásra kerülő két vége zászlót alkot. Az eredmény olyan 
címke, amely mindkét oldal felől olvasható.

A címkék alábbi tulajdonságait állíthatja be:

Így nyomtathat zászlócímkét

1 Nyomja meg a CABLE gombot.

2 Válassza a Zászló lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.

3 Válassza ki a kívánt tulajdonságokat.

4 A címke létrehozásához válassza a Kész (ESC) lehetőséget.

5 Írja be a címke szövegét, majd nyomja meg a PRINT gombot.

Több címke gyors létrehozásához lásd Címkesorozat létrehozása a 12. oldal.

Kábel típusa CAT 5/6, COAX, AWG: 4/0 - 2/0, AWG: 0 - 2, AWG: 3 - 5, AWG: 6+, 
vagy Egyedi

Kábel átmérője Csak Egyedi típusú kábel esetén választható. 
Minimum: 4 mm (5/32”)
Maximum: 50,8 (2”)

Szövegismétlés AUTO vagy legfeljebb 15 alkalommal.

Kábel típusa CAT 5/6, COAX, AWG: 4/0 - 2/0, AWG: 0 - 2, AWG: 3 - 5, AWG: 6+, 
vagy Egyedi

Átmérő Csak Egyedi típusú kábel esetén választható. 
Minimum: 4 mm (5/32”)
Maximum: 50,8 mm (2”)

Zászlóhossz Minimum: 11,1 mm (7/16”)
Maximum: 254 mm (10”)

Elrendezés Címke-körvonal megjelenítése - A címke körvonalának megjelenítése. 
Az alapértelmezés a Nem. 
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Laminált kábelcímkék létrehozása

A laminált kábelcímke Rhino önlamináló címkéken történő használatra van 
tervezve (cikkszám 1734821). A címke szövege a címke felső részére 
nyomtatódik, az átlátszó alsó rész pedig a kábel köré hajtva ráfekszik a szövegre. 

Az önlamináló címke 24 mm széles, azonban csak két szövegsor adható meg, és 
csak extra-extra-kicsi, extra-kicsi vagy kicsi betűméretben.

A címkék alábbi tulajdonságait állíthatja be:

Így nyomtathat önlamináló címkét

1 Nyomja meg a CABLE gombot.

2 Válassza a Laminált kábelcímke lehetőséget, majd nyomja meg az OK 
gombot.

3 Válassza ki a Címkehossz értékét, majd nyomja meg az OK gombot.

4 A címke létrehozásához válassza a Kész (ESC) lehetőséget.

5 Írja be a címke szövegét, majd nyomja meg a PRINT gombot.

Több címke gyors létrehozásához lásd Címkesorozat létrehozása a 12. oldal.

Zsungorcső-címkék létrehozása

A zsugorcső-címke a többféle kábelkezelési címkefajta egyike. A zsugorcső-
címkék kinyomtathatók bármilyen folyamatos zsugorcső-címkére. 

A címkék alábbi tulajdonságait állíthatja be:

Így hozhat létre zsugorcső-címkét

1 Nyomja meg a CABLE gombot.

2 Válassza a Zsugorcső lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.

3 Válassza ki a kívánt tulajdonságokat.

4 A címke létrehozásához válassza a Kész (ESC) lehetőséget.

5 Írja be a címke szövegét, majd nyomja meg a PRINT gombot.

Több címke gyors létrehozásához lásd Címkesorozat létrehozása a 12. oldal.

Címke hossza Minimum: 31,7 mm (1,25”)
Alapértelmezés: 50,8 cm (20”)

Tájolás Fekvő (alapértelmezett) 

Álló 

Címke hossza Minimum: 31,75 mm (1 1/4”)
Maximum: 508 mm (2”)
Alapértelmezés: 50,8 mm (2”)

Címkeelrendezés Címke-körvonal megjelenítése - A címke körvonalának 
megjelenítése. Az alapértelmezés a Nem. 
Azonos kezdő/záró térköz - A címke elejére és végére 
azonos üres térköz kerül. Az alapértelmezés az Igen.
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Elosztótábla-címke létrehozása

Elosztótábla-címkéket úgy hozhat létre, hogy megadja az aljzatok darabszámát és 
két szomszédos aljzat középpont–középpont távolságát.

Sorozatkészítéssel automatikusan kitöltheti az aljzatok szövegét. Az új címke 
akkor jön létre, amikor az adott címke mindegyik aljzatának szövege ki van töltve. 
Lásd Címkesorozat létrehozása a 12. oldal.

A címkék alábbi tulajdonságait állíthatja be:

Így hozhat létre elosztótábla-címkét

1 Nyomja meg a PANEL gombot.

2 Válassza az Elosztótábla lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.

3 Válassza ki a kívánt tulajdonságokat.

4 A címke létrehozásához válassza a Kész (ESC) lehetőséget.

A képernyőn mindegyik aljzat folytonos fekete vonallal van elválasztva.

5 Írja be a címkébe az egyes aljzatok szövegét. A balra nyíl vagy jobbra nyíl 
gombbal léphet egyik aljzatról a másikra.

Rendezőpanel-címke címke létrehozása

A rendezőpanel-címkével felcímkézheti egy rendezőpanel egy aljzatsorát. Válassza 
ki a címke tulajdonságait, írja be a kívánt szöveget, majd nyomtassa ki a címkét. 
Az eredmény egy hosszú címke, amelyen egyenletesen elosztva látható az egyes 
aljzatok szövege.

Sorozatkészítéssel automatikusan kitöltheti az aljzatok szövegét. Az új címke 
akkor jön létre, amikor az adott címke mindegyik aljzatának szövege ki van töltve. 
Lásd Címkesorozat létrehozása a 12. oldal.

A címkék alábbi tulajdonságait állíthatja be:

Aljzatok 
darabszáma

Legfeljebb 48 aljzat

Középpont–
középpont 
távolság

A két szomszédos aljzat középpontjai közötti távolság. 
Minimum: 3,8 mm (5/32”) 
Maximum: 508 mm (20”)

Címkeelrendezés Címke-körvonal megjelenítése - A címke körvonalának 
megjelenítése. Az alapértelmezés a Nem. 
Elválasztó vonalak megjelenítése - Elválasztó vonal 
nyomtatása az aljzatok közé. (Az alapértelmezés az Igen.)

Aljzatok száma Legfeljebb 48 aljzat

Középpont–
középpont 
távolság

A két szomszédos aljzat középpontjai közötti távolság. 
Minimum: 3,8 mm (5/32”) 
Maximum: 508 mm (20”)

Ekkora 
csoportokban 

A csoportok darabszáma. Az alapértelmezés 6.

Csoport-elválasztó Az aljzatcsoportok közötti távolság, 
ha folyamatos címke van kiválasztva. 
Minimum: 0,4 mm (1/64”)
Maximum: 508 mm (20”)
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Így hozhat létre rendezőpanel-címkét

1 Nyomja meg a PANEL gombot.

2 Válassza a Rendezőpanel lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.

3 Válassza ki a kívánt tulajdonságokat.

4 A címke létrehozásához válassza a Kész (ESC) lehetőséget.

A képernyőn mindegyik aljzat folytonos fekete vonallal van elválasztva.

5 Írja be a címkébe az egyes aljzatok szövegét. A balra nyíl vagy jobbra nyíl 
gombbal léphet egyik aljzatról a másikra.

Függőleges megszakító-címke

A függőleges megszakító-címke a megszakító-dobozokhoz használható kétféle 
címke egyike. Lásd Vízszintes megszakító-címke a 23. oldal.

Sorozatkészítéssel automatikusan kitöltheti a megszakítók szövegét. Az új címke 
akkor jön létre, amikor az adott címke mindegyik megszakítójának szövege ki van 
töltve. Lásd Címkesorozat létrehozása a 12. oldal.

A címkék alábbi tulajdonságait állíthatja be:

Így hozhat létre függőleges megszakító-címkét

1 Nyomja meg a MEGSZAKÍTÓ lehetőséget.

2 Válassza a Függőleges megszakító lehetőséget, majd nyomja meg az OK 
gombot.

3 Válassza ki a kívánt tulajdonságokat.

4 A címke létrehozásához válassza a Kész (ESC) lehetőséget.

A képernyőn mindegyik megszakító folytonos fekete vonallal van elválasztva.

Címke-beállítás Egy címke az összes aljzathoz - Aljzatcsoportok 
folyamatos címkeként történő nyomtatása. 
Csoportonként egy címke - Mindegyik aljzatcsoporthoz 
külön címkét nyomtat. (Alapértelmezés)

Címkeelrendezés Címke-körvonal megjelenítése - A címke körvonalának 
megjelenítése. Az alapértelmezés a Nem. 
Elválasztó vonalak megjelenítése - Elválasztó vonal 
nyomtatása az aljzatok közé. (Az alapértelmezés az Igen.)

Megszakítók 
száma

Maximum: 48 megszakító

Egy megszakító 
magassága

Minimum: 6,35 mm (1/4”); Maximum: 500 mm (20”)

Pólusszám Az egyes megszakítók pólusainak száma. Maximum: 3

Üres 
megszakítók 
nyomtatása

Igen vagy Nem. Az alapértelmezés az Igen.

Címkeelrendezés Címke-körvonal megjelenítése - A címke körvonalának 
megjelenítése. Az alapértelmezés a Nem. 
Elválasztó vonalak megjelenítése - Elválasztó vonal 
nyomtatása az aljzatok közé. (Az alapértelmezés az Igen.)
Azonos kezdő/záró térköz - A címke elejére és végére 
azonos üres térköz kerül. Az alapértelmezés az Igen.
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5 Írja be a címkébe az egyes megszakítók szövegét. A balra nyíl vagy jobbra nyíl 
gombbal léphet egyik megszakítóról a másikra.

Vízszintes megszakító-címke

A vízszintes megszakító-címke az megszakító-dobozokhoz használható kétféle 
címke egyike. Lásd Függőleges megszakító-címke a 22. oldal.

Sorozatkészítéssel automatikusan kitöltheti a megszakítók szövegét. Az új címke 
akkor jön létre, amikor az adott címke mindegyik megszakítójának szövege ki van 
töltve. Lásd Címkesorozat létrehozása a 12. oldal.

A címkék alábbi tulajdonságait állíthatja be:

Így hozhat létre vízszintes megszakító-címkét

1 Nyomja meg a MEGSZAKÍTÓ lehetőséget.

2 Válassza a Vízszintes megszakító lehetőséget, majd nyomja meg az OK 
gombot.

3 Válassza ki a kívánt tulajdonságokat.

4 A címke létrehozásához válassza a Kész (ESC) lehetőséget.

A képernyőn mindegyik megszakító folytonos fekete vonallal van elválasztva.

5 Írja be a címkébe az egyes megszakítók szövegét. A balra nyíl vagy jobbra nyíl 
gombbal léphet egyik megszakítóról a másikra.

Sorkapocsblokk-címkék létrehozása 

A sorkapocsblokk-címkék létrehozásához meg kell adni a tájolást (álló vagy fekvő), 
a blokkok számát és a blokkmagasságot.

Sorozatkészítéssel automatikusan kitöltheti a blokkok szövegét. Az új címke akkor 
jön létre, amikor az adott címke mindegyik blokkjának szövege ki van töltve. Lásd 
Címkesorozat létrehozása a 12. oldal.

Megszakítók 
száma

Maximum: 48 megszakító

Egy megszakító 
szélessége

Minimum: 6,35 mm (1/4”); Maximum: 500 mm (20”)

Szorzó Az egyes megszakítók szorzója. 
Minimum: 0,5 
Maximum: 4 
Kézileg beírható 0,5-ös növekményekben, például 2,5; 3,5; stb.

Üres 
megszakítók 
nyomtatása

Igen vagy Nem. Az alapértelmezés az Igen.

Címkeelrendezés Címke-körvonal megjelenítése - A címke körvonalának 
megjelenítése. Az alapértelmezés a Nem. 
Elválasztó vonalak megjelenítése - Elválasztó vonal 
nyomtatása az aljzatok közé. (Az alapértelmezés az Igen.)
Azonos kezdő/záró térköz - A címke elejére és végére 
azonos üres térköz kerül. Az alapértelmezés az Igen.
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A címkék alábbi tulajdonságait állíthatja be:

Így hozhat létre sorkapocsblokk-címkét

1 Nyomja meg a TERMNAL lehetőséget.

2 Válassza ki a kívánt tulajdonságokat.

3 A címke létrehozásához válassza a Kész (ESC) lehetőséget.

A képernyőn mindegyik megszakító folytonos fekete vonallal van elválasztva.

4 Írja be a címkébe az egyes megszakítók szövegét. A balra nyíl vagy jobbra nyíl 
gombbal léphet egyik megszakítóról a másikra.

Kapocsléc-címkék létrehozása

A kapocsléc-címke a többféle adatátviteli címkefajta egyike. Az adatokat a 
kiválasztott kapocsléc-típustól függően három előre definiált formátum 
valamelyikében lehet beírni.

Sorozatkészítéssel automatikusan kitöltheti a blokkok szövegét. Az új címke akkor 
jön létre, amikor az adott címke mindegyik blokkjának szövege ki van töltve. Lásd 
Címkesorozat létrehozása a 12. oldal.

A címkék alábbi tulajdonságait állíthatja be:

Így hozhat létre kapocsléc-címkét

1 Nyomja meg a KAPOCSLÉC lehetőséget.

2 Válassza ki a kívánt tulajdonságokat.

3 A címke létrehozásához válassza a Kész (ESC) lehetőséget.

A képernyőn mindegyik blokk folytonos fekete vonallal van elválasztva.

4 Írja be a címkébe az egyes blokkok szövegét. A balra nyíl vagy jobbra nyíl 
gombbal léphet egyik blokkról a másikra.

Tájolás Fekvő (alapértelmezett) 

Álló 

Blokkok száma Maximum: 48 blokk

Blokk magassága Minimum: 3,8 mm (5/32”) 
Maximum: 508 mm (20”)

Címkeelrendezés Címke-körvonal megjelenítése - A címke körvonalának 
megjelenítése. Az alapértelmezés a Nem. 
Elválasztó vonalak megjelenítése - Elválasztó vonal 
nyomtatása az aljzatok közé. (Az alapértelmezés az Igen.)
Azonos kezdő/záró térköz - A címke elejére és végére 
azonos üres térköz kerül. Az alapértelmezés a Nem.

Blokktípus C4-4 érpár - adatátviteli
C4-4 érpár - beszédátviteli
C5-5 érpár - beszédátviteli

Címkeelrendezés Címke-körvonal megjelenítése - A címke körvonalának 
megjelenítése. Az alapértelmezés a Nem. 
Azonos kezdő/záró térköz - A címke elejére és végére 
azonos üres térköz kerül. Az alapértelmezés az Igen.



25 RHINO™ 6000+
Használati útmutató

A beállítások módosítása

A szövegméretre, a szövegstílusra, a CAPS üzemmódra és a vonalkód 
szövegének elrejtésére/megjelenítésére vonatkozó tudnivalókat a jelen használati 
útmutató más szakaszai ismertetik. 

Az alábbi beállításokat módosíthatja:

 A címkeszélesség beállítása

 Autom. vágás

 Vágási szünet a címkék között

 Több példány összehordása

 A feliratsáv elrejtése

 A nyelv kiválasztása

 A képernyő kontrasztjának beállítása

 A nyomtatási kontraszt beállítása

 Visszaállítás

Minden beállítás érvényben marad az újabb változtatásig. 

A címkeszélesség beállítása

Valahányszor címkekazettát helyez be a nyomtatóba, a rendszer megkéri a 
címkeszélesség beállítására, hogy a nyomtató tudja, milyen méretű címkét használ 
jelenleg. A címketervezés során használt funkciók némelyike függ a címke 
szélességétől.

Ha más szélességű címkét kíván létrehozni, mint amilyen jelenleg a nyomtatóban 
van, a Beállítások menüben beállíthatja a címkeszélességet.

Így adhatja meg a címkeszélességet

1 Nyomja meg a SETTINGS gombot. A képernyőn megjelenik a Beállítások 
menü. 

2 Válassza a Szalagszélesség lehetőséget.

3 Válassza ki a nyomtatóba jelenleg behelyezett címkék szélességét.

4 Nyomja meg az OK gombot, majd válassza a Kész (ESC) lehetőséget.

Autom. vágás

Alapértelmezés szerint a készülék nyomtatás után automatikusan levágja a 
címkét. Választhatja azt, hogy kikapcsolja az automatikus vágást és kézileg vágja 
le az egyes címkéket. 

Így változtathatja meg az automatikus vágás beállítását

1 Nyomja meg a SETTINGS gombot. 

2 Válassza az Autom. vágás lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.

3 Válassza ki a nyílbillentyűkkel a Be vagy Ki lehetőséget.

4 Nyomja meg az OK gombot, majd válassza a Kész (ESC) lehetőséget.
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Vágási szünet a címkék között

Ha az Automatikus vágás ki van kapcsolva, több címke nyomtatódik egymás után, 
amíg mind ki nincs nyomtatva. Választhat úgy, hogy szünetelteti a nyomtatást a 
címkék között, hogy kézileg le tudja vágni az egyes kinyomtatott címkéket.

Így állíthatja be, hogy a nyomtató tartson szünetet a címkék között

1 Nyomja meg a SETTINGS gombot.

2 Győződjön meg róla, hogy az Autom. vágás ki van kapcsolva.

3 Válassza a Szünet a címkék közötti vágáshoz lehetőséget, majd nyomja 
meg az OK gombot.

4 Válassza a Be lehetőséget.

5 Nyomja meg az OK gombot, majd válassza a Kész (ESC) lehetőséget.

Több példány összehordása

Ha egy egynél több címkét tartalmazó címkefájlt több példányban nyomtat ki, 
csak egy címke összes példányának kinyomtatása után kezdődik meg a 
következő címke nyomtatása. A címkefájl kinyomtatását összehordathatja a 
nyomtatóval, hogy előbb nyomtatódjon ki a teljes címkefájl egy példánya, mielőtt a 
következő példány elkezdődne. Az alábbi példa szemlélteti, hogyan nyomtatódik 
ki egy három címkét tartalmazó címkefájl három példánya normál módon és 
összehordással.

Normál

A101 A101 A101 A102 A102 A102 A103 A103 A103

Összehordva

A101 A102 A103 A101 A102 A103 A101 A102 A103

Így hordhat össze több példányt

1 Nyomja meg a SETTINGS gombot.

2 Válassza a Példányok összehordása lehetőséget, majd nyomja meg az OK 
gombot.

3 Válassza a Be lehetőséget.

4 Nyomja meg az OK gombot, majd válassza a Kész (ESC) lehetőséget.

A feliratsáv elrejtése

A képernyő tetején látható feliratsáv mutatja a jelenlegi címketípust, és egyes 
címketípusoknál további információt is megjelenít a címkéről, például a méretét és 
a vonalkód típusát. A feliratsáv elrejthető, hogy a címke több sorát lehessen 
megjeleníteni a képernyőn. Ez többsoros címkéknél nagyon hasznos.

Így rejtheti el a feliratsávot

1 Nyomja meg a SETTINGS gombot. 

2 Válassza a Feliratsáv lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.

3 Válassza az Elrejtés lehetőséget, nyomja meg az OK gombot, majd válassza 
a Kész (ESC) lehetőséget.
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A nyelv kiválasztása

A feliratozógép több, nyelvvel kapcsolatos szolgáltatását, például a speciális 
karaktereket, a menüszövegeket stb. a beállított nyelv határozza meg. 
Alapértelmezetten az angol nyelv van beállítva.

Így választhatja ki a nyelvet

1 Nyomja meg a SETTINGS gombot, majd válassza a Nyelv lehetőséget.

2 Válassza ki a kívánt nyelvet.

3 Nyomja meg az OK gombot, majd válassza a Kész (ESC) lehetőséget.

A megjelenített nyelv azonnal megváltozik.

A képernyő kontrasztjának beállítása

A háttérvilágításon kívül a képernyő kontrasztjának beállításával is korrigálhatja a 
különféle megvilágítási körülményeket.

Így állíthatja be a képernyő kontrasztját

1 Nyomja meg a SETTINGS gombot. 

2 Válassza az LCD kontraszt lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot.

3 A nyílgombokkal válasszon egy 0 (világosabb) és 8 (sötétebb) közötti értéket. 
A kontraszt beállításának változtatása azonnal érvényesül.

4 Nyomja meg az OK gombot, majd válassza a Kész (ESC) lehetőséget.

A nyomtatási kontraszt beállítása

A választott címkeanyagtól függően szükség lehet világosabb vagy sötétebb 
címkenyomtatás beállítására.

Így állíthatja be a nyomtatási kontrasztot

1 Nyomja meg a SETTINGS gombot. 

2 Válassza a Nyomtatási kontraszt lehetőséget, majd nyomja meg az OK 
gombot.

3 Állítsa be a nyílbillentyűkkel a nyomtatási kontrasztot.

4 Nyomja meg az OK gombot, majd válassza a Kész (ESC) lehetőséget.

5 Ismételje szükség szerint, amíg nem elégedett a nyomtatás minőségével.

Visszaállítás

A nyomtatót visszaállíthatja az alapértelmezett beállításokra. Ez eltávolít minden 
korábbi beállítást és mentett címkefájlt.

Így állíthatja be a nyomtatási kontrasztot

1 Nyomja meg a SETTINGS gombot. 

2 Válassza az Alapértelmezések visszaállítása lehetőséget, majd nyolmja 
meg az OK gombot.

3 Válassza ki a nyílbillentyűkkel az Igen lehetőséget.

4 Nyomja meg az OK gombot válaszul a kérdésre, hogy eltávolítja-e a 
felhasználói adatokat.



28 RHINO™ 6000+
Használati útmutató

A címkenyomtató csatlakoztatása a 
számítógéphez

A címkenyomtató használható önmagában, vagy lehet vele közvetlenül a 
számítógépről címkéket nyomtatni a DYMO ID™ szoftver legújabb verziójával.

Nagy mennyiségű címke nyomtatásához a DYMO ID™ szoftverrel történő 
nyomtatás ajánlott.

A DYMO ID™ szoftver letöltése és telepítése

A címkenyomtatót csak a szoftvertelepítés befejeződése után csatlakoztassa a 
számítógéphez.

Így telepítheti a szoftvert 

1 Töltse le a DYMO ID™ szoftver legújabb verzióját a DYMO webhelyéről: 
support.dymo.com. 

2 Kövesse a telepítő utasításait.

Csatlakoztatás a számítógéphez

A címkenyomtató az alján található USB csatlakozáson keresztül csatlakoztatható 
a számítógéphez.

A címkenyomtatót csak a szoftvertelepítés befejeződése után csatlakoztassa a 
számítógéphez.

Így csatlakoztathatja a címkenyomtatót 
a számítógéphez

 Dugaszolja az USB kábel egyik 
csatlakozóját a címkenyomtató USB 
aljzatába, másik csatlakozóját pedig a 
számítógép egy szabad USB aljzatába.

7. ábra

Ezután már nyomtathat közvetlenül a DYMO ID™ szoftverből.

A számítógéphez csatlakoztatott címkenyomtató használatához teljes körű 
információkat ad a DYMO ID szoftver online súgója.

A nyomtató számítógéphez való csatlakoztatása közben a képernyőn a PC 
csatlakoztatása... Ne csatlakoztassa le üzenet látható, és a nyomtatási 
funkciók nem használhatók.
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A DYMO ID szoftver ismertetése

Az alábbi ábra mutatja a DYMO ID™ szoftver néhány főbb funkcióját.

A szoftver használatának részletes leírásához lásd az online súgót vagy a 
DYMO ID™ Használati útmutatót.

A DYMO ID™ szoftver Súgó menüjéből az alábbiakat érheti el:

 DYMO ID™ Súgó

 DYMO ID™ Használati útmutató

Fájlok átvitele 

A DYMO ID™ szoftverrel csak Rhino Gyors címkealkalmazással létrehozott fájlokat 
tud betölteni a címkenyomtatóba. Az átvitt címkék felhasználói sablonokként 
mentődnek. Lásd Felhasználói sablonok a 17. oldal.

A fájlátvitel részletes ismertetéséhez lásd a DYMO ID™ szoftver online Súgóját 
vagy a Használati útmutatót.

Címkealkalmazás
kiválasztása

címke
létrehozásához

Címkenyomtató kiválasztása 
címkék nyomtatásához vagy 
átviteléhez

A címkekazetta 
kiválasztása

Címke 
nyomtatása

Mentett címke
megnyitása

A Főoldal
megjelenítése
vagy elrejtése

A címke 
szerkesztésének 
folytatása

Címkék kezelése 
a számítógépen 
és a 
címkenyomtatón
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Hibaelhárítás

Ha a használat során problémába ütközik, tekintse át az alábbi lehetséges 
megoldásokat.

Probléma / Hibaüzenet Megoldás

Akkumulátor lemerülőben 
Akkumulátor lemerült

 

 Csatlakoztassa a tápadaptert. 

 Töltse fel az akkumulátort. Lásd Az akkumulátor feltöltése a 2. oldal.

Gyenge nyomtatási minőség  Tisztítsa meg a nyomtatófejet. Lásd A nyomtatófej tisztítása a 32. oldal.

 Állítsa be a nyomtatási kontrasztot. Lásd A nyomtatási kontraszt beállítása a 
27. oldal.

Tape Jam (Szalagelakadás)
A szalag elakadása miatt a motor 
leállt.

 Nyissa fel a címkekazetta rekeszét és a kiadó gombot megnyomva oldja ki a 
kazettát. 

 Az elakadás megszüntetéséhez vegye ki a címkét.

 Ügyeljen rá, hogy a címke akadásmentesen haladjon át a címkekazetta vezető 
orsói között. Lásd A címkekazetta behelyezése és eltávolítása a 3. oldal.

 Az elakadás megszüntetése után törölje a képernyőt az OK gomb 
megnyomásával.

A vágó tisztítása: Emlékeztető 
később?

 Tisztítsa meg a vágókést. Lásd A vágókés tisztítása a 31. oldal.

Egyenetlen vagy ferde nyomtatás
A kazetta nem helyesen van betéve.

 Ellenőrizze a címkekazetta rekeszét, hogy helyesen van-e betéve a címkekazetta. 
Lásd A címkekazetta behelyezése és eltávolítása a 3. oldal.

 Győződjön meg róla, hogy a kazetta teljesen a helyén van-e. Hagyja, hogy a 
nyomtató mechanizmusa tegye a dolgát.

Nem lehet zárni a szalagkazetta 
fedelét
A kazetta nem helyesen van betéve.

Győződjön meg róla, hogy semmi nem akadályozza a kazetta fedelét és hogy 
címkekazetta helyesen van betéve. Lásd A címkekazetta behelyezése és 
eltávolítása a 3. oldal.

Nem lehet visszatérni az előző 
menübe

 Nyomja meg az ESC gombot az előző menübe való visszatéréshez.

 Nyomja meg a Clr gombot a képernyőhöz való visszatéréshez és minden 
beállítás törléséhez.

Semmi sem látszik a képernyőn  Ellenőrizze, hogy a feliratozógép be van-e kapcsolva.

 Töltse fel az akkumulátort vagy dugaszolja be a tápadaptert.

 Távolítsa el a tápadaptert és az akkumulátort, majd csatlakoztassa vissza a 
táplálást a nyomtató újraindításához.

End of Tape (szalag vége)
a címkekazetta üres.

A nyomtató nem észleli a címkekazetta végét. Nagy nyomtatási feladat előtt 
győződjön meg róla, hogy elég címke van még a kazettában.

A képernyő szövege túl halvány  Kapcsolja be a háttérvilágítást. Lásd A háttérvilágítás használata a 5. oldal.

 Állítsa be a képernyő kontrasztját. Lásd A képernyő kontrasztjának beállítása a 
27. oldal.

Too many lines (Túl sok sor)
Túl sok a sor ehhez a 
szalagszélességhez

 Csökkentse a szövegsorok számát.

 Helyezzen be szélesebb címkekazettát.

A vonalkód nem megengedett  Cseréljen címkekazettát.

 Váltson 19 mm (3/4”) vagy 24 mm (1”) címkeszélességű kazettára.
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Ha további segítségre van szüksége, forduljon az országában illetékes DYMO 
Ügyfélszolgálathoz a support.dymo.com webhelyen.

A nyomtató karbantartása

A címkenyomtatót úgy tervezték, hogy hosszú időn keresztül hibátlanul működjön, 
és csak igen csekély karbantartást igényeljen. Rendszeresen tisztítsa meg a 
nyomtatót, hogy mindig helyesen működjön. 

A vágókés tisztítása

Rendszeres időközönként megjelenik az A vágó tisztítása üzenet. Ez emlékezteti 
arra, hogy a címkék problémamentes vágáshoz tisztítsa le a vágókésről az esetleg 
felhalmozódott ragasztót.

Vigyázat: A vágópenge rendkívül éles.

Így tisztíthatja meg a vágókést

1 Kapcsolja ki a tápellátást és vegye ki a címkekazettát.

2 A CUT gombot lenyomva tartva 2 másodpercre nyomja le a  gombot. 

3 Engedje fel a  gombot és a CUT gombot. 

A képernyő a Mozgassa a vágókést üzenetet mutatja.

4 A Shift gombot lenyomva tartva ismételten nyomja meg és engedje fel a CUT 
gombot. A CUT gomb minden lenyomása egy kicsit odébb mozgatja a 
vágókést. 

5 Nyitott címkekazetta-fedél mellett apránként mozgassa a vágókést, amíg a 
legfelső helyzetbe nem ér.

6 A vágókés műanyag vázát lenyomva alkoholos vattapálcikával tisztítsa le a 
ragasztót a vágókésról. 

 Ügyeljen rá, hogy az alkohol csak a vágókést érintse. A többlet-alkohol 
károsíthatja a gumivázat, ha hozzáér. 

7 Ha a vágókés már tiszta, a CUT gomb egyszeri megnyomásával állítsa vissza 
a vágókést a kiinduló helyzetébe. 

Laminált kábelcímke nyomtatása 
nem megengedett

Laminált kábelcímkéket csak 24 mm (1”) széles önlamináló címkékre lehet 
nyomtatni. 

 Cseréljen címkekazettát.

 Váltson 24 mm (1”) szélességű címkére.

Nyomtatási hiba...
A szalag elakadt.

 Nyissa fel a címkekazetta fedelét és ellenőrizze, hogy nem akadt-e el a szalag.

 A kazettából kis mennyiségű szalagot kihúzva győződjön meg róla, hogy a szalag 
szabadon mozog.

A gombok megnyomásának nincs 
hatása
Valamelyik gomb be lehet ragadva.

 Mindegyik gombot egyenként megnyomva állapítsa meg, melyik ragadt be.

 A beragadt gombot határozottan nyomja meg, amíg vissza nem áll normál 
helyzetébe.

Probléma / Hibaüzenet Megoldás



32 RHINO™ 6000+
Használati útmutató

A nyomtatófej tisztítása

A nyomtatófej tisztító a címkekazetta ajtajának belső oldalán található.

A vágókés rendkívül éles. A nyomtatófej tisztítása közben lehetőleg ne érjen hozzá 
a CUT gombhoz vagy a vágókéshez.

Így tisztíthatja meg a nyomtatófejet

1 Vegye ki a címkekazettát.

Ha nincs tisztítója, forduljon a DYMO 
Ügyfélszolgálatához 
(support.dymo.com).

2 Óvatosan húzza végig a nyomtatófej 
tisztító eszközének párnás oldalát a 
nyomtatófejen. 

Biztonsági óvintézkedések az újratölthető 
akkumulátorhoz című részt

Akkumulátor típusa: LiPolymer 7,4 V 1400 mAh 10,36 Wh

A lítium-ion polimer akkumulátor helytelen kezelése szivárgást, hőt, füstöt, 
robbanást vagy tüzet okozhat. Ez viselkedésromlást vagy meghibásodást 
okozhat. Károsíthatja az akkumulátorba beépített védőeszközt is. A készülék 
károsodásához vagy személyi sérüléshez vezethet. Pontosan tartsa be az alábbi 
utasításokat.

Veszély!

 Az akkumulátort csak a Rhino 6000+ címkenyomtatóban használja.

 Az akkumulátor csak a címkenyomtatóba behelyezve tölthető a mellékelt 
töltőadapterrel (9 V= / 2 A).

 Ne csatlakoztassa közvetlenül fali aljzatba vagy cigarettagyújtóra.

 Ne tárolja az akkumulátort tűz közelében vagy autóban, ha a hőmérséklet 
60 °C felett lehet.

Figyelem

 Ha az akkumulátor töltése nem fejeződik be 3,5 órán belül, hagyja abba a 
töltést.

Vigyázat!

 Ne használja a címkenyomtatót vagy az akkumulátort olyan helyen, amely 
statikus elektromosságot generál.

 A címkenyomtatót csak szobahőmérsékleten használja.

 Az akkumulátor csak a +10–35 °C hőmérséklettartományban tölthető.

 Az akkumulátor csak a -10 – +60 °C hőmérséklettartományban süthető ki.

 Kizárólag eredeti DYMO akkumulátort használjon.
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Elektromos adatok

Nyomtató Bemenet: 9 V, 2,0 A

Tápadapter
Bemenet: 100–240 V 50/60 Hz 0,6 A
Kimenet: 9 V, 2,0 A
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Szimbólumok

Az alábbi táblázatok kategóriánként felsorolják az alapértelmezett szimbólumokat.

Elektromos

Hang/Adat

Audio/Videó

Figyelem

Központozás

Zárójelek

Nyilak

Számok

Pénznem

Otthon Elektromos
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Könyvtári szöveg

Az alábbi táblázatok kategóriánként felsorolják a könyvtári szövegeket.

Hely

Audio

ALSÓ KAMRA
BAL KAPU
BELSŐ KONYHA
BILIÁRDSZOBA KÖNYVTÁR
DESZKAPADLÓ KÖZÉP
DOLGOZÓSZOBA KÜLSŐ
DOLGOZÓSZOBA MEDENCE
EDZŐTEREM MÉDIASZOBA
ELŐCSARNOK MOSÓKONYHA
ELÜLSŐ MOSÓKONYHA
ÉTKEZŐ NAPPALI
FELHAJTÓ NAPPALI
FELSŐ NAPPALI
FŐ FÜRDŐSZOBA ÖLTÖZŐ
FŐ HÁLÓSZOBA ÖRVÉNYFÜRDŐ
FÖLDSZINT PADLÁS
FÜRDŐSZOBA PADLÓ
GARÁZS PEZSGŐFÜRDŐ
HALL PINCE
HÁLÓSZOBA TÉLIKERT
HATÁR TORNÁC
HÁTSÓ UDVAR
HÁZIMOZI VENDÉG-FÜRDŐSZOBA
IRODA VENDÉGHÁZ
JÁTSZÓSZOBA VENDÉGSZOBA
JOBB VERANDA

ANALÓG JOBB KÜLSŐ HANGSZ.
BAL ELÜLSŐ HANGSZ. JOBB OLDALI HANGSZ.
BAL HÁTSÓ HANGSZ. JOBB SURR. HANGSZ.
BAL KÜLSŐ HANGSZ. KÖZÉPSŐ ELÜLSŐ HANGSZ.
BAL OLDALI HANGSZ. KÖZÉPSŐ HÁTSÓ HANGSZ.
BAL SURR. HANGSZ. LEMEZJÁTSZÓ
CD MÉLYNYOMÓ
DIGITÁLIS OPTIKAI
HANGERŐSZABÁLYZÓ SURROUND
HANGSZÓRÓ SZALAG
JOBB ELÜLSŐ HANGSZ. ZÓNA
JOBB HÁTSÓ HANGSZ.
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Videó

Beszéd/ Adat

Biztonság

BÉBIKAMERA MONITOR
BILLENTYŰZET RCB
CATV RF
DIGITÁLIS VIDEOFELVEVŐ RS-232
DVD S-VIDEO
DVI SAT
ÉRINTŐKÉPERNYŐ TÁVOLI
HDMI TV
HDTV VESA
INFRAVÖRÖS VIDEOJÁTÉK
KIVETÍTŐ VIDEOMAGNÓ
KOMPONENS
KOMPOZIT

ASZTALI KÁBELMODEM
CO LAN
DSL LAPTOP
DSLAM TELEFON
FAX TELEFONRENDSZER
HÁLÓZAT USB
HATÁR VEZETÉK NÉLKÜLI
INTERNET VoIP

ABLAK KAPU
ABLAKÉRZÉKELŐ KÜRT
AJTÓ MAGAS VÍZSZINT
AJTÓÉRINTKEZŐ MEDENCE
ALACSONY HŐM. MOZGÁSÉRZÉKELŐ
BEJÁRATI AJTÓ PIR
CELLA STROBOSZKÓP
CSÚSZKÁK SZÉN-MONOXID
DUAL TECH SZIRÉNA
ÉRZÉKELŐ TÁP
FELHAJTÓ TARTALÉK
FÖLD TÁVOLI
FÜSTÉRZÉKELŐ TELEFON
GARÁZSAJTÓ ÜTÉSÉRZÉKELŐ
GÁZ ÜVEGTÖRÉS
HÁTSÓ AJTÓ VENTILÁTOR KIKAPCS.
HŐÉRZÉKELŐ VEZÉRLŐ
KÁBELCSATORNA VÍZJELZŐ
KAMERA ZÁRT LÁNCÚ TELEVÍZIÓS 

MEGFIGYELŐ RENDSZER
KAPCSOLAT
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