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Sobre sua nova impressora de etiquetas

Com a impressora de etiquetas eletrônica DYMO® RHINO™ 6000+, você pode 
projetar e imprimir diversos tipos de etiquetas, incluindo etiquetas de códigos de 
barras, etiquetas de painel e tubos termorretratéis. 
A impressora de etiquetas usa cartuchos de etiquetas DYMO IND com larguras 
de etiqueta de 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4” ou 1” (6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm ou 
24 mm). As etiquetas também estão disponíveis em uma ampla gama de 
materiais, como, por exemplo, nylon flexível, poliéster permanente, vinil, etiqueta 
não adesiva e tubos termorretráteis.
Acesse www.dymo.com para obter informações sobre a aquisição de etiquetas 
e de acessórios para sua impressora de etiquetas.

Registro da sua impressora de etiquetas

Acesse www.dymo.com/register para registrar sua impressora de etiquetas on-
line. Durante o processo de registro, será necessário inserir o número de série, 
localizado dentro da tampa do compartimento de etiquetas.

Registre sua impressora de etiquetas para receber estes benefícios:

 Notificação de atualizações de software por e-mail
 Ofertas especiais e anúncios de novos produtos

Passos iniciais

Familiarize-se com as partes da sua impressora de etiquetas conforme mostradas 
na Figura 1.

1 Abertura de saída de etiquetas 4 Alça de segurança 7 Luz auxiliar
2 Visor LCD 5 Conector USB
3 Conector de energia 6 Liga/Desliga 

(cancelar impressão)

GENERAL QUICKCABLE 

PANEL BREAKER TERMINAL 110-BLOCK

BARCODE SYMBOL LIBRARY

1

2

5 3
4

7

6

Figura 1

http://www.dymo.com
http://www.dymo.com/register
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Conectar a alimentação

A impressora de etiquetas pode funcionar com bateria ou com alimentação de 
CA. Um adaptador de alimentação e uma bateria recarregável são fornecidos 
com a impressora. 

Para economizar energia, a impressora de etiquetas é desligada automaticamente 
após cinco minutos de inatividade. 

Certifique-se de ler as Precauções de segurança com relação a baterias 
recarregáveis na página 32.

Conexão do adaptador de alimentação

A impressora usa um adaptador de alimentação de 110 V–240 V. Conectar o 
adaptador de alimentação com a bateria inserida recarrega a bateria.

Utilize apenas o adaptador de energia listado neste guia do usuário:

Adaptador modelo DSA-18PFM-09 Fc 090200 (obs.: “c” pode ser EU, UP, UK, US, UJ, 
JP, CH, IN, AU, KA, KR, AN, AR, BZ, SA, AF ou CA), da Dee Van Enterprise Co., Ltd.

Para conectar o adaptador de alimentação

1 Conecte o adaptador de alimentação ao 
conector de alimentação na parte inferior 
da impressora de etiquetas. Consulte a 
Figura 2.

2 Conecte a outra extremidade do adaptador 
de alimentação à tomada de energia.

Inserção da bateria 

A impressora de etiquetas é alimentada por uma bateria recarregável LiPolymer 
7,4 V 1400 mAh 10,36 Wh. Use apenas a bateria que veio com a impressora de 
etiquetas.

Certifique-se de ler as Precauções de segurança com relação a baterias 
recarregáveis na página 32.

Para inserir a bateria 

1 Pressione a trava na parte posterior 
da impressora de etiquetas para 
remover a tampa do compartimento 
da bateria. Consulte a Figura 3.

2 Insira a bateria em seu 
compartimento. 

3 Recoloque a tampa do 
compartimento da bateria.

Recarregar a bateria 

A bateria é recarregada automaticamente quando a impressora é conectada a 
uma fonte de alimentação por meio do adaptador de alimentação. O 
carregamento inicial da bateria leva aproximadamente 8 horas; o recarregamento 
da bateria leva aproximadamente de 3,5 a 4 horas.

Figura 2

Pressione a
trava para

abrir

Figura 3
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Inserção e remoção do cartucho de etiquetas

Sua impressora de etiquetas vem com um cartucho de etiquetas IND inicial. 
Acesse www.dymo.com para obter informações sobre a compra de cartuchos 
de etiquetas adicionais.

Toda vez que você insere um cartucho de etiquetas na impressora, é preciso 
definir a largura da etiqueta para que a impressora saiba o tamanho da etiqueta 
que está sendo usada no momento. Alguns dos recursos usados para criar 
etiquetas dependem da largura da etiqueta.

Entretanto, para criar uma etiqueta com largura diferente da que está atualmente 
na impressora, é possível definir essa largura no menu Configurações. Consulte 
Definir a largura da etiqueta na página 25.

Para inserir o cartucho de etiquetas

1 Levante com cuidado a porta do 
cartucho de etiquetas, na parte 
posterior da impressora.

2 Verifique se a fita está esticada na 
abertura do cartucho e se está 
passando entre as guias. Se 
necessário, gire o eixo de 
rebobinamento no sentido horário 
para esticar a fita.

3 Insira o cartucho com a fita 
posicionada entre os pinos-guia. 

4 Pressione o cartucho cuidadosamente até que se mova para o local certo. 
O mecanismo de inserção orienta o posicionamento do cartucho.

5 Feche a porta do cartucho de etiquetas.
6 Ajuste a largura da etiqueta quando solicitado.

Para remover o cartucho de etiquetas

1 Levante com cuidado a porta do cartucho de etiquetas, na parte posterior da 
impressora.

2 Pressione o botão para ejetar o cartucho. Consulte a Figura 4. O cartucho de 
etiquetas é erguido da impressora.

3 Remova o cartucho de etiquetas com cuidado. 
4 Insira um novo cartucho de etiquetas, conforme descrito acima.
5 Ajuste a largura da etiqueta quando solicitado.

Remover o revestimento da etiqueta

As etiquetas DYMO IND contínuas têm um revestimento seccionado para fácil remoção.

Isso não se aplica a tubos termorretráteis.

Para retirar o revestimento de etiquetas

1 Localize a separação no revestimento da etiqueta.

2 Segure a etiqueta com cuidado no sentido do 
comprimento, dobrando em direção ao lado impresso 
da etiqueta. O revestimento da etiqueta se separa.

3 Destaque com cuidado o revestimento da etiqueta.

Botão Ejetar

Levante Pinos-guia
Eixo de 
rebobinamento
da fita

Figura 4

Divisão na parte de trás

http://www.dymo.com
http://www.dymo.com
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Uso da sua impressora de etiquetas

Familiarize-se com as teclas de recursos e funções da sua impressora de 
etiquetas.

1 Imprimir/Nº de cópias 8 Configurações 15 Tamanho/Maiúsculas

2 Biblioteca 9 Backspace 16 Símbolos

3 Esc 10 Enter 17 Código de barras

4 Limpar 11 Shift 18 Teclas de acesso rápido

5 Navegação 12 Barra de espaço 19 Cortar/Alimentar

6 OK 13 Recuperar/Remover 20 Liga/Desliga 
(cancelar impressão)

7 Serialização 14 Salvar/Inserir 21 Luz auxiliar

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

Figura 5
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Liga/Desliga 

O botão  liga e desliga o dispositivo. Se nenhuma tecla for pressionada após 
cinco minutos, a alimentação é desligada automaticamente. 

Quando a impressora for desligada, o arquivo de etiquetas atual e suas 
configurações serão lembrados da próxima vez que a impressora for ligada. Se a 
bateria e o adaptador de alimentação forem desconectados ao mesmo tempo, 
algumas configurações serão lembradas; entretanto, o arquivo de etiquetas atual 
é perdido e será necessário redefinir a largura das etiquetas quando a 
alimentação for reconectada e a impressora, ligada.

Visor LCD

O visor LCD da impressora de etiquetas inclui uma barra de título na parte 
superior, que mostra o tipo de etiqueta atual, e indicadores de recursos à direita, 
que mostram quais recursos estão selecionados atualmente. Consulte a Figura 6.

Quando o texto inserido não couber na 
etiqueta conforme a definição atual, a 
parte do texto excedente aparecerá 
sombreada. Se você tentar imprimir a 
etiqueta com o texto excedente, este 
não será impresso.

Uso da luz auxiliar

Em condições de pouca luz, é possível ligar a luz auxiliar para facilitar a leitura do 
visor. Para economizar energia, a luz auxiliar será desligada automaticamente 
após 15 segundos de inatividade. Pressionar qualquer tecla fará a luz auxiliar ser 
ativada outra vez. A tecla de luz auxiliar atua como um botão que ativa e desativa 
a luz.

Para ativar e desativar a luz auxiliar

 Pressione .

Teclado

Além das teclas alfanuméricas, diversas teclas de função lhe dão acesso rápido 
aos recursos da sua impressora de etiquetas.

Familiarize-se com a localização das teclas de recursos e funções de sua 
impressora de etiquetas. Consulte a Figura 5 na página 4. As seções a seguir 
descrevem cada recurso em detalhes. 

Modo CAPS (Maiúsculas)

A tecla CAPS ativa e desativa as letras maiúsculas. Quando o modo CAPS está 
ativado, o respectivo indicador é exibido no visor e todas as letras são digitadas em 
maiúsculas. A configuração padrão de fábrica é o modo CAPS ativado. Quando o 
modo CAPS é desativado, todas as letras são digitadas em minúsculas.

Para ligar e desligar o modo CAPS

 Pressione CAPS (SHIFT+ SIZE).

Indicadores 
de recursosBarra de título

Indicador de 
nível da 
bateria

Figura 6
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Teclas SHIFT

As teclas SHIFT são usadas para selecionar a função ou o símbolo impresso 
acima de uma tecla. Por exemplo, ao pressionar a tecla 9, o número 9 aparece no 
visor; entretanto, se SHIFT e depois 9 forem pressionados, um asterisco (*) 
aparecerá no visor. Pressionar uma das teclas Shift ativa ou desativa a função, 
portanto você não precisa manter ambas as teclas pressionadas.

Tecla ESC

A tecla ESC o leva de volta ao menu anterior a partir de qualquer menu sem que 
seja feita uma seleção. Pressionar a tecla ESC durante a impressão cancelará o 
trabalho de impressão atual.

Teclas de navegação

As teclas de navegação funcionam da seguinte maneira:

Tecla Backspace

A tecla   apaga o caractere à esquerda do cursor. 

Tecla Limpar (CLR)

A tecla CLR apaga todas as configurações e formato de texto atuais, retornando 
o visor para o tipo de etiqueta Geral. 

Tecla Cortar (CUT)

A tecla CUT corta manualmente a etiqueta. Por padrão, a impressora corta 
automaticamente a etiqueta após a impressão. Você pode desativar esse recurso 
de corte automático e usar a tecla CUT para cortar a etiqueta manualmente. Para 
obter mais informações, consulte Corte automático na página 25 e Pausa para 
corte entre etiquetas na página 26.

Tecla Função

 Move um caractere para a esquerda no visor

Retorna ao menu anterior (também é possível pressionar ESC)

SHIFT  Move uma etiqueta para a esquerda no visor

 Move um caractere para a direita no visor

Move para o próximo nível de menu (também é possível pressionar OK)

SHIFT  Move uma etiqueta para a direita no visor

 Move para cima em uma lista de itens

 Move para baixo em uma lista de itens

OK Seleciona um item de menu 
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Tecla Imprimir (PRINT)

Pressionar a tecla PRINT imprime uma cópia do arquivo de etiquetas atual. Se 
um arquivo de etiquetas contiver mais de uma etiqueta, você pode escolher quais 
etiquetas imprimir. Pressionar SHIFT + PRINT permite alterar o número de cópias 
a serem impressas. 

Teclas de acesso rápido

As várias teclas de acesso rápido são maneiras rápidas de acessar aplicações 
para a criação de tipos específicos de etiquetas e para adicionar códigos de 
barras, inserir símbolos e usar texto da biblioteca. Essas teclas de acesso rápido 
são descritas em detalhes mais adiante neste Guia do Usuário.

Criar uma etiqueta

A impressora de etiquetas inclui dois tipos de etiquetas básicas: Rápida e Geral. 
O tipo de etiqueta atual é mostrado na exibição de título. 

A etiqueta Rápida é o tipo de etiqueta padrão. O comprimento da etiqueta é 
determinado pelo texto e pela formatação usada. Duas propriedades de layout 
podem ser definidas.

 Mostrar um contorno ao redor do conteúdo da etiqueta.

 Igualar o espaço à esquerda e à direita para que o conteúdo fique 
centralizado.

Para criar uma etiqueta Rápida

1 Se ainda não for o tipo de etiqueta atual, pressione QUICK. 

2 Insira o conteúdo.

3 Pressione SETTINGS para formatar o texto.

Para alterar as propriedades, pressione QUICK novamente.

Uma etiqueta Geral é semelhante a uma etiqueta Rápida, mas permite que você 
defina duas propriedades adicionais para a etiqueta:

 Orientação de texto paisagem ou retrato (vertical)

 Comprimento da etiqueta

Para criar uma etiqueta Geral

1 Pressione GENERAL. 

2 Selecione o comprimento, a orientação e as propriedades de layout da 
etiqueta conforme apropriado.

3 Digite o texto. 

4 Pressione SETTINGS para formatar o texto.

Para alterar as propriedades, pressione GENERAL novamente.

Para salvar a etiqueta para uso posterior, consulte Salvar um arquivo de 
etiquetas na página 15.
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Desenhar uma etiqueta

Você pode escolher entre várias opções para melhorar a aparência de suas 
etiquetas. Também é possível adicionar um código de barras, símbolos e texto 
da biblioteca à sua etiqueta. E você pode criar uma série de etiquetas 
automaticamente usando três métodos de serialização diferentes.

Para criar uma etiqueta de comprimento fixo, use a aplicação de etiqueta Geral. 
Consulte Criar uma etiqueta na página 7.

Alterar o tamanho do texto 

Você pode imprimir o texto na etiqueta em oito tamanhos: super extra pequeno 
(XXS), extra pequeno (XS), pequeno (S), médio (M), grande (L), extra grande (XL), 
super extra grande (XXL) e GRANDE (BIG) (todas as letras maiúsculas). O 
tamanho de texto selecionado se aplica a todo o texto de todas as etiquetas de 
um arquivo de etiquetas.

Você pode também selecionar o tamanho de texto Automático. Quando 
Automático é selecionado, o melhor tamanho de texto é determinado 
automaticamente para a altura e a largura da etiqueta que está sendo criada. 
A fonte GRANDE (BIG) (todas maiúsculas) não fica disponível quando o tamanho 
de texto Automático é selecionado.

Os tamanhos de texto disponíveis para uso dependem da configuração de largura 
da etiqueta e do tipo de etiqueta que está sendo criado.

Para definir o tamanho da fonte

 Pressione SIZE. Cada vez que a tecla SIZE é pressionada, o próximo 
tamanho de fonte disponível é destacado no indicador de recurso Tamanho 
no visor. 

Você também pode selecionar o tamanho da fonte do menu Configurações.

Alterar o estilo do texto 

Você pode imprimir o texto na sua etiqueta em vários estilos: negrito, itálico, 
sublinhado e em quadratura. Também é possível escolher largura normal ou 
largura estreita da fonte. O estilo se aplica ao texto de todas as etiquetas em 
um arquivo de etiquetas, incluindo a maioria dos símbolos. 

Para definir o estilo do texto

1 Pressione SETTINGS.

2 Selecione Estilo de texto e pressione OK.

3 Use as teclas de seta para selecionar um estilo.

4 Pressione OK e então selecione Concluído (ESC).
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Criar etiquetas multilinhas

É possível criar etiquetas multilinhas, dependendo da largura da etiqueta, da 
seguinte maneira:

O visor mostra duas linhas de texto quando a barra de título é exibida ou três 
linhas com a barra oculta. Use as teclas de seta para acessar as várias linhas. 
Consulte Ocultar a barra de título na página 26.

Para criar uma etiqueta multilinhas

1 Digite o texto da primeira linha e pressione ENTER.

2 Digite o texto da próxima linha.

3 Repita essas etapas para cada linha adicional.

Usar caracteres internacionais

A impressora de etiquetas oferece suporte para o conjunto estendido de 
caracteres latinos usando a tecnologia RACE. Como no teclado dos telefones 
celulares, manter pressionada uma tecla de letra apresentará as variações dessa 
letra.

Por exemplo, se mantiver pressionada a letra a, você verá a à á â ã ä å e todas 
as demais variações disponíveis. A ordem na qual as variações de caractere 
aparecem depende do idioma selecionado.

Usar códigos de barras

A impressora de etiquetas pode gerar vários tipos de códigos de barras.

Códigos de barras 1D

Códigos de barras 2D

Você pode imprimir um código de barras apenas em etiquetas de 3/4” (19 mm) e 
1” (24 mm) de largura. Você pode optar por imprimir o texto do código de barras 
legível por pessoas ou não e pode serializar códigos de barras.

O código de barras é impresso horizontalmente ao longo da etiqueta com o texto 
em letras miúdas abaixo dele. Como opção, é possível incluir texto antes e depois 
do código de barras.

Este Guia do Usuário pressupõe que você já compreende as diferenças entre os 
tipos de códigos de barras e tem um plano para incorporá-los na sua 
organização. Se desejar saber mais sobre códigos de barras, há excelentes livros 
de instruções disponíveis em bibliotecas e livrarias locais.

Largura da 
etiqueta

1/4”
(6 mm)

3/8” 
(9 mm)

1/2” 
(12 mm)

3/4” 
(19 mm)

1”
(24 mm)

Nº de linhas 1 3 3 5 5

Code 39 Code 39 mod 43 EAN 8 UPC A

Code 128 Codabar EAN 13

PDF 417 QR 
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Adicionar um código de barras

O texto do código de barras aparece na etiqueta exibida no visor como qualquer 
outro texto. Entretanto, se o cursor for posicionado dentro do texto do código de 
barras, Código de barras e o tipo de código serão exibidos na barra de título.

Para adicionar um código de barras

1 Pressione BARCODE.

2 Use as teclas de seta para selecionar o tipo de código de barras e 
pressione OK. 

3 Digite o texto do código de barras e pressione OK.

Adicionar um código QR

Os códigos QR são limitados a no máximo 20 caracteres. Por exemplo, texto ou 
um número de telefone.

Para adicionar um Código QR

1 Pressione BARCODE.

2 Use as teclas de seta para selecionar o Código QR e pressione OK. 

3 Digite o texto do código QR e pressione OK.

Editar um código de barras

Você pode editar um código de barras existente.

Para editar um código de barras

1 Posicione o cursor em qualquer lugar dentro do texto do código de barras.

2 Pressione BARCODE ou digite um caractere. 
Uma mensagem é exibida perguntando se você gostaria de editar o código 
de barras.

3 Pressione OK. O texto do código de barras existente é exibido.

4 Edite o texto do código de barras e pressione OK. 

Excluir um código de barras

O código de barras é inserido na etiqueta como um caractere. 

Para excluir um código de barras

1 Posicione o cursor no final do código de barras no visor.

2 Pressione .

Ocultar o texto do código de barras

Por padrão, mostrar o texto do código de barras está ativado. Você pode optar 
por ocultar o texto do código de barras.

Para ocultar o texto do código de barras

1 Pressione SETTINGS.

2 Selecione Texto código de barras e pressione OK.

3 Selecione Desligado.

4 Pressione OK e então selecione Concluído (ESC).
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Adicionar símbolos

Sua impressora tem um conjunto de símbolos padrão para uso em etiquetas. 
Os símbolos dividem-se em várias categorias: 

Uma relação completa dos símbolos pode ser encontrada começando na 
página 33.

Alguns dos símbolos mais utilizados podem ser acessados por meio das teclas 
numéricas, usando SHIFT mais o número. Por exemplo, pressionar SHIFT + 1 insere 
um colchete ([).

Os símbolos adicionados a uma etiqueta podem ser formatados ou excluídos 
como qualquer outro caractere digitado.

Para inserir um símbolo

1 Pressione SYMBOL. 

2 Selecione uma categoria de símbolos.

3 Use as teclas de seta para localizar o símbolo desejado.

4 Pressione OK para inserir o símbolo na etiqueta.

Usar a biblioteca de texto

A impressora inclui uma biblioteca de texto predefinido. A biblioteca divide-se em 
várias categorias: 

Uma categoria adicional, denominada Minha biblioteca, está disponível para você 
adicionar texto personalizado para usar em suas etiquetas.

O texto da Minha biblioteca não é exibido quando você seleciona Tudo no menu 
Biblioteca.

Uma relação completa de sequências de texto predefinidas pode ser encontrada 
começando na página 34.

Inserir texto da biblioteca

O texto da biblioteca adicionado a uma etiqueta pode ser editado, formatado ou 
excluído tal como o texto digitado no teclado.

Para adicionar texto a uma etiqueta

1 Pressione LIBRARY.

2 Selecione uma das categorias ou Minha biblioteca.

3 Pressione a primeira letra do texto que deseja usar.
O cursor salta para o primeiro item de texto que começa com essa letra. 

4 Pressione OK para inserir o texto na etiqueta.

Elétrico Parênteses

Voz/Dados Setas

Áudio/Vídeo Números

Aviso Eletrodoméstico

Pontuação Moeda

Local Voz/Dados
Áudio Segurança
Vídeo
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Adicionar texto na biblioteca

É possível adicionar texto personalizado à biblioteca. Depois de adicionar o texto, 
você pode usá-lo em uma etiqueta assim como os itens de texto predefinidos.

Para adicionar texto personalizado

1 Pressione LIBRARY.
2 Use as teclas de seta para selecionar Minha biblioteca.
3 Selecione Adicionar novo texto e pressione OK.
4 Digite o texto e pressione OK. 

O texto é adicionado à biblioteca.

Excluir texto da biblioteca

É possível excluir um texto personalizado da biblioteca.

Para excluir um texto da biblioteca

1 Pressione LIBRARY.
2 Use as teclas de seta para selecionar Minha biblioteca.
3 Selecione o texto a ser excluído.
4 Pressione . Uma mensagem de confirmação é exibida.
5 Pressione OK para excluir o texto.

Criar uma série de etiquetas

É possível gerar etiquetas automaticamente criando uma série. Você cria um 
padrão inicial e, em seguida, define o incremento e a contagem da série.

É possível serializar qualquer número ou letra selecionando a posição a ser 
incrementada, como, por exemplo, o número 2 em 123 ou a letra B em ABC. Por 
exemplo, se o número 2 fosse selecionado em 123 e o incremento fosse #=3, as 
etiquetas resultantes seriam impressas como 123, 153 e 183.

As letras podem ser incrementadas de A a Z e a a z; os números, de 1 a 9. 
Quando a letra Z ou o número 9 é atingido durante a serialização, uma letra ou 
número é adicionado para aumentar o incremento. Por exemplo, a etiqueta Az 
será incrementada para Aaa, AZ será incrementada para BA e A9 será 
incrementada para A10.

Três métodos de serialização estão disponíveis: simples, simultâneo e avançado. 

Usar serialização simples

A serialização simples cria uma série de etiquetas incrementando um caractere 
alfanumérico no padrão. Por exemplo, 101, 102, 103, 104 etc.

Para usar serialização simples

1 Insira o texto da sua etiqueta.
2 Pressione SERIAL. Uma caixa aparece em torno do primeiro caractere na 

etiqueta. 
3 Use as teclas de seta para mover o cursor até a posição que deseja 

incrementar e pressione OK.
4 Selecione o valor que deseja incrementar em cada etiqueta e pressione OK. 

É possível optar por incrementar em até 10 etapas.
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5 Selecione o número de etiquetas que deseja criar e pressione OK. 
 O número de etiquetas que você pode criar é limitado pela memória 
disponível.

Uma nova etiqueta é incluída no visor para cada etiqueta da série.

Para imprimir várias cópias da mesma etiqueta serializada, pressione # COPIES 
(SHIFT + PRINT) e insira o número de cópias de cada etiqueta a imprimir. 

Usar serialização simultânea

A serialização simultânea cria uma série de etiquetas pelo incremento de dois 
caracteres alfanuméricos diferentes ao mesmo tempo. Por exemplo, A-101, 
B-102, C-103, etc.

Para usar serialização simultânea

1 Insira o texto da sua etiqueta.
2 Pressione ADV.SER. (SHIFT + SERIAL). 
3 Selecione Simultâneo e pressione OK. Uma caixa é exibida ao redor do 

caractere no qual o cursor foi posicionado. 
4 Selecione a primeira posição de caractere que deseja incrementar e 

pressione OK.
5 Selecione a segunda posição de caractere que deseja incrementar e 

pressione OK.
6 Selecione o valor que deseja incrementar nesses caracteres em cada etiqueta 

e pressione OK. É possível escolher um valor de incremento de até 10.
7 Selecione o número de vezes que esses caracteres devem ser incrementados 

e pressione OK. 

Uma nova etiqueta é incluída no visor para cada etiqueta da série.

Usar serialização avançada

A serialização avançada cria uma série de etiquetas permitindo que você 
selecione duas sequências no padrão e incremente-as consecutivamente. 
Por exemplo, A-101, A-102, A-103, B-101, B-102, B-103, C-101, C-102, C-103 
e assim por diante.

Para usar serialização avançada

1 Insira o texto da sua etiqueta.
2 Pressione ADV.SER. (SHIFT + SERIAL). 
3 Selecione Avançado e pressione OK. Uma caixa é exibida ao redor do 

caractere no qual o cursor foi posicionado. 
4 Selecione a primeira posição de caractere que deseja incrementar e 

pressione OK.
5 Selecione a quantidade que deseja incrementar nessa posição de caractere e 

pressione OK. É possível escolher um valor de incremento de até 10.
6 Selecione o número de vezes para incremento dessa posição do caractere e 

pressione OK. 
7 Repita as etapas de 4 a 6 para a segunda posição de caractere que deseja 

incrementar.

Uma nova etiqueta é incluída no visor para cada etiqueta da série.



14 RHINO™ 6000+
Guia do Usuário

Trabalhar com arquivos de etiquetas

A impressora cria e armazena as etiquetas como arquivos de etiquetas. Um 
arquivo de etiquetas pode conter uma ou mais etiquetas. Ao criar uma nova 
etiqueta, também é possível criar um novo arquivo de etiquetas. Você pode então 
inserir etiquetas adicionais, remover etiquetas e armazenar um grupo de etiquetas 
como um arquivo de etiquetas na memória.

Criar um arquivo de etiquetas

A impressora memoriza a última etiqueta na qual você estava trabalhando quando 
a alimentação foi desligada. É preciso limpar o texto e a formatação da etiqueta 
anterior para criar uma nova.

Para criar um novo arquivo de etiquetas

1 Se necessário, pressione CLR para apagar a etiqueta e a formatação 
anteriores do visor. 

2 Digite um texto usando o teclado.

3 Formate o texto usando Tamanho de texto ou Estilo de texto. Consulte 
Desenhar uma etiqueta na página 8.

4 Salve a etiqueta na memória. Consulte Salvar um arquivo de etiquetas na 
página 15.

Incluir etiquetas em um arquivo de etiquetas

É possível incluir etiquetas adicionais em um arquivo de etiquetas existente.

Para incluir uma etiqueta em um arquivo

1 Pressione INSERT (SHIFT + SAVE).

2 Selecione À direita para adicionar uma etiqueta à direita da etiqueta atual ou 
À esquerda para adicionar uma etiqueta à esquerda da etiqueta atual. 

3 Pressione OK. 
Uma nova etiqueta em branco é inserida no visor, à esquerda ou à direita da 
etiqueta atual. 

É possível passar de uma etiqueta para outra usando as teclas de seta.

Remover etiquetas de um arquivo

É possível remover uma ou mais etiquetas de um arquivo de etiquetas. 

Para remover uma etiqueta

1 Pressione REMOVE (SHIFT + RECALL).

2 Selecione um dos itens a seguir:

• Tudo para remover todas as etiquetas do arquivo.

• Atual para remover a etiqueta na posição atual do cursor.

• Intervalo e, em seguida, selecione o intervalo de etiquetas a ser removido.

3 Pressione OK. As etiquetas selecionadas são removidas do visor.
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Imprimir um arquivo de etiquetas

Ao imprimir um arquivo de etiquetas, você seleciona se quer imprimir todas as 
etiquetas, a etiqueta atual ou um intervalo de etiquetas do arquivo.

Para imprimir etiquetas

1 Pressione PRINT. Se o arquivo de etiquetas contiver mais de uma etiqueta, o 
menu de impressão será exibido.

2 Selecione um dos itens a seguir:

• Tudo para imprimir todas as etiquetas do arquivo.

• Atual para imprimir a etiqueta na posição atual do cursor.

• Intervalo e, em seguida, selecione o intervalo de etiquetas a imprimir.

3 Pressione OK. As etiquetas selecionadas são impressas.

Pressionar SHIFT + PRINT permite alterar o número de cópias a serem 
impressas. 

Pressionar a tecla ESC durante a impressão cancelará o trabalho de impressão 
atual.

Salvar um arquivo de etiquetas

A impressora de etiquetas dispõe de uma memória poderosa que pode 
armazenar arquivos de etiquetas para recuperação posterior. O número de 
arquivos de etiquetas que pode ser armazenado depende do tamanho dos 
arquivos e da quantidade de imagens que contêm. Quanto maior o número de 
imagens, menos memória fica disponível para armazenar arquivos de etiquetas.

Quando um arquivo de etiquetas é salvo, todo o texto e a formatação da etiqueta 
são salvos. Um nome de arquivo de etiquetas pode conter até 20 caracteres 
alfanuméricos.

Para salvar um arquivo de etiquetas

1 Crie as etiquetas do seu arquivo.

2 Pressione SAVE.

3 Use as teclas de seta para selecionar Novo e pressione OK.

4 Insira um nome para seu arquivo de etiquetas e pressione OK.

5 Pressione CLR para iniciar uma nova etiqueta.

Recuperar um arquivo de etiquetas da memória

Uma vez salva na memória, a etiqueta pode ser recuperada para impressão ou 
edição. Recuperar uma etiqueta substitui a etiqueta atual.

Para recuperar uma etiqueta da memória

1 Pressione RECALL e, em seguida, selecione Etiquetas salvas. 

2 Use as teclas de seta para acessar o local da memória que contém a etiqueta 
desejada e pressione OK.

Uma mensagem é exibida para confirmar se você deseja apagar o texto e a 
formatação da etiqueta atual.

3 Pressione OK.
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Excluir um arquivo de etiquetas da memória

Quando não precisar mais de um arquivo de etiquetas armazenado, você pode 
excluí-lo da memória.

Para excluir uma etiqueta da memória

1 Pressione RECALL. Os arquivos de etiquetas salvos são exibidos.

2 Use as teclas de seta para acessar o arquivo de etiquetas que deseja excluir.

3 Pressione  e, em seguida, pressione OK para limpar o local da memória.

Modelos do usuário

Quando você transfere uma etiqueta simples do software DYMO ID para a 
impressora, o arquivo de etiquetas é salvo como um modelo do usuário. Você 
pode então abrir e modificar o arquivo de etiquetas antes da impressão e salvá-lo 
com um novo nome. Consulte Salvar um arquivo de etiquetas na página 15.

Para abrir um modelo do usuário

1 Pressione RECALL e, em seguida, selecione Modelos usuário. 

2 Use as teclas de seta para mover até a etiqueta desejada e pressione OK.

Uma mensagem é exibida para confirmar se você deseja apagar o texto e a 
formatação da etiqueta atual.

3 Pressione OK.
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Usar as aplicações de etiqueta

Você pode criar etiquetas rapidamente para aplicações industriais especiais. 

Existem teclas de acesso rápido para cada tipo de etiqueta disponível. O tipo de 
etiqueta atual é exibido na barra de título. Por padrão, o tipo de etiqueta é Rápida 
sem formatação especial, texto centralizado e o comprimento determinado 
automaticamente pela quantidade de texto.

As propriedades disponíveis na impressora são semelhantes às propriedades 
para a mesma aplicação de etiqueta no software DYMO ID™. Quando você define 
as propriedades para um tipo específico de etiqueta, essas propriedades são 
lembradas da próxima vez que você escolher esse tipo de etiqueta. 

Criar uma etiqueta de comprimento fixo

Use o tipo de etiqueta Geral para criar uma etiqueta para uma finalidade 
específica com comprimento fixo, independentemente da extensão do texto. 
O texto que não couber no comprimento fixo aparece sombreado no visor e será 
cortado quando a etiqueta for impressa. 

As propriedades da etiqueta que você pode definir são:

Para criar uma etiqueta de comprimento fixo

1 Pressione GENERAL.

2 Selecione as propriedades desejadas.

3 Selecione Concluído (ESC) para criar a etiqueta.

4 Insira o texto e a formatação da etiqueta e pressione PRINT.

Criar uma etiqueta vertical 

Você pode optar por imprimir uma etiqueta com o texto disposto na vertical. Uma 
etiqueta com várias linhas de texto será impressa como várias colunas de texto.

Para imprimir uma etiqueta vertical

1 Pressione GENERAL.

2 Selecione Retrato como propriedade de orientação.

3 Selecione Concluído (ESC) para criar a etiqueta.

4 Insira o texto e a formatação da etiqueta e pressione PRINT.

Orientação Paisagem (padrão) 

Retrato 

Comprimento 
da etiqueta

Mínimo: 1 1/4” (31,75 mm) 
Máximo: 20” (508 mm)
Padrão: 2” (50,8 mm)

Layout da 
etiqueta

Mostrar contorno etiq – Mostrar contorno da etiqueta. 
O padrão é Não. 
Corresponder ant/post – O espaço em branco é igual 
no início e no final da etiqueta. O padrão é Sim.
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Criar etiquetas braçadeiras de cabo

Uma etiqueta braçadeira de cabo é aplicada em torno de um fio ou cabo. 
É possível inserir até cinco linhas de texto e o texto é repetido tantas vezes quanto 
possível dependendo do tamanho do texto e do comprimento da etiqueta.

As propriedades da etiqueta que você pode definir são:

Para criar uma etiqueta braçadeira vertical

1 Pressione CABLE.

2 Selecione Braçadeira de cabo e pressione OK.

3 Selecione as propriedades desejadas.

4 Selecione Concluído (ESC) para criar a etiqueta.

5 Digite o texto da etiqueta e pressione PRINT.

Para criar várias etiquetas rapidamente, consulte Criar uma série de etiquetas 
na página 12.

Criar etiquetas indicadoras

As etiquetas indicadoras são passadas em torno de um fio ou cabo, deixando a 
parte com texto prolongando-se para fora do fio ou cabo. O texto nas etiquetas 
indicadoras é impresso automaticamente em ambas as extremidades da etiqueta, 
deixando um espaço em branco no meio, que é ajustado ao redor do cabo. 
Quando a etiqueta é aplicada ao cabo, os versos das extremidades se aderem, 
formando um prolongamento ou indicador. O resultado é uma etiqueta que pode 
ser lida em ambos os lados.

As propriedades da etiqueta que você pode definir são:

Tipo de cabo CAT 5/6, COAX, AWG: 4/0 - 2/0, AWG: 0 - 2, AWG: 3 - 5, AWG: 6+ ou 
Personalizado

Diâmetro do 
cabo

Disponível quando Personalizado é selecionado para Tipo de cabo. 
Mínimo: 5/32” (4 mm)
Máximo: 2” (50,8 mm)

Repetição de 
texto

AUTO ou até 15 vezes.

Tipo de cabo CAT 5/6, COAX, AWG: 4/0 - 2/0, AWG: 0 - 2, AWG: 3 - 5, AWG: 6+ ou 
Personalizado

Diâmetro Disponível quando Personalizado é selecionado para Tipo de cabo. 
Mínimo: 5/32” (4 mm)
Máximo: 2” (50,8 mm)

Comprimento 
do indicador

Mínimo: 7/16” (11,1 mm)
Máximo: 10” (254 mm)

Layout Mostrar contorno etiq – Mostrar contorno da etiqueta. O padrão é 
Não. 
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Para imprimir uma etiqueta indicadora

1 Pressione CABLE.

2 Selecione Indicador e pressione OK.

3 Selecione as propriedades desejadas.

4 Selecione Concluído (ESC) para criar a etiqueta.

5 Digite o texto da etiqueta e pressione PRINT.

Para criar várias etiquetas rapidamente, consulte Criar uma série de etiquetas 
na página 12.

Criar etiquetas de braçadeira de cabo laminada

A etiqueta de braçadeira de cabo laminada foi desenvolvida para ser usada com 
as etiquetas autolaminadas Rhino (número de peça 1734821). O texto é impresso 
na parte superior da etiqueta para que sua metade transparente inferior possa ser 
passada em torno do cabo e cobrir o texto. 

A etiqueta autolaminada apresenta largura de 24 mm, mas você só pode digitar 
duas linhas de texto com fonte super extra pequena, extra pequena e pequena.

A propriedade da etiqueta que você pode definir é:

Para imprimir uma etiqueta autolaminada

1 Pressione CABLE.

2 Selecione Laminada identif cabo e pressione OK.

3 Selecione o Comprimento da etiqueta e pressione OK.

4 Selecione Concluído (ESC) para criar a etiqueta.

5 Digite o texto da etiqueta e pressione PRINT.

Para criar várias etiquetas rapidamente, consulte Criar uma série de etiquetas 
na página 12.

Criar etiquetas termorretráteis

A etiqueta para tubos termorretráteis é uma de várias etiquetas específicas para a 
gestão de cabos. As etiquetas para tubos termorretráteis podem ser impressas 
em qualquer etiqueta para tubos termorretráteis contínua. 

As propriedades da etiqueta que você pode definir são:

Comprimento 
da etiqueta

Mínimo: 1,25” (31,7 mm)
Padrão: 20” (50,8 cm)

Orientação Paisagem (padrão) 

Retrato 

Comprimento 
da etiqueta

Mínimo: 1 1/4” (31,75 mm)
Máximo: 2” (508 mm)
Padrão: 2” (50,8 mm)

Layout da 
etiqueta

Mostrar contorno etiq – Mostrar contorno da etiqueta. 
O padrão é Não. 
Corresponder ant/post – O espaço em branco é igual 
no início e no final da etiqueta. O padrão é Sim.
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Para criar uma etiqueta termorretrátil

1 Pressione CABLE.

2 Selecione Termorretrátil e pressione OK.

3 Selecione as propriedades desejadas.

4 Selecione Concluído (ESC) para criar a etiqueta.

5 Digite o texto da etiqueta e pressione PRINT.

Para criar várias etiquetas rapidamente, consulte Criar uma série de etiquetas 
na página 12.

Criar uma etiqueta de painel de distribuição

As etiquetas de painel de distribuição são criadas especificando o número de 
conectores e a distância do centro de um conector ao centro de outro conector.

Use a serialização para preencher automaticamente os conectores. Quando 
todos os conectores estiverem preenchidos na etiqueta atual, uma nova etiqueta 
é criada. Consulte Criar uma série de etiquetas na página 12.

As propriedades da etiqueta que você pode definir são:

Para criar uma etiqueta de painel de distribuição

1 Pressione PANEL.

2 Selecione Painel de distribuição e pressione OK.

3 Selecione as propriedades desejadas.

4 Selecione Concluído (ESC) para criar a etiqueta.

Cada conector é separado por uma linha preta contínua no visor.

5 Digite o texto de cada conector na etiqueta. Use a tecla de seta para 
esquerda ou para direita para passar de um conector para outro.

Criar uma etiqueta de painel de conexão

Uma etiqueta de painel de conexão permite etiquetar uma série de portas de um 
painel de conexão. Você seleciona as propriedades da etiqueta, digita o texto 
desejado e imprime. O resultado é uma etiqueta longa com vários textos 
espaçados igualmente para cada porta.

Use a serialização para preencher automaticamente as portas. Quando todas as 
portas estiverem preenchidas na etiqueta atual, uma nova etiqueta é criada. 
Consulte Criar uma série de etiquetas na página 12.

Nº de conectores Máximo de 48 conectores.

Distância centro a 
centro

Distância do centro de uma porta ao centro da próxima 
porta. 
Mínimo: 5/32” (3,8 mm) 
Máximo: 20” (508 mm)

Layout da etiqueta Mostrar contorno etiq – Mostrar contorno da etiqueta. O 
padrão é Não. 
Mostrar linhas separaç – Imprimir uma linha divisória entre 
cada porta. (O padrão é Sim.)



21 RHINO™ 6000+
Guia do Usuário

As propriedades da etiqueta que você pode definir são:

Para criar uma etiqueta de painel de conexão

1 Pressione PANEL.

2 Selecione Painel de conexão e pressione OK.

3 Selecione as propriedades desejadas.

4 Selecione Concluído (ESC) para criar a etiqueta.

Cada porta é separada por uma linha preta contínua no visor.

5 Digite o texto de cada porta na etiqueta. Use a tecla de seta para a esquerda 
ou para a direita para passar de uma porta para outra.

Nº de portas Máximo de 48 portas

Distância centro a 
centro

Distância do centro de uma porta ao centro da próxima 
porta. 
Mínimo: 5/32” (3,8 mm) 
Máximo: 20” (508 mm)

Em grupos de Número de grupos. O padrão é 6.

Distância entre 
grupos

Distância entre grupos de portas quando uma etiqueta 
contínua é selecionada. 
Mínimo: 1/64” (0,4 mm)
Máximo: 20” (508 mm)

Configuração da 
etiqueta

Uma etiqueta – Imprimir grupos de portas como uma 
etiqueta contínua. 
Uma etiqueta por grupo – Imprime cada grupo de portas 
na forma de uma etiqueta diferente. (Padrão)

Layout da etiqueta Mostrar contorno etiq – Mostrar contorno da etiqueta. O 
padrão é Não. 
Mostrar linhas separaç – Imprimir uma linha divisória entre 
cada porta. (O padrão é Sim.)
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Etiqueta para disjuntor vertical

A etiqueta para disjuntor vertical é um de dois tipos de etiqueta para uso em 
um quadro de distribuição. Consulte Etiqueta para disjuntor horizontal na 
página 22.

Use a serialização para preencher automaticamente os disjuntores. Quando todos 
os disjuntores estiverem preenchidos na etiqueta atual, uma nova etiqueta é 
criada. Consulte Criar uma série de etiquetas na página 12.

As propriedades da etiqueta que você pode definir são:

Para criar uma etiqueta de disjuntor vertical

1 Pressione BREAKER.

2 Selecione Disjuntor vertical e pressione OK.

3 Selecione as propriedades desejadas.

4 Selecione Concluído (ESC) para criar a etiqueta.

Cada disjuntor é separado por uma linha preta contínua no visor.

5 Insira o texto para cada disjuntor na etiqueta. Use a tecla de seta para 
esquerda ou para direita para passar de um disjuntor para outro.

Etiqueta para disjuntor horizontal

A etiqueta para disjuntor horizontal é um de dois tipos de etiqueta para uso 
em um quadro de distribuição. Consulte Etiqueta para disjuntor vertical na 
página 22.

Use a serialização para preencher automaticamente os disjuntores. Quando todos 
os disjuntores estiverem preenchidos na etiqueta atual, uma nova etiqueta é 
criada. Consulte Criar uma série de etiquetas na página 12.

Nº de disjuntores Máximo: 48 disjuntores

Altura do 
disjuntor único

Mínimo: 1/4” (6,35 mm); Máximo: 20” (500 mm)

Nº de polos Número de polos para cada disjuntor. Máximo: 3

Imprimir 
disjuntores 
vazios

Sim ou Não. O padrão é Sim.

Layout da 
etiqueta

Mostrar contorno etiq – Mostrar contorno da etiqueta. O 
padrão é Não. 
Mostrar linhas separaç – Imprimir uma linha divisória entre 
cada porta. (O padrão é Sim.)
Corresponder ant/post – O espaço em branco é igual no 
início e no final da etiqueta. O padrão é Sim.
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As propriedades da etiqueta que você pode definir são:

Para criar uma etiqueta para disjuntores horizontais

1 Pressione BREAKER.

2 Selecione Disjuntor horizontal e pressione OK.

3 Selecione as propriedades desejadas.

4 Selecione Concluído (ESC) para criar a etiqueta.

Cada disjuntor é separado por uma linha preta contínua no visor.

5 Insira o texto para cada disjuntor na etiqueta. Use a tecla de seta para 
esquerda ou para direita para passar de um disjuntor para outro.

Criar etiquetas de bloco terminal 

As etiquetas de bloco terminal são criadas especificando a orientação (retrato ou 
paisagem), o número de blocos e a altura dos blocos.

Use a serialização para preencher automaticamente os blocos. Quando todos os 
blocos estiverem preenchidos na etiqueta atual, uma nova etiqueta é criada. 
Consulte Criar uma série de etiquetas na página 12.

As propriedades da etiqueta que você pode definir são:

Nº de disjuntores Máximo: 48 disjuntores

Largura do 
disjuntor único

Mínimo: 1/4” (6,35 mm); Máximo: 20” (500 mm)

Multiplicador Multiplicador para cada disjuntor. 
Mínimo: 0,5 
Máximo: 4 
Pode ser inserido manualmente em incrementos de 0,5, como 2,5, 
3,5 e assim por diante.

Imprimir 
disjuntores 
vazios

Sim ou Não. O padrão é Sim.

Layout da 
etiqueta

Mostrar contorno etiq – Mostrar contorno da etiqueta. O 
padrão é Não. 
Mostrar linhas separaç – Imprimir uma linha divisória entre 
cada porta. (O padrão é Sim.)
Corresponder ant/post – O espaço em branco é igual no 
início e no final da etiqueta. O padrão é Sim.

Orientação Paisagem (padrão) 

Retrato 

Nº de blocos Máximo: 48 blocos

Altura do bloco Mínimo: 5/32” (3,8 mm) 
Máximo: 20” (508 mm)

Layout da etiqueta Mostrar contorno etiq – Mostrar contorno da etiqueta. O 
padrão é Não. 
Mostrar linhas separaç – Imprimir uma linha divisória entre 
cada porta. (O padrão é Sim.)
Corresponder ant/post – O espaço em branco é igual no 
início e no final da etiqueta. O padrão é Não.
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Para criar uma etiqueta de bloco final

1 Pressione TERMINAL.

2 Selecione as propriedades desejadas.

3 Selecione Concluído (ESC) para criar a etiqueta.

Cada disjuntor é separado por uma linha preta contínua no visor.

4 Insira o texto para cada disjuntor na etiqueta. Use a tecla de seta para 
esquerda ou para direita para passar de um disjuntor para outro.

Criar etiquetas de blocos 110

A etiqueta de blocos 110 é uma das várias etiquetas específicas de datacom. 
Você insere dados em um dos três formatos de bloco predefinidos dependendo 
do tipo de bloco que selecionou.

Use a serialização para preencher automaticamente os blocos. Quando todos os 
blocos estiverem preenchidos na etiqueta atual, uma nova etiqueta é criada. 
Consulte Criar uma série de etiquetas na página 12.

As propriedades da etiqueta que você pode definir são:

Para criar uma etiqueta de blocos 110

1 Pressione 110-BLOCK.

2 Selecione as propriedades desejadas.

3 Selecione Concluído (ESC) para criar a etiqueta.

Cada bloco é separado por uma linha preta contínua no visor.

4 Digite o texto de cada bloco na etiqueta. Use a tecla de seta para a esquerda 
ou para a direita para passar de um bloco para outro.

Tipo de bloco Par C4-4 – Dados
Par C4-4 – Voz
Par C5-5 – Voz

Layout da etiqueta Mostrar contorno etiq – Mostrar contorno da etiqueta. O 
padrão é Não. 
Corresponder ant/post – O espaço em branco é igual no 
início e no final da etiqueta. O padrão é Sim.
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Alterar as configurações

As configurações de tamanho e estilo do texto, modo maiúsculas e ocultar/
mostrar texto do código de barras são descritas em outra parte deste guia do 
usuário. 

É possível alterar as seguintes configurações:

 Definir a largura da etiqueta

 Corte automático

 Pausa para corte entre etiquetas

 Intercalação de várias cópias

 Ocultar a barra de título

 Seleção de idioma

 Ajustar o contraste do visor

 Ajustar o contraste da impressão

 Redefinir

Todas as configurações permanecem em vigor até você alterá-las novamente. 

Definir a largura da etiqueta

Toda vez que você insere um cartucho de etiquetas na impressora, é preciso 
definir a largura da etiqueta para que a impressora saiba o tamanho da etiqueta 
que está sendo usada no momento. Alguns dos recursos usados para criar 
etiquetas dependem da largura da etiqueta.

Entretanto, para criar uma etiqueta com largura diferente da que está atualmente 
na impressora, é possível definir essa largura no menu Configurações.

Para definir a largura da etiqueta

1 Pressione SETTINGS. O menu Configurações é exibido no visor. 

2 Selecione Largura da fita.

3 Selecione a largura das etiquetas inseridas atualmente na impressora.

4 Pressione OK e então selecione Concluído (ESC).

Corte automático

Por padrão, as etiquetas são cortadas automaticamente após a impressão. Você 
pode optar por desligar o corte automático e cortar manualmente cada etiqueta. 

Para alterar a configuração de corte automático

1 Pressione SETTINGS. 

2 Selecione Corte automático e pressione OK.

3 Use as teclas de seta para selecionar Ligado ou Desligado.

4 Pressione OK e então selecione Concluído (ESC).
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Pausa para corte entre etiquetas

Quando o corte automático está desativado, várias etiquetas serão impressas 
continuamente até que todas as etiquetas sejam impressas. Você pode escolher 
pausar a impressão entre cada etiqueta para poder cortar manualmente cada 
etiqueta à medida que são impressas.

Para configurar a impressora para pausar entre cada etiqueta

1 Pressione SETTINGS.

2 Certifique-se de que Corte automático esteja desligado.

3 Selecione Pausa para corte e pressione OK.

4 Selecione Ligado.

5 Pressione OK e então selecione Concluído (ESC).

Intercalação de várias cópias

Ao imprimir várias cópias de um arquivo que contém mais de uma etiqueta, todas 
as cópias da etiqueta são impressas antes que a impressão da próxima etiqueta 
comece. Você pode optar por imprimir o arquivo de etiquetas intercalado, de 
modo que cada cópia completa do arquivo seja impressa antes que a segunda 
cópia comece. O exemplo a seguir mostra três cópias de um arquivo que contém 
três etiquetas impressas normalmente e intercaladas.

Normal

A101 A101 A101 A102 A102 A102 A103 A103 A103

Intercaladas

A101 A102 A103 A101 A102 A103 A101 A102 A103

Para intercalar várias cópias

1 Pressione SETTINGS.

2 Selecione Intercalar cópias e pressione OK.

3 Selecione Ligado.

4 Pressione OK e então selecione Concluído (ESC).

Ocultar a barra de título

A barra de título na parte superior do visor mostra o tipo de etiqueta atual e, para 
alguns tipos de etiqueta, informações adicionais sobre a etiqueta, como, por 
exemplo, tamanho e tipo de código de barras. A barra de título pode ser ocultada 
para permitir a exibição de mais linhas da etiqueta no visor. Isso é muito útil para 
etiquetas com várias linhas.

Para ocultar a barra de título

1 Pressione SETTINGS. 

2 Selecione Barra de título e pressione OK.

3 Selecione Ocultar, pressione OK e então selecione Concluído (ESC).



27 RHINO™ 6000+
Guia do Usuário

Seleção de idioma

Vários recursos da impressora de etiquetas relacionados ao idioma são 
determinados pela sua configuração, como, por exemplo, caracteres especiais, 
texto do menu etc. O idioma padrão é o inglês.

Para selecionar um idioma

1 Pressione SETTINGS e selecione Idioma.

2 Selecione o idioma.

3 Pressione OK e então selecione Concluído (ESC).

O idioma exibido é alterado imediatamente.

Ajustar o contraste do visor

Além da luz auxiliar, é possível ajustar o contraste do visor para ajudar a 
visualização em diferentes condições de iluminação.

Para ajustar o contraste do visor

1 Pressione SETTINGS. 

2 Selecione Contraste do LCD e pressione OK.

3 Use as setas do teclado para selecionar um valor entre 0 (mais claro) e 
8 (mais escuro). O contraste muda conforme você seleciona as diferentes 
configurações.

4 Pressione OK e então selecione Concluído (ESC).

Ajustar o contraste da impressão

Dependendo do material da etiqueta escolhido, pode ser necessário clarear ou 
escurecer a impressão da etiqueta.

Para ajustar o contraste da impressão

1 Pressione SETTINGS. 

2 Selecione Contraste da impressão e pressione OK.

3 Use as teclas de seta para ajustar a porcentagem de contraste.

4 Pressione OK e então selecione Concluído (ESC).

5 Repita conforme necessário até estar satisfeito com a qualidade da 
impressão.

Redefinir

Você pode retornar a impressora às configurações padrão. Todas as suas 
configurações anteriores e arquivos de etiquetas salvos serão removidos.

Para retornar a impressora às configurações padrão

1 Pressione SETTINGS. 

2 Selecione Restaurar padrão e pressione OK.

3 Use as teclas de seta para selecionar Sim.

4 Pressione OK quando solicitado para remover os dados do usuário.
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Conexão da impressora de etiquetas ao 
computador

A impressora de etiquetas pode ser usada como uma impressora de etiquetas 
autônoma ou você pode imprimir etiquetas diretamente de seu computador 
usando a versão mais recente do software DYMO ID™.

Usar o software DYMO ID™ é o método recomendado para produzir um grande 
volume de etiquetas.

Download e instalação do software DYMO ID™

Não conecte a impressora de etiquetas ao computador até que a instalação do 
software esteja concluída.

Para instalar o software 

1 Faça download da última versão do software DYMO ID™ no site da DYMO 
em support.dymo.com. 

2 Siga as instruções no instalador.

Conectar ao computador

A impressoras de etiquetas é conectada ao computador utilizando a conexão 
USB localizada na parte inferior da impressoras de etiquetas.

Não conecte a impressora de etiquetas ao computador até que a instalação do 
software esteja concluída.

Para conectar a impressora de etiquetas 
ao seu computador

 Conecte o cabo USB ao conector USB 
na impressora de etiquetas e a uma 
porta USB disponível em seu 
computador.

Figura 7  

Agora você pode imprimir diretamente do software DYMO ID™.

Consulte a Ajuda on-line do software DYMO ID para obter informações completas 
sobre o uso da impressoras de etiquetas conectada ao seu computador.

Enquanto a impressora está conectada ao seu computador, PC conectado… 
Não desconecte é exibido na impressora e você não pode operar nenhuma de 
suas funções.
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Sobre o software DYMO ID

A ilustração a seguir mostra alguns dos principais recursos disponíveis no 
software DYMO ID™.

Para obter detalhes completos sobre o uso do software, consulte a Ajuda on-line 
ou o Guia do Usuário DYMO ID™.

No menu de Ajuda do software DYMO ID™, você pode visualizar o seguinte:

 Ajuda DYMO ID™

 Guia do Usuário DYMO ID™

Transferência de arquivos 

Você só pode transferir arquivos para a sua impressora de etiquetas usando o 
software DYMO ID™ que foram criados com a aplicação de etiqueta Rhino 
Rápida. As etiquetas transferidas são salvas como modelos do usuário. Consulte 
Modelos do usuário na página 16.

Consulte a Ajuda on-line ou o Guia do Usuário do software DYMO ID™ para obter 
informações completas sobre a transferência de arquivos.

Selecionar
uma aplicação

de etiqueta
para criar uma

etiqueta

Selecionar uma impressora 
de etiquetas para imprimir 
ou transferir etiquetas

Selecionar um cartucho 
de etiquetas

Imprimir uma 
etiqueta

Abrir uma
etiqueta salva

Exibir ou ocultar
a tela Início

Continuar 
editando a 
etiqueta atual

Gerenciar 
etiquetas em seu 
computador e 
em sua 
impressora de 
etiquetas
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Resolução de problemas

Consulte as seguintes soluções possíveis caso tenha algum problema.

Se ainda precisar de assistência, entre em contato com o Suporte ao Cliente DYMO em seu país em 
support.dymo.com.

Problema/Mensagem de erro Solução
Bateria fraca 
Bateria vazia

 

 Conecte o adaptador de alimentação. 

 Recarregue a bateria. Consulte Recarregar a bateria na página 2.

Qualidade de impressão ruim  Limpe o cabeçote de impressão. Consulte Limpeza do cabeçote de impressão na página 31.

 Ajuste o contraste da impressão. Consulte Ajustar o contraste da impressão na página 27.

Obstrução da fita
O motor está parado devido a uma obstrução 
de fita.

 Abra o compartimento do cartucho de etiquetas e pressione o botão de ejeção para liberar o 
cartucho. 

 Remova a etiqueta, limpando a obstrução.

 Verifique se a etiqueta passa suavemente através dos pinos-guia do cartucho de etiquetas. Consulte 
Inserção e remoção do cartucho de etiquetas na página 3.

 Quando a obstrução estiver resolvida, pressione OK para limpar o visor.

Limpar cortador. Lembrar depois?  Limpe a lâmina do cortador. Consulte Limpeza da lâmina do cortador na página 31.

Impressão desigual ou inclinada
O cartucho não está inserido corretamente.

 Verifique o compartimento do cartucho de etiquetas para certificar-se de que o cartucho está 
inserido adequadamente. Consulte Inserção e remoção do cartucho de etiquetas na página 3.

 Certifique-se de que o cartucho esteja completamente encaixado. Deixe o mecanismo da 
impressora fazer o trabalho.

Não é possível fechar a tampa do cartucho 
de fita
O cartucho não está inserido corretamente.

Certifique-se de que nada esteja bloqueando a tampa do cartucho e que o cartucho esteja inserido 
adequadamente. Consulte Inserção e remoção do cartucho de etiquetas na página 3.

Não é possível voltar para o menu anterior  Pressione ESC para retornar ao menu anterior.

 Pressione Clr para retornar ao visor e apagar todas as configurações.

Nada é exibido no visor  Verifique se a impressora de etiquetas está ligada.

 Recarregue a bateria ou conecte o adaptador de alimentação.

 Remova o adaptador de alimentação e a bateria e reconecte a alimentação para reiniciar a 
impressora.

Fim da fita
O cartucho de etiquetas está vazio.

A impressora não consegue detectar o final do cartucho de etiquetas. Verifique se ainda há etiquetas no 
cartucho antes de iniciar algum grande trabalho de impressão.

O texto no visor está muito claro para 
ser lido

 Ligue a luz auxiliar. Consulte Uso da luz auxiliar na página 5.

 Ajuste o contraste do visor. Consulte Ajustar o contraste do visor na página 27.

Excesso de linhas
Linhas demais para a largura da fita.

 Reduza o número de linhas do texto.

 Insira um cartucho de etiquetas maior.

Código de barras não permitido  Substitua o cartucho de etiquetas.

 Altere a largura da etiqueta para um cartucho de 3/4” (19 mm) ou 1” (24 mm) de largura.

Autolaminadas não permitidas. As etiquetas de braçadeira de cabo laminada só podem ser impressas em etiquetas autolaminadas 
de 1” (24 mm). 

 Substitua o cartucho de etiquetas.

 Altere a largura da etiqueta para 1” (24 mm).

Erro de impressão…
A fita está obstruída.

 Abra a porta do cartucho de etiquetas e verifique se a fita está obstruída.

 Puxe um pequeno segmento de fita do cartucho para verificar se ela se move livremente.

Não há resposta quando as teclas são 
pressionadas
Uma das teclas pode estar obstruída.

 Pressione cada tecla para determinar qual está obstruída.

 Pressione a tecla obstruída com firmeza até ela voltar à sua posição normal.
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Manutenção da impressora

A impressora de etiquetas foi projetada para funcionar sem problemas por um 
longo tempo, exigindo muito pouca manutenção. Limpe sua impressora 
regularmente para mantê-la funcionando corretamente. 

Limpeza da lâmina do cortador

Periodicamente, a mensagem Limpar cortador será exibida. Este é um lembrete 
para limpar qualquer acúmulo de adesivo na lâmina do cortador para que suas 
etiquetas continuem sendo cortadas sem problemas.

Cuidado: A lâmina do cortador é extremamente afiada.

Para limpar a lâmina do cortador

1 Desligue a energia e remova o cartucho de etiquetas.
2 Pressione e segure a tecla CUT enquanto pressiona o botão  por 

2 segundos. 
3 Solte o botão  e a tecla CUT. 

O visor mostra a mensagem Mover lâmina do cortador.
4 Enquanto mantém pressionada a tecla Shift, pressione e solte a tecla CUT 

repetidamente. Cada pressionamento da tecla CUT moverá um pouco a 
posição da lâmina. 

5 Com a tampa do cartucho de etiquetas aberta, mova a lâmina aos poucos 
até atingir a posição superior.

6 Pressione para baixo a estrutura plástica do cortador e use um cotonete com 
álcool para remover a cola do cortador. 

 Certifique-se de que o álcool toque apenas na lâmina do cortador. 
O contato de um eventual excesso de álcool com a moldura de borracha 
pode danificá-la. 

7 Quando a lâmina estiver limpa, pressione a tecla CUT uma vez para retornar a 
lâmina à posição inicial. 

Limpeza do cabeçote de impressão

Uma ferramenta de limpeza do cabeçote de impressão está localizada na parte 
interna da porta do cartucho de etiquetas.

A lâmina do cortador é extremamente afiada. Evite o contato direto com a tecla 
CUT ou com a lâmina enquanto limpa o cabeçote de impressão.

Para limpar o cabeçote de impressão

1 Remova o cartucho de etiquetas.

Se você não tiver uma ferramenta de 
limpeza, entre em contato com a 
Assistência ao Cliente da DYMO 
(support.dymo.com).

2 Usando uma ferramenta de limpeza 
do cabeçote de impressão, passe 
cuidadosamente o lado da 
ferramenta com a almofada no 
cabeçote de impressão. 
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Precauções de segurança com relação a baterias 
recarregáveis 

Tipo de bateria: LiPolymer 7,4 V 1400 mAh 10,36 Wh

O manuseio inadequado da bateria de polímero de íon de lítio recarregável pode 
causar vazamento, calor, fumaça, explosão ou incêndio. Isso pode prejudicar o 
desempenho ou provocar falhas. Também pode danificar o dispositivo de 
proteção instalado na bateria. Isso pode danificar o equipamento ou provocar 
ferimentos nos usuários. Siga todas as instruções abaixo.

Perigo

 Use a bateria apenas na impressora de etiquetas Rhino 6000+.

 A bateria só pode ser carregada enquanto inserida na impressora de 
etiquetas usando o adaptador fornecido (9 VCC/2 A).

 Não conecte diretamente a uma tomada elétrica ou a carregadores que 
utilizam conexões para acendedores de cigarro.

 Não armazene a bateria perto de fogo ou dentro do carro quando houver 
a possibilidade de a temperatura ultrapassar 60 °C.

Aviso

 Interrompa o carregamento da bateria se este não for concluído dentro 
de 3,5 horas.

Cuidado

 Não use a impressora de etiquetas ou a bateria em local que gere eletricidade 
estática.

 Use a impressora de etiquetas apenas em temperatura ambiente.

 A bateria só pode ser carregada dentro de uma faixa de temperatura de 
+10 °C a 35 °C.

 A bateria só pode ser descarregada dentro de uma faixa de temperatura 
de -10 °C a 60 °C.

 Use apenas uma bateria DYMO autêntica.

Valores nominais

Impressora Entrada: 9 V, 2,0 A

Adaptador de energia
Entrada: 100–240 V 50/60 Hz 0,6 A
Saída: 9 V, 2,0 A
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Símbolos

As tabelas a seguir mostram os símbolos padrão por categoria.

Elétrico

Voz/Dados

Áudio/Vídeo

Aviso

Pontuação

Parênteses

Setas

Números

Moeda

Eletrodoméstico
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Texto da biblioteca

As tabelas a seguir mostram o texto da biblioteca por categoria.

Local

Áudio

ALPENDRE LAVANDERIA
ANDAR PRINCIPAL MAIS BAIXO
ÁREA DE SERVIÇO PÁTIO
BANHEIRA PISCINA
BANHEIRO PISO
BANHEIRO HÓSPEDES PORÃO
BANHEIRO PRINCIPAL PORTÃO
BIBLIOTECA POUSADA
CENTRO QUARTO
CLOSET QUARTO HÓSPEDES
COZINHA QUARTO PRINCIPAL
DECK QUINTAL
DEMARC SAGUÃO
DENTRO SALA
DIREITA SALA DE ENTRETENIMENTO
ENT. DE AUTOMÓVEL SALA DE ESTAR
ESCRITÓRIO SALA DE JANTAR
ESQUERDA SALA DE JOGOS
ESTÚDIO SALA DE JOGOS
FORA SALA DE MÍDIA
FOYER SOLÁRIO
FRENTE SÓTÃO
FUNDOS SPA
GABINETE SUPERIOR
GARAGEM TEATRO
GINÁSIO VESTIÁRIO

ALT-FAL. FRNT. CENT. ALTO-FALANTE
ALTO-FAL. EXT. DIR. ANALÓGICO
ALTO-FAL. EXT. ESQ. CD
ALTO-FAL. FRONT. DIR. CONTR. VOLUME
ALTO-FAL. FRONT. ESQ. DIGITAL
ALTO-FAL. LAT. DIR. FITA
ALTO-FAL. LAT. ESQ. FONO
ALTO-FAL. SURR. DIR. ÓPTICO
ALTO-FAL. SURR. ESQ. SUBWOOFER
ALTO-FAL. TRAS. DIR. SURROUND
ALTO-FAL. TRAS. ESQ. ZONA
ALTO-FAL. TRAS.CENTR.
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Vídeo

Voz/Dados

Segurança

CÂMERA BABÁ RGB
COMPONENTE RS-232
COMPOSTO S-VIDEO
DVD SAT
DVI TECLADO
DVR TELA DE TOQUE
HDMI TV
HDTV TV A CABO
IV VCR
MONITOR VESA
PROJETOR VIDEOGAME
REMOTO
RF

CO LAN
DEMARC SISTEMA DE TELEFONE
DESKTOP USB
DSL REDE
DSLAM TELEFONE
FAX VoIP
INTERNET SEM FIO
MODEM A CABO LAPTOP

BAIXA TEMP NÍVEL ALTO DE ÁGUA
CÂMERA PIR
CCTV PISCINA
CELULAR PORTA
CONTATO PORTA DA GARAGEM
CONTATO DE PORTA PORTA DIANTEIRA
CONTROLADOR PORTA DOS FUNDOS
CORNETA PORTÃO
CORREDIÇAS QUEBRA DE VIDROS
DESLIG. VENTILADOR REMOTO
DETEC. DE FUMAÇA SENSOR
DETECTOR CALOR SENSOR DE CHOQUE
DETECTOR DE ÁGUA SENSOR DE JANELA
DUTO SENSOR DE MOV.
ENERGIA SIRENE
ENT. DE AUTOMÓVEL SOBRESSALENTE
ESTROBOSCÓPIO TEC. DUPLA
GÁS TELEFONE
JANELA TERRA
MON. DE CARBONO
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