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Este documento contém informações importantes que não estão incluídas em nenhuma outra 
documentação do DYMO Label. Ele destaca as alterações nos requisitos do sistema, novos 
recursos e problemas conhecidos. Leia este documento com atenção! 
 
NOVIDADES DESTA VERSÃO 
 
Esta versão inclui: 
 

• Problemas corrigidos 
 
Observação para desenvolvedores: A DYMO dispõe de um Software Developer’s Kit (SDK) para 
todas as impressoras com suporte. Acesse www.dymo.com para obter informações adicionais. 
 
 
REQUISITOS DO SISTEMA 
 
Suporte a sistema operacional 
Windows 7 SP1 ou posterior (32 bits ou 64 bits) 
Windows 8 (32 bits ou 64 bits) 
Windows 8,1 (32 bits ou 64 bits) 
Windows 10 (32 bits ou 64 bits) 
 
 
INSTALAÇÃO 
 
Direitos de administrador 
É necessário instalar o DYMO Label Software em uma conta de usuário com direitos de administrador. 
Entretanto, é possível usar o software quando conectado a uma conta com direitos limitados. 
 
COMPATIBILIDADE 
 
Suporte a impressoras 
O DYMO Label v.8 oferece suporte aos seguintes modelos de impressora: 
 
LabelWriter 450 
LabelWriter 450 Turbo 
LabelWriter 450 Twin Turbo 
LabelWriter 450 Duo 
LabelWriter 4XL 
 
MobileLabeler 
LabelManager Wireless PnP 
LabelManager 280 
LabelManager 500TS 
LabelManager PnP 
LabelManager 420P 
LabelManager 450D 
 
Os modelos mais antigos da impressora LabelWriter NÃO possuem suporte nesta versão do software 
DYMO Label. 
 
Suporte para suplementos 

http://www.dymo.com/


O DYMO Label v.8 inclui suplementos para: 
• Microsoft Office 2010, 2013 e 2016 - Word, Excel e Outlook 
• QuickBooks 2013, 2014 e 2016 (apenas EUA) 
• Act! 2011, 2012 e v16 (Somente inglês) 

 
PARA USUÁRIOS DO DYMO LABEL SOFTWARE VERSÃO 7 
 
Compatibilidade entre o DYMO Label Software versão 7 e o DYMO Label v.8 
Você pode instalar o DYMO Label v.8 se tiver a versão 7 instalada. Você pode usar as duas 
versões simultaneamente sem problemas.  
As seguintes alterações são realizadas durante a instalação do DYMO Label v.8: 

• Microsoft Office, QuickBooks e ACT! Suplementos para a versão 7 são desinstalados 
e substituídos pelos suplementos do DYMO Label v.8. 

• Drivers de impressora da versão 7 são atualizados para os drivers do DYMO Label v.8. 
 
Importação de configurações do DYMO Label Software versão 7 
O DYMO Label v.8 dispõe de um Assistente para primeira execução que pode importar as preferências 
e o Catálogo de endereços da versão 7. As configurações da Pasta de arquivos de etiqueta são 
importadas como parte desse processo. Quando você abre arquivos de etiqueta no DYMO Label 
versão 8, a caixa de diálogo Abrir arquivo aponta para a pasta padrão de arquivos da versão 7. 
 
Compatibilidade com o arquivo de etiquetas do DYMO Label Software versão 7 
O DYMO Label v.8 pode importar etiquetas da versão 7 (.lwl). O DYMO Label v.8 não pode abrir os 
arquivos de etiqueta de fita da versão 7 (.D1L).  
 
PROBLEMAS CONHECIDOS 
 
Instalação do suplemento QuickBooks no Windows 7 (somente EUA) 
Após instalar o DYMO Label Software, você deve efetuar login como Administrador e executar o 
QuickBooks pelo menos uma vez para que o botão Suplemento apareça na barra de ferramentas. 
Você pode então executar o QuickBooks no modo normal e o botão Suplemento estará visível. 
 
 
 
CONTATO COM O SUPORTE TÉCNICO DA DYMO 
 
Para obter suporte técnico, entre em contato com a DYMO em: 
  
 URL:  www.dymo.com 

http://www.dymo.com/

