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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: 

• Suporte para a impressora de etiquetas DYMO MobileLabeler 
 
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 
OS X v10.10 e posterior (somente Intel) 
 
 
INSTALAÇÃO 
 
O DYMO Label v.8 exige que você tenha permissões de "Administrador" no Mac OS para instalar uma 
impressora. Você DEVE ser capaz de modificar arquivos na pasta System para instalar e configurar 
uma impressora LabelWriter. 
 
OBSERVAÇÃO: Não conecte o cabo USB ao computador ou a um hub USB até ser instruído a fazê-lo 
durante a instalação do software. Se já possui uma impressora de etiquetas instalada, desconecte o 
cabo USB do computador antes de executar o instalador e reconecte o cabo quando solicitado. 
 
Instalação manual de uma impressora de etiquetas  
 
OS X v10.10 e posterior  

1. Verifique se a impressora de etiquetas está conectada e ligada. 
2. Abra Preferências de Sistema para Impressão & Fax (Impressoras & Scanners).  
3. Clique no botão + abaixo da lista de Impressoras. 
4. Selecione sua impressora de etiquetas na lista Nome da Impressora e clique em Adicionar.  

A impressora é incluída na lista Impressoras. 
5. Feche o diálogo Preferências de Impressora para concluir a instalação. 

 
 
Notas sobre a LabelWriter Duo  

• A impressora LabelWriter Duo não aceita Rendezvous. Não é possível localizar uma impressora 
LabelWriter Duo com o Rendezvous.  

• Não é recomendável imprimir nas impressoras LabelWriter Duo de etiquetas e de fita ao mesmo 
tempo. 

 
OBSERVAÇÃO: Em alguns casos, o modelo da impressora pode não estar listado no utilitário 
Configuração de Impressora, ou o botão Adicionar pode estar desativado. Se isso acontecer, 
saia e reinicie o Utilitário de Configuração de Impressora. 
 

http://www.dymo.com/


Suporte a suplementos no Microsoft Office 
O DYMO Label v.8 oferece suporte a suplementos para Microsoft Word e Excel no Microsoft Office 2008, 
2011 e 2016. 
 
Instalação de suplementos do DYMO Label 
 
Office 2008 e posteriores 
Para instalar e usar os suplementos para o Office 2008 e versões posteriores, você deve executar 
o Word e o Excel pelo menos uma vez ANTES de instalar o DYMO Label v.8. Isso permite que o 
Microsoft Office execute primeiramente o processamento para criar as pastas de script dos suplementos. 
 
 
IMPORTANTE: O DYMO Label v.8 deve ser instalado para cada usuário  
O DYMO Label v.8 deve ser instalado em cada conta de usuário que utilizará o software. Por exemplo, 
se instalar o software como Administrador e depois fizer login em uma conta diferente, você deve instalar 
o DYMO Label v.8 nessa conta. 
 
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.  
 
PARA USUÁRIOS DO DYMO LABEL SOFTWARE VERSÃO 7 

Importar as 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 v.8, 
a caixa de diálogo Abrir arquivo aponta para a pasta padrão de arquivos da versão 7. 

Compatibilidade com arquivos de etiqueta do DLS 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 (.D1L).  

 



CONTATO COM O SUPORTE TÉCNICO DA DYMO 
 
Para Suporte Técnico, acesse a seção Suporte no website da DYMO em:  
 
 http://www.dymo.com 
 


