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Niniejszy dokument zawiera istotne informacje, których nie ma w żadnym innym dokumencie dotyczącym 
programu DYMO Label. Opisano w nim zmiany w wymaganiach systemowych, nowe funkcje oraz znane 
problemy. Prosimy uważnie się z nim zapoznać! 

WPROWADZONE ZMIANY 

Zmiany w niniejszej wersji: 
• Obsługa drukarek etykiet DYMO MobileLabeler 

 
Uwaga dla deweloperów: DYMO udostępnia oprogramowanie SDK dla wszystkich obsługiwanych 
drukarek. Więcej informacji zawiera www.dymo.com. 
 
 
WYMAGANIA SYSTEMOWE 
 
Obsługiwane systemy operacyjne 
Windows 7 SP1 lub później (32- lub 64-bitowy) 
Windows 8 (32- lub 64-bitowy) 
Windows 8.1 (32- lub 64-bitowy) 
Windows 10 (32- lub 64-bitowy) 
 
 
INSTALACJA 
 
Uprawnienia administratora 
Oprogramowanie DYMO Label należy instalować z konta użytkownikaz uprawnieniami administratora. 
Można jednak używać tego oprogramowania, jeśli użytkownik jest zalogowany na koncie z ograniczonymi 
uprawnieniami. 
 
ZGODNOŚĆ 
 
Obsługiwane drukarki 
Oprogramowanie DYMO Label w wersji 8 obsługuje następujące modele drukarek: 
 
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 
 
Wcześniejsze modele drukarek LabelWriter NIE są obsługiwane przez tę wersję oprogramowania 
DYMO Label. 
 
Obsługa dodatków 
Oprogramowanie DYMO Label w wersji 8 zawiera dodatki umożliwiające współpracę z następującymi 

http://www.dymo.com/


aplikacjami: 
• Microsoft Office 2010, 2013 oraz 2016 - Word, Excel oraz Outlook 
• QuickBooks 2013, 2014 oraz 2016 (tylko USA) 
• Act! 2011, 2012 oraz v16 (wyłącznie wersja angielska) 

 
DOTYCZY UŻYTKOWNIKÓW PROGRAMU DYMO LABEL W WERSJI 7 
 
Zgodność programów DYMO Label w wersjach 7 i 8 
Oprogramowanie DYMO Label w wersji 8 można instalować na komputerze z istniejącą instalacją 
wersji 7. Obu wersji można używać równolegle bez żadnych zakłóceń.  
Podczas instalowania programu DYMO Label w wersji 8 system wprowadza następujące zmiany: 

• Dodatki aplikacji pakietu Microsoft Office oraz programów QuickBooks i ACT! dla wersji 7 są 
odinstalowywane i zastępowane dodatkami dla wersji 8. 

• Sterowniki drukarek dla wersji 7 są aktualizowane do sterowników dla wersji 8. 
 
Importowanie ustawień programu DYMO Label w wersji 7 
Aplikację DYMO Label w wersji 8 wyposażono w Kreatora pierwszego uruchomienia, który może 
zaimportować preferencje oraz książkę adresową z wersji 7. Proces obejmuje m.in. import ustawień 
folderu plików z etykietami. Po otwarciu pliku etykiet w programie DYMO Label w wersji 8, w oknie 
dialogowym Otwieranie pliku będzie widoczny domyślny folder plików z etykietami z wersji 7. 
 
Zgodność pliku z etykietami z programu DYMO Label w wersji 7 
W programie DYMO Label w wersji 8 można importować etykiety z wersji 7 (pliki .lwl). Nie można 
natomiast otworzyć plików etykiet do drukowania na taśmach (.D1L).  
 
ZNANE PROBLEMY 
 
Instalacja rozszerzeń QuickBooks Add-in w systemie Windows 7 (tylko USA) 
Po zainstalowaniu programu DYMO Label należy zalogować się jako administrator i co najmniej raz 
uruchomić aplikację QuickBooks. Na pasku narzędzi pojawi się wtedy przycisk dodatku. Odtąd można 
używać programu w zwykłym trybie, a przycisk dodatku będzie stale widoczny. 
 
 
 
KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI TECHNICZNEJ FIRMY DYMO 
 
Aby uzyskać pomoc techniczną, prosimy kontaktować się z firmą DYMO: 
  
 Internet: www.dymo.com 

http://www.dymo.com/

