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Leesmij — 05/2018 
 
Dit document bevat belangrijke informatie die niet in andere DYMO Label-documentatie staat. 
Er worden veranderingen in systeemvereisten, nieuwe functies en bekende problemen besproken. 
Lees dit document zorgvuldig door! 

NIEUW IN DEZE RELEASE 

In deze release is het volgende opgenomen: 

• Opgeloste kleinere problemen: Smart Paste 
• Opgeloste kleinere problemen: SDK Web Service Changes 

 
Opmerking voor ontwikkelaars: DYMO heeft een DSK (Software Developer's Kit) voor alle ondersteunde 
printers. Zie www.dymo.com voor meer informatie. 
 
SYSTEEMVEREISTEN 
 
Ondersteuning voor besturingssysteem 
Mac OS 10.11 en later (alleen Intel) 
 
 
INSTALLATIE 
 
Voor DYMO Label v.8 hebt u macOS-"beheerdersrechten" nodig om een printer te installeren. U MOET 
bestanden in de systeemmap kunnen wijzigen om een LabelWriter-printer te installeren en configureren. 
 
OPMERKING: Sluit de USB-kabel pas op de computer of USB-hub aan wanneer daarom tijdens de 
software-installatie wordt gevraagd. Als u al een labelprinter hebt geïnstalleerd, koppelt u de USB-kabel 
los van uw computer voordat u dit installatieprogramma uitvoert en sluit u de kabel opnieuw aan wanneer 
u daarom wordt gevraagd. 
 
Een labelprinter handmatig installeren  
 
Mac OS 10.11 en later  

1. Zorg dat de labelprinter is aangesloten en ingeschakeld. 
2. Open Systeemvoorkeuren voor Print en fax (Printers en scanners).  
3. Klik onder de lijst Printers op de knop +. 
4. Selecteer uw labelprinter in de lijst Printernamen en klik op Voeg toe.  

De printer wordt aan de lijst Printers toegevoegd. 
5. Sluit het dialoogvenster Printervoorkeuren om de installatie te voltooien. 

 
 
Opmerkingen voor de LabelWriter Duo  

• De LabelWriter Duo-printer biedt geen ondersteuning voor RendezVous. U kunt een LabelWriter 
Duo-printer niet vinden met RendezVous.  

• We raden af gelijktijdig af te drukken op de LabelWriter Duo Tape-printer en de Label-printer. 
 

OPMERKING: In sommige gevallen wordt uw printermodel niet vermeld in het hulpprogramma 
Printersetup of is de knop Voeg toe uitgeschakeld. In dat geval moet u het hulpprogramma Printersetup 
afsluiten en opnieuw starten. 
 
Add-in-ondersteuning voor Microsoft Office 

http://developers.dymo.com/2018/05/09/upcoming-sdk-web-service-changes/
http://www.dymo.com/


DYMO Label v.8 ondersteunt add-ins voor Microsoft Word en Excel in Microsoft Office 2008, 2011 
en 2016. 
 
Add-ins voor DYMO Label installeren 
 
Office 2008 en later 
Om de add-ins voor Office 2008 en later te installeren en gebruiken, moet u Word en Excel ten minste 
eenmaal openen VOORDAT u DYMO Label v.8 installeert. Zo kan Microsoft Office de scriptmappen voor 
de add-ins maken. 
 
 
BELANGRIJK: DYMO Label v.8 moet voor elke gebruiker zijn geïnstalleerd  
DYMO Label v.8 moet zijn geïnstalleerd voor elke gebruiker die de software gebruikt. Als u bijvoorbeeld 
de software als beheerder installeert en u vervolgens met een andere account aanmeldt, moet u DYMO 
Label v.8 op die account installeren. 
 
COMPATIBILITEIT  
 
Printerondersteuning 
DYMO Label v.8 ondersteunt de volgende printermodellen: 
 
LabelWriter Wireless 
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 
 
Eerdere LabelWriter-printers worden in deze versie van DYMO Label-software NIET ondersteund.  
 
 
CONTACT OPNEMEN MET DE TECHNISCHE ONDERSTEUNING VAN DYMO 
 
Ga voor technische ondersteuning naar het gedeelte Support op de website van DYMO op:  
 
 http://www.dymo.com 
 


