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Bu kılavuzda, XTL™ 300 etiketleme makinenizin özelliklerinden bazıları 
açıklanmaktadır. Etiketleme makinenizi kullanmaya başlamak için aşağıdaki 
bölümleri okuyun.

Etiketleme Makinenizi Kaydetme

Etiketleme makinenizi çevrimiçi kaydetmek için www.dymo.com/register 
adresini ziyaret edin. Kayıt işlemi sırasında, etiket bölmesi kapağının içerisinde 
bulunan seri numarasına ihtiyacınız olacaktır.

Aşağıdaki avantajlardan yararlanmak için etiketleme makinenizi kaydedin:

 Yazılım güncellemelerinin e-postayla bildirilmesi

 Özel teklifler ve yeni ürün duyuruları

Etiketleme makinenizin kullanımına ilişkin tüm bilgiler için, XTL™ 
300 Kullanım Kılavuzu'nu aşağıdaki konumlardan birinden indirin:

 support.dymo.com 

 DYMO ID™ yazılımı içerisindeki Yardım menüsünden 

(ücretsiz indirme)

 Mobil cihazınıza indirmek için QR kodunu kullanarak.

DYMO ID™ yazılımının en son 
sürümünü support.dymo.com 
adresindeki DYMO Web 
sitesinden indirin. 

Yazılım ve etiketleme makinesi 
güncelleştirmeleri olduğunda 

bildirimleri DYMO ID™ 
yazılımından alırsınız.

Hızlı Başlama Kılavuzu

TR
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Etiketleme Makinenizin Ambalajını Açma

Yazılım yüklemesi tamamlanana kadar etiketleme makinesini bilgisayarınıza 
bağlamayın.

1 Etiketleme makinenizi ambalajından çıkarın ve ambalaj malzemelerini saklayın.

2 Şekil 1'de gösterilen tüm öğelerin bulunduğundan emin olun. 

Ambalaj İçeriği

1 XTL 300 etiketleme 
makinesi

4 USB kablosu 7 Yazılım indirme kartı

2 Şarj edilebilir lityum polimer 
pil (takılıdır)

5 AC güç adaptörü ve 
güç kablosu

8 Hızlı Başlama Kılavuzu

3 Taşıma çantası
(yalnızca Kit modeli)

6 Taşıma kayışı 9 XTLTM etiket kartuşları 
(miktarı ve türü değişebilir)

Şekil 1 

*Kit modeli iki etiket 
kartuşu içerir

*
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Etiket Kartuşunu Takma

Etiketleme makineniz, kesintisiz şerit ve önceden boyutlandırılmış etiketler dahil 
çeşitli malzemelerde ve genişliklerde mevcut olan DYMO XTLTM etiket kartuşları 
kullanır. Etiket kartuşu satın alma hakkında bilgi için www.dymo.com adresini 
ziyaret edin.

Etiketleme makinenizin üstündeki 
düğmeye basın ve etiket bölmesi 
kapağını kaldırın. Bkz. Şekil 2.

Etiket ve şeridin etiket kartuşunun 
ağzına gerili olduğundan ve şeridin 
etiket kılavuzlarından geçtiğinden emin 
olun. Bkz. Şekil 3.

Şeridi sıkılaştırmak için şerit geri sarma 
makarasını kartuştaki okun gösterdiği 
yöne çevirin.

Etiket kartuşu tarafındaki elektronik çipe 
dokunmayın.

Etiket kartuşunu takın ve "tık" sesiyle 
yerine oturana kadar sıkıca bastırın.

Etiket bölmesi kapağını kapatın.

1 Kapağı 
bastırıp, 
kaldırın

Şekil 2 

2

Şekil 3 Dokunmayın!

Etiket kılavuzlarıŞerit geri sarma

3

4
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Pili Şarj Etme 

Etiketleme makinesi gücünü, şarj edilebilir bir lityum polimer (LiPo) pilden alır. 
Etiketleme makinenizle birlikte verilen pil zaten takılıdır ve kısmen şarjlı olarak sevk 
edilmektedir.

Pili yeniden şarj etmek için etiketleme makinenizle birlikte bir güç adaptörü 
verilmiştir. Pilin tam olarak şarj edilmesi yaklaşık 2,5 saat sürer.

sayfa 67'de bulunan LiPO Güvenlik Önlemleri'ni okuduğunuzdan 
emin olun.

Konektör kapağını etiketleme 
makinesi tarafından kaldırın 
ve saat yönünde çevirin. 
Bkz. Şekil 4.

Güç kablosunu güç adaptörüne 
takın. Bkz. Şekil 5.

Güç kablosunu güç konektörüne takın ve ardından güç kablosunu bir güç 
prizine takın. Bkz. Şekil 5.

1

2

Şekil 4 

Kaldırın ve saat 
yönünde çevirin

3

Şekil 5 

Güç adaptörü

Güç kablosu

Güç konektörü
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İlk Etiketinizin Yazdırılması
Gücü ilk kez açtığınızda, sizden dilive ölçü birimini seçmeniz istenir. Bu seçimler 
siz değiştirene kadar sabit kalır.

Etiketleme makinenizin tüm ayrıntıları için support.dymo.com adresindeki 
Kullanıcı Kılavuzuna bakın. 

Etiketleme makinesini açmak 

için  düğmesine basın.

Gerekirse, istendiğinde dili ve 
ölçü birimini değiştirin.

 düğmesini kullanarak, 

 Genel'i seçin ve etiket 
yönü ve uzunluğunu seçin.

Bir metin yazın. 
Metin boyutunu ve 
biçimlendirmesini istediğiniz 
gibi değiştirin.

 düğmesine basın.

Yazdırma ve kesme 
seçeneklerini değiştirmek için 

 düğmesine basın ve basılı 
tutun.

Etiketi kesmek için  
düğmesine basın.

Yapışkanı açığa çıkarmak 
için kağıt sırtı sıyırın ve etiketi 
temiz ve kuru bir yüzeye 
yapıştırın.

1

2

3

Metin boyutu

Biçim+

Metni girin

Basın:

4

5

6

7 Ayrılmış sırtı çıkarın

Kesintisiz etiketler Önceden boyutlandırılmış 
etiketler

Etiketi sırttan 
soyun
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Etiketleme Makinenizi Tanıma

Gösterilen özellikleri öğrenin. 

1 Aç/Kapat 9 Kaydet 17 Büyük harf

2 Giriş 10 Sayı/Simge tuşları 18 Gezinti

3 Yazdırma/Yazıcı seçenekleri 11 Geri Al/Sil 19 Geri

4 Kesici 12 Satırbaşı 20 Yeni etiket/Temizle

5 LCD ekran 13 Döndür/Hizala 21 Tamam

6 Fonksiyon tuşları 14 Ara çubuğu 22 Güç 

7 Yakınlaştır 15 Metin boyutu/Metin stili 23 USB 

8 Sık Kullanılanlar 16 Shift

1 2

4

5

6

9

10

8

12

15
16

17

19
20

11

18

21

22

23

13

3

14

7
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Giriş Ekranı

Aşağıdaki şekil, Giriş ekranındaki ana özellikleri göstermektedir.

Özel etiketleme işiniz için birkaç etiket uygulaması mevcuttur:

İpuçları:

 Bir etiket uygulaması seçmek için gezinti ve  tuşlarını kullanın.

 Uyumlu bir etiket kartuşu takılıyken uygun etiket uygulamasını seçerek 
herhangi bir etiketi yazdırabilirsiniz. 

 Bir etiket uygulaması ve seçili etiket kartuşu uyuşmadığında bir dikkat simgesi 
 çıkar.

 Halihazırda seçili etiket kartuşuna uygun etiket uygulamaları etiket kartuşunda 
yazdırılamayacak etiket uygulamalarının solunda görünür.

Hızlı Kablo sarımı Dağıtım 
panosu

110-blok Lamine tel/kablo 
sarımı

Terminal 
bloğu

Varlık izleme

Genel Bayrak Bağlantı paneli Yatay kesici Isı ile daralan 
makaron

Dikey kesici Malzeme 
yönetimi

Kaydedilmiş bir etiketi açar

Etiket
uygulamaları

Ayarları değiştirirGeçerli etiketin
düzenlemesine

devam eder

Seçili olan etiket
kartuşu

Pil durumu
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Etiket Düzenleyici

Aşağıdaki şekil, etiket düzenleyicilerin çoğunda ortak özellikleri göstermektedir.

Etiketleme makinenizin tüm ayrıntıları için support.dymo.com adresindeki 
Kullanıcı Kılavuzuna bakın. 

 
Özellikler

Etiketinizi özelleştirmek için etiket özelliklerini değiştirin.

 
Ekle

Bir metin kutusu, barkod veya resim nesnesi ekleyin (kullanılabilen 
nesneler seçilen etiket türüne bağlıdır).

 
Serileştir

Bağlantı paneli etiketlerini otomatik olarak doldurun veya tekil 
etiketlerin bir serisini otomatik olarak oluşturun.

Git

Her defasında bir tane olmak üzere bir etiket serisi görüntüleyin. 
Etiket hatalarını bulun.

Etiket 
özellikleri 
ayarlar

Metin, 
barkod 

veya resim 
ekler

Bir etiket 
serisi 

oluşturur

Etiket 
görüntüler

Geçerli etiket/Etiket sayısı Etiket uzunluğu

Metin nesnesi
kenarlığı
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Etiketleme Makinesini Bilgisayarınızla Kullanma

Etiketleme makineniz bağımsız bir etiketleme makinesi olarak kullanılabileceği 
gibi en son DYMO ID™ yazılımı sürümünü kullanarak doğrudan bilgisayarınızdan 
da etiket yazdırabilirsiniz.

DYMO ID™ Yazılımını İndirme ve Yükleme

Yazılım yüklemesi tamamlanana kadar etiketleme makinesini bilgisayarınıza 
bağlamayın.

Yazılımı yüklemek için 

1 DYMO ID™ yazılımının en son sürümünü support.dymo.com adresindeki 
DYMO Web sitesinden indirin. 

2 Yükleyicideki talimatları izleyin.

Etiketleme Makinesini Bilgisayarınıza Bağlama

Etiketleme makinesi bilgisayarınıza etiketleme makinesinin sol tarafında bulunan 
USB bağlantısı kullanılarak bağlanır.

Yazılım yüklemesi tamamlanana 
kadar etiketleme makinesini 
bilgisayarınıza bağlamayın.

Etiketleme makinesini bilgisayarınıza 
bağlamak için

1 Etiketleme makinesinin sol tarafındaki 
konektör kapağını kaldırın ve 
konektörleri açığa çıkarmak için 
kapağı saat yönünde çevirin.

2 USB kablosunu etiketleme 
makinesindeki USB konektörüne 
takın ve ardından bilgisayarınızdaki 
uygun bir USB portuna takın.

Şimdi doğrudan DYMO ID™ yazılımından yazdırabilirisiniz veya etiketlerinizi daha 
sonra yazdırmak amacıyla etiketleme makinesine aktarabilirsiniz.
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DYMO ID™ Yazılımını Kullanma

Etiketleme makineniz bağımsız bir etiketleme makinesi olarak kullanılabileceği gibi 
en son DYMO ID™ yazılımı sürümünü kullanarak doğrudan bilgisayarınızdan da 
etiket yazdırabilirsiniz.

Çok miktarda etiket üretmenin önerilen yöntemi DYMO ID™ yazılımını 
kullanmaktır.

Aşağıdaki şekil, DYMO ID™ yazılımındaki bazı ana özellikleri göstermektedir.

Bir etiket yazdırmak için

1 Giriş ekranında  Genel'e basın.

2 Bir metin yazın.

3 Etiketi yazdırmak için  düğmesine tıklayın.

4 Etiketi kesin.

Yazılımı kullanma hakkında ayrıntılı bilgi için, çevrimiçi Yardıma bakın. 
Yardım menüsünden aşağıdakileri görüntüleyebilirsiniz:

 DYMO ID™ Yardımı

 DYMO ID™ Kullanım Kılavuzu 

 XTL™ 300 Kullanım Kılavuzu 

Bir etiket
oluşturmak için

bir etiketleme
uygulaması

seçer

Yazdırmak veya etiket aktarmak 
için bir etiketleme makinesi seçer Etiket kartuşunu seçin

Bir etiket 
yazdırır

Kaydedilmiş bir
etiketi açar

Giriş ekranını
gösterir veya

gizler

Geçerli etiketin 
düzenlemesine 
devam eder

Bilgisayarınızda 
ve etiketleme 
makinenizde 
etiket, resim ve 
şablonları 
yönetir
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Güvenlik Uyarıları 

Taşıma Kayışını Kullanma

Lithium Polymer Pili Kullanma

Pil Tipi: LiPolymer 14.8 V 2.000 mAh 29.6 Wh

Şarj edilebilir lityum polimer pilin yanlış kullanılması sızıntıya, ısınmaya, dumana, 
patlamaya veya yangına neden olabilir. Bunlar da, performans bozulmasına 
veya arızalara neden olabilir. Bunlar ayrıca pil takımına takılmış koruma cihazını 
da bozabilir. Sonuçta kullanıcılar yaralanabilir veya ekipman hasar görebilir. 
Aşağıdaki talimatları eksiksiz olarak izleyin.

Pil Takımını Şarj Ederken

DİKKAT

Taşıma kayışı, etiketleme makinesine takılıyken:

 Daha fazla dikkatli olun ve etrafınıza dikkat edin.

 Etiketleme makinesinin darbe almasını önleyin.

 Etiketleme makinesinin veya taşıma kayışının hareketli parçalara veya başka 

nesnelere takılmasını önleyin. Bu, fiziksel yaralanmaya veya etiketleme makinesinin 

hasar görmesine neden olabilir.

 Etiketleme makinesi taşıma kayışı takılıyken yalnızca iş sahipleri tarafından 

kullanılmalıdır.

TEHLİKE

Kaçınılmazsa, ciddi yaralanmaya veya ölüme neden olabilecek yangın ve 

patlamaya ilişkin riskleri azaltmak için:

 Pil hatalı bir şekilde kullanılırsa, şarj edilirse, imha edilirse veya yenisiyle değiştirilirse 

patlama tehlikesi oluşabilir. Yalnızca DYMO'nun tavsiye ettiği türle aynı veya 

eşdeğer pille değiştirin.

 Pili şarj ederken, yalnızca birlikte verilen güç adaptörünü kullanın ve bu kılavuzdaki 

talimatları izleyin.

 Bir elektrik prizine veya araba çakmağı şarj noktasına doğrudan bağlamayın.

 Pili ateşe yakın yerde veya 60 °C'nin (140 °F) üzerindeki aşırı yüksek sıcaklıklarda 

(örneğin, doğrudan ve güçlü güneş ışığı altında araçta) tutmayın.

 Hiçbir koşulda pile kısa devre uygulamayın.

 Pili kolay tutuşabilir nesnelere yakın yerlerde asla şarj etmeyin. 

DİKKAT

Kaçınılmazsa, hafif veya orta dereceli yaralanmaya ve/veya mal hasarına neden 
olabilecek çeşitli tehlikelerle ilişkili riskleri azaltmak için:

 Pili şarj etmeden önce Kullanıcı Kılavuzunu baştan sona okuyun.

 Lityum piller atılmadan önce tamamen deşarj edilmelidir.

 Pili her zaman yerel, bölgesel ve ulusal düzenlemelere uygun şekilde atın.

 Pil yalnızca 0 °C~45 °C (32 °F~113 °F) sıcaklık aralığında şarj edilebilir.



68

Pil Takımını Deşarj Ederken

UYARI

Kaçınılmazsa, ciddi yaralanmaya veya ölüme ve/veya mal hasarına neden 
olabilecek yangın ve patlamaya ilişkin riskleri azaltmak için:

 Şarj işlemi belirtilen sürede tamamlanmıyorsa pili 

şarj etmeyi durdurun.

 Pili şarj sırasında asla gözetimsiz bırakmayın. 

Zarar görmüş bir pili asla şarj etmeye 
kalkışmayın.

 Pil koku yayıyorsa, ısı veriyorsa, rengi bozulmuş 

veya deforme olmuşsa ya da kullanım sırasında 

herhangi bir şekilde olağandışı görünüyorsa, pili 
derhal cihazdan veya şarj aletinden çıkarın ve 

kullanımını durdurun.

UYARI

Kaçınılmazsa, ciddi yaralanmaya veya ölüme ve/veya mal hasarına neden 
olabilecek yangın ve patlamaya ilişkin riskleri azaltmak için:

 Pili yalnızca belirtilen ekipmanda kullanın.

 Pili ateşe yakın yerde veya 60 °C'nin (140 °F) üzerindeki aşırı yüksek sıcaklıklarda 

(örneğin, doğrudan ve güçlü güneş ışığı altında araçta) deşarj etmeyin.

DİKKAT

Kaçınılmazsa, hafif veya orta dereceli yaralanmaya ve/veya mal hasarına neden 
olabilecek çeşitli tehlikelerle ilişkili riskleri azaltmak için:

 Pil yalnızca -10 °C~60 °C (14 °F~140 °F) sıcaklık aralığında kullanılabilir.
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DYMO ürünlerinde 3 yıl garanti

DYMO elektronik ürünleri alım tarihinden itibaren hatalı yedek parça ve işçiliğe 
karşı 3 yıl garantilidir. DYMO aşağıdaki koşullar dahilinde arızalanan ürünü tamir 
etmeyi veya yeni ürün ile değiştirmeyi garanti eder.

1 Bu garanti kapsamındaki ürünler tamir için gönderildiğinde arızanın tarifi ile 
birlikte fatura kopyasının ve aşağıdaki bilgilerin verilmesi gerekmektedir: isim, 
soyad, telefon, açık adres - sokak, kapı numarası, posta kodu, şehir, ülke.

2 DYMO ya tamir gönderdiğiniz ürünlerin uygun şekilde paketlendiğinden emin 
olunuz. DYMO kargoda kırılan veya kaybolan ürünlerden sorumlu değildir.

3 Makinaların kullanım kılavuzundaki talimatlara kesinlikle uyulmalıdır. DYMO 
kazalardan, yanlış kullanımdan, ihmallerden meydana gelen arızalardan 
sorumlu değildir.

4 DYMO ürünlerinin sebep olduğu ölüm veya yaralanmalar da dahil olmak 
üzere DYMO makinaların, aksesuarların ve bunların kullanımından doğan 
herhangi bir kayıp, hasar veya masraf için herhangi bir yükümlülük kabul 
etmez.

5 DYMO yazıcılar, sadece DYMO markalı etiketlerle kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. Üçüncü tarafların etiketlerinin kullanılmasından kaynaklanan 
hiçbir arıza veya hasar bu garantinin kapsamına girmez. 

6 Bu garanti tüketici olarak sahip olduğunuz kanuni hakları etkilemez.

Eğer makinanız arızalandı ise?

DYMO size farklı teknik yardım seçenekleri sunar.

 DYMO web sitesi: www.dymo.com’a tıklayarak sorunlarınıza teknik yardım 
alabilirsiniz. ”Support” ‘u tıklayın böylece DYMO ürünleri ile ilgili sıkça sorulan 
sorular bölümünden “FAQ” detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Kullanım kılavuzu da 
size ilave bilgiler sağlayacaktır.

 DYMO yardım hattı: DYMO yardım hattı size sorunlarınızın nedenini 
bulmada ve çözmede destek olacaktır.

TR +90 212 324 22 00 Intl +44 203 564 8356

 Teknik servis: Arızalı ürünlerinizi www.dymoservice.com adresine kayıt 
ettirebilirsiniz. Sitemizden ürününüzü tamir için bize nasıl iletmeniz gerektiği 
hakkında gereken tüm bilgileri alabilirsiniz.




