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Tato p íru ka popisuje n které z funkcí štítkova e DYMO® LabelManager™ 280. 
Následující ásti obsahují informace o používání štítkova e.

Registrace štítkova e

P ipojení ke zdroji napájení

Vložení kazety se štítky

Seznámení se štítkova em

Instalace softwaru DYMO Label

P ipojení štítkova e k po íta i

Používání softwaru DYMO Label

Registrace štítkova e

Zaregistrujte štítkova  on-line na adrese www.dymo.com/register. B hem 
procesu registrace budete pot ebovat sériové íslo, které je umíst no uvnit  
zadního krytu štítkova e.

Zaregistrováním štítkova e získáte následující výhody:

Další rok záruky navíc

Oznámení o aktualizaci softwaru e-mailem

Speciální nabídky a ohlášení nových výrobk

Kompletní informace o použití štítkova e obdržíte po stažení kompletní 
uživatelské p íru ky LabelManager 280 na www.dymo.com.

Stru ná referen ní p íru ka

CZ
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P ipojení ke zdroji napájení

Zdrojem energie štítkova e je dobíjecí lithium-iontová (Li-ion) baterie.

Vložení baterie

Baterie, která je sou ástí balení štítkova e, se dodává áste n  nabitá.

P ed manipulací s Li-ion baterií zkontrolujte, zda je sí ový adaptér odpojen.

Vložení baterie

1 Sejm te ví ko p ihrádky na baterie ze 
štítkova e. Viz obr. 1.

2 Vložte baterii do p ihrádky na baterie, 
jak je zobrazeno na obr. 1.

3 Nasu te ví ko na baterie zp t.

P e t te si bezpe nostní opat ení, 
týkající se manipulace s Li-ion bateriemi 
(viz str. "Bezpe nostní opat ení pro sadu 
dobíjecích lithium-iontových baterií" na stran  28).

Vyjmutí baterie

Pokud se štítkova  nebude delší dobu používat, vyjm te sadu baterií.

P ed manipulací s Li-ion baterií zkontrolujte, zda je sí ový adaptér odpojen.

Vyjmutí baterie

1 Odpojte dobíjecí adaptér.

2 Sejm te ví ko p ihrádky na baterie ze štítkova e. 
Viz obr. 1.

3 Vyjm te baterii z p ihrádky na baterie.

P e t te si bezpe nostní opat ení, týkající se manipulace s Li-ion 
bateriemi (viz str. str. 28).

obr. 1 
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Nabíjení baterie

Sou ástí balení štítkova e je dobíjecí adaptér pro 
dobíjení sady baterií. Nabíjení baterie trvá p ibližn  
t i hodiny; štítkova  ale m žete použít i po p ibližn  
10minutovém nabíjení.

Dobíjecí adaptér se používá pouze k dobíjení 
sady baterií; dobíjecí adaptér nelze použít 
k napájení štítkova e.

Dobíjení baterie

1 Dobíjecí adaptér zapojte do sí ového 
konektoru na horní stran  štítkova e. 
Viz obr. 2.

2 Druhý konec dobíjecího adaptéru 
zapojte do zásuvky.

P e t te si bezpe nostní opat ení, 
týkající se manipulace s Li-ion bateriemi 
(viz str. str. 28).

Vložení kazety se štítky

Váš štítkova  používá kazety se štítky 
DYMO D1.

Postup vložení kazety se štítky

1 Zvedn te zadní kryt štítkova e a otev ete p ihrádku na baterie. 

2 Ujist te se, že podkladová i barvicí páska jsou 
u ústí kazety napnuté a že páska prochází mezi 
vodi i štítku. Viz obr. 3.

Pokud je to nutné, oto te navíjecí cívkou pásky ve 
sm ru hodinových ru i ek, abyste pásku dotáhli.

3 Vložte kazetu se štítkem sm ujícím ven a umíst te 
ji mezi vodi e štítk . Viz obr. 3.

4 Pevn  zatla te, až kazeta zasko í na místo 
slyšitelným cvaknutím. Viz obr. 4.

5 Zav ete zadní kryt.

obr. 2 

Vodi e 
štítk

Navíjecí cívka 
pásky

obr. 3 

obr. 4 

Cvak!
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Seznámení se štítkova em

Seznamte se s funkcemi, které jsou zobrazeny na obr. 5.

1 USB port 9 Back (vzadu) 17 Písmena s diakritickým 
znaménkem

2 Napájecí port 10 Uložení do pam ti/Otev ení 18 Navigace

3 Displej LCD 11 íselné klávesy 19 OK

4 O íznutí 12 Symboly 20 Nový štítek/Vymazat

5 Kurzíva 13 Klávesa Backspace (Zp t) 21 Menu

6 Podtržení 14 Klávesa Return (Enter) 22 Zap/Vyp

7 Svislý text 15 Mezerník 23 Velikost textu

8 Tisk/Kopie 16 Klávesa Caps (velká písmena) 24 Tu n

1 2
3

4
5

6

7

8

10

11

9

14

16

17

18

19

20

12

13

21

22

23

24

15
obr. 5 
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Stisknutím  zobrazíte záložky Formát, Vložit, Otev ít a Nastavení.

Použití štítkova e s po íta em

Váš štítkova  m žete používat jako samostatný štítkova , nebo m žete tisknout 

štítky p ímo z po íta e za pomoci poslední verze softwaru DYMO Label™.

Instalace softwaru DYMO Label

Nep ipojujte štítkova  k po íta i, dokud se nedokon í instalace softwaru.

Jak nainstalovat software do systému Windows®

1 Zav ete všechny otev ené aplikace Microsoft® Office.

2 Stáhn te si nejnov jší verzi softwaru DYMO Label z webové stránky DYMO 

na www.dymo.com.

3 Poklepejte na ikonu instalátoru.

Po n kolika sekundách se objeví instala ní obrazovka.

4 Klepn te na Instalovat a postupujte podle pokyn  v instalátoru.

Stru né rady

Pro výtisk více kopií stiskn te tla ítko  a držte je po dobu n kolika sekund.

Pro otev ení uložených štítk  stiskn te tla ítko  a držte je po dobu n kolika sekund.

A

abc

Otev ení uložených 
štítk .

Vyberte písmo, velikost
písma, formátování,

ohrani ení, zarovnání,
sm r textu a
délku štítku.

Vložte na štítek
symboly, objekty

clipart, datum a as,
automatické íslování

nebo uložený text.

Zm na výchozích 
nastavení.
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Jak nainstalovat software do systému Mac OS®

1 Stáhn te si nejnov jší verzi softwaru DYMO Label z webové stránky DYMO 
na www.dymo.com.

2 Poklepejte na ikonu instalátoru a pak postupujte podle pokyn  na 
obrazovce.

P ipojení štítkova e k po íta i

Štítkova  p ipojte k po íta i pomocí USB konektoru umíst ného v horní ásti 
štítkova e.

Nep ipojujte štítkova  k po íta i, dokud se nedokon í instalace softwaru.

P ipojení štítkova e k po íta i

1 P ipojte USB kabel do USB portu na horní 
stran  štítkova e. Viz obr. 6.

2 P ipojte druhý konec kabelu USB do 
volného USB portu na po íta i.

3 Pokud je to nutné, stiskem  
zapn te štítkova .

obr. 6 
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Používání softwaru DYMO Label

Následující obrázek ukazuje n které z hlavních funkcí, dostupných v softwaru 
DYMO Label.
 

Tisk vašeho prvního štítku

1 Klepn te jednou na štítek v oblasti pro úpravy a napište n jaký text.

2 Klepnutím na  vytisknete štítek.

3 Štítek od íznete stisknutím eza ky na štítkova i.

Vyberte typ
štítku

a použijte
rozvržení.

Vložte text,
adresy,

obrázky, tvary,
ádky, árové

kódy, data
a íta e.

Uložte si své
oblíbené adresy
nebo jiné údaje

do Adresá e
a automaticky

je vložte na
štítek.

Zvolte štítkova , pomocí 
n hož štítky vytisknete.

Vytiskn te štítek.

Použijte rozvržení 
na štítek.

Zachy te oblast na obrazovce 
a vložte ji na štítek.
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Bezpe nostní opat ení pro sadu dobíjecích lithium-iontových baterií

Nesprávná manipulace se sadou dobíjecích baterií m že zp sobit vyte ení, 
generování tepla, výbuch nebo požár. To m že zp sobit zhoršení výkonnosti 
nebo selhání. M že rovn ž dojít k poškození ochranného za ízení nainstalovaného 
v sad  baterií. M že to poškodit za ízení nebo zranit uživatele. Pe liv  dodržujte 
níže uvedené pokyny.

P i nabíjení baterie

Nebezpe í

Výstraha

Upozorn ní

Vybíjení baterií

Nebezpe í

Upozorn ní

P i nabíjení baterií používejte pouze ur ené nabíje ky a dodržujte ur ené podmínky.

Nep ipojujte p ímo do elektrické zásuvky ani do cigaretového zapalova e v aut .

Neskladujte a nepoužívejte baterie v blízkosti ohn  ani uvnit  automobilu i jinde, 
kde teplota m že p esáhnout 60 °C.

Pokud není nabíjení baterií dokon eno ve stanoveném ase, ukon ete nabíjení.

P ed nabíjením baterií si d kladn  p e t te tuto p íru ku.

Nenabíjejte baterii na míst , kde se vytvá í statická elekt ina.

Baterie se sm jí dobíjet pouze za teplot od 0 °C do 45 °C.

Baterie používejte pouze pro za ízení, pro které jsou ur eny.

Neskladujte a nepoužívejte baterie v blízkosti ohn  ani uvnit  automobilu i jinde, 
kde teplota m že p esáhnout 60 °C.

Nenabíjejte baterii na míst , kde se vytvá í statická elekt ina.

Baterie lze používat pouze za teplot od -20 °C do 60 °C.
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2 roky záruky na váš DYMO výrobek

Váš elektronický DYMO výrobek je prodáván s 2-letou zárukou od data nákupu, 
vztahující se na materiálové a výrobní vady. DYMO vám opraví nebo vym ní váš 
p ístroj zdarma za následujících podmínek: 

1 P ístroje vrácené v rámci této záruky musí být doru eny spolu s popisem 
závady, dokladem o nákupu a kompletními údaji k zaslání p ístroje zp t: 
jménem, telefonem, úplnou adresou (ulice, íslo domu, PS , m sto, stát).

2 P ístroje zasílané zp t musí být adekvátn  zabaleny. DYMO nep ebírá záruku 
za poškození nebo ztrátu zboží b hem p epravy od zákazníka.

3 P ístroje musí být užívány výhradn  podle návodu k použití dodávaného 
spolu s p ístrojem. DYMO nep ebírá záruku za jakékoli závady zp sobené 
náhodou, nesprávným použitím, úpravou p ístroje nebo nedbalostí.

4 Spole nost DYMO se z íká veškeré odpov dnosti za jakékoli následné ztráty, 
škody nebo výdaje plynoucí z užívání za ízení a jejich p íslušenství s tím, že 
není vylou ena odpov dnost za úmrtí nebo poran ní osob zp sobená t mito 
výrobky.

5 Tiskárny DYMO jsou ur eny pouze k používání se štítky zna ky DYMO. Tato 
záruka se nevztahuje na nesprávnou funkci nebo poškození, k nimž došlo v 
d sledku používání štítk  jiných dodavatel .

6 Tato záruka nijak neomezuje vaše zákonná práva zákazníka.

Zaregistrujte se na 2+1 rok záruka

Registrujte Váš nový DYMO produkt a získejte 1 dodate ný rok záruky. Jako 
registrovaný uživatel budete mít rovn ž nárok na:

Technickou podporu

Užite né rady a tipy

Speciální nabídky a informace o nových produktech

Jestliže Váš produkt dnes zaregistrujete, obdržíte zakrátko certifikát prodloužené 
záru ní doby. Navštivte www.dymo.com/register
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Co d lat, když váš p ístroj nefunguje?

DYMO nabízí následující možnosti:

DYMO webová stránka: Navštivte stránky www.dymo.com, na kterých 
naleznete pot ebnou pomoc. Klikn te na sekci “Podpora”, kde získáte 
informace o DYMO výrobcích - odpov di na nej ast ji kladené dotazy a 
ešení známých problém . Informace naleznete i v návodu k použití.

DYMO Helpdesk: M žete též kontaktovat naši spole nost telefonicky, 
pracovníci našeho zákaznického servisu se vám budou snažit pomoci ur it 
druh problému a navrhnout ešení:

CZ 239 016 817 Intl +44 203 564 8356

Poprodejní servis: v p ípad  poruchy štítkova e si tento m žete 
zaregistrovat na webových stránkách www.dymoservice.com, zde Vám 
budou poskytnuty instrukce kterak poslat štítkova  na opravu.


