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Védjegyek 

A DYMO, DYMO Label és a LabelWriter bejegyzett védjegy az Egyesült Államokban és más 

országokban. Minden más terméknév az adott tulajdonosok tulajdonát képezi. 

FCC és IC Nyilatkozat 

Figyelem:Felhívnánk a használó figyelmét arra, hogy a megfelelőségért felelős fél által 
egyértelműen jóvá nem hagyott változtatások vagy módosítások érvényteleníthetik a 
felhasználó azon jogosultságát, hogy működtethesse az eszközt. 
Megjegyzés: Ezt az eszközt tesztelték, és úgy találták, hogy megfelel az FCC 15. fejezete 
„B” osztályú digitális eszközökre vonatkozó korlátozásoknak. E korlátok célja az, hogy 
lakossági létesítményekben megfelelő védelmet nyújtsanak a veszélyes interferencia 

ellen. Az eszköz rádiófrekvenciás energiát generál, használ és sugározhat és - ha nem az 
utasítások szerint van telepítve és használva, akkor - a rádió kommunikációban zavaró 
interferenciát okozhat. Azonban, nincs arra garancia, hogy egy adott létesítményben ne 
forduljon elő interferencia. Ez az eszköz káros interferenciát okoz a rádió és televíziós adás 
vételében, amit az eszköz ki és bekapcsolásával meg lehet határozni, ezért ajánlatos, hogy 
a felhasználó próbálja meg az interferenciát korrigálni az alábbi intézkedések egyikével 

vagy azok közül többel: 

 Irányítsa máshová vagy helyezze át egy másik helyre a vevőantennát. 

 Növelje az eszköz és a jelvevő közötti távolságot. 

 Ne ahhoz a áramköri kimenethez csatlakoztassa az eszközt, amelyhez a jelvevő 
van csatlakoztatva. 

 Konzultáljon az eladóval vagy egy tapasztalt rádió/TV szerelővel. 

Ez az eszköz megfelel az Industry Canada engedélyköteles RSS szabványá(ai)nak. 
Üzemeltetés feltétele az alábbi két körülmény megléte: 

1 az eszköz nem okozhat interferenciát, és 

2 az eszköznek el kell viselnie minden káros zavart, így azt is, amit az eszköz nem kívánt 
üzemeltetése okozhat. 

Ez az eszköz megfelel a nem ellenőrzött környezetre megadott IC RF sugárzásterhelési 

határértékeknek. 
Korlátozások: Az eszköz az 5150-5350 MHz közötti sávban üzemel és a közös csatornájú 

mobil műholdas rendszerek lehetséges káros zavarásának csökkentésére kizárólag beltéri 
felhasználásra szolgál. 
A transzmitter által használt antenná(áka)t úgy kell telepíteni és üzemeltetni, hogy az 
minden személytől legalább 20 cm-es távolságban legyen és egyetlen antennával vagy 

transzmitterrel együtt sem lehet kombinálni vagy üzemeltetni. A telepítőknek 
biztosítaniuk kell, hogy az eszköz (annak kézibeszélője kivételével) és a felhasználó között 
legalább 20 cm-es távolság legyen. 

CE Nyilatkozat 

Korlátozások az 5 GHz-es sávban: 
Az 2014/53/EU irányelv 10. cikkelye (10) szerint, a csomagoláson fel van tüntetve, hogy ez 

a rádióberendezés bizonyos korlátozások alá esik az alábbi piacokon: Belgium (BE), Cseh 
Köztársaság (CZ), Dánia (DK), Németország (DE), Észtország (EE), Írország (IE), 
Spanyolország (ES), Franciaország (FR), Horvátország (HR), Olaszország (IT), Lettország 
(LV), Litvánia (LT), Luxemburg (LU), Magyarország (HU), Hollandia (NL), Ausztria (AT), 
Lengyelország (PL), Portugália (PT), Szlovénia (SI), Szlovákia (SK), Finnország (FI), 
Svédország (SE), az Egyesült Királyság (UK), Törökország (TR), Norvégia (NO) és Svájc (CH). 
Az 5150-5350 MHz frekvenciatartományban való üzemeltetéskor az eszköz WLAN 

funkciója kizárólag beltérben alkalmazható. 
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Óvintézkedések 
 

 

Olvassa el és értelmezze az alábbiakban felsorolt utasításokat. A terméken 
feltüntetett minden figyelmeztetést és utasítást be kell tartani. 

Általános 

 A műanyagtasakokat az előírásnak megfelelően kell ártalmatlanítani, és 
gyermekektől távol kell tartani. 

 Helyezze a terméket egy lapos, stabil felületre. 

 A terméket mindig a használati utasításban leírtak szerint kell használni. 

 Bármilyen abnormális szag, hő, füst, elszíneződés, torzulás vagy a 
termék használatakor jelentkező bármilyen más szokatlan jelenség 
esetén azonnal húzza ki a tápkábelt a csatlakozóból. 

 Ne szerelje szét a terméket. A termék ellenőrzéséhez, beállításához és 
javításához forduljon a DYMO ügyfélszolgálatához. 

 Ne ejtse le, ne üsse meg, illetve ne kezelje a terméket a rendeletetésétől 
eltérő módon. 

 Ne hagyja, hogy bármilyen folyadék érintkezzek a termékkel. 

 Győződjön meg arról, hogy a termék tisztítása előtt lekapcsolta-e a 
hálózatról, és szükség esetén, húzza ki a tápkábelt az elektromos 
aljzatból. Ennek elmulasztása áramütést vagy tüzet okozhat. 

 Ne dugjon idegen tárgyakat a termékbe. 

 A termék tisztítására ne használjon festékhígítót, benzint, alkoholt vagy 
bármilyen más szerves oldószert. Ezek használata károsíthatja a termék 
felületét. A termék tisztításához használjon egy puha és száraz ruhát. 

Áramellátás 

 Kizárólag a termékhez mellékelt tápkábelt és adaptert szabad használni. 

 Ne érintse meg nedves kézzel a tápkábelt vagy az adaptert. 

 Ne vágja el, károsítsa, változtassa meg a tápkábelt és ne is helyezzen rá 
nehéz tárgyakat. 

 Károsodott tápkábelt vagy adaptert nem szabad használni. 

 Ne a vezeték meghúzásával húzza ki a csatlakozódugót az elektromos 
aljzatból. Ezzel ugyanis áramütést vagy tüzet okozhat. 

 Ne használja a hálózati adaptert zárt térben és ne takarja le ruhával. 
Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter túlmelegedésének 
megakadályozásához elégséges legyen a szellőzés. 

 Amennyiben a termék hosszabb ideig használaton kívül van, húzza ki 
a tápkábelt az elektromos csatlakozóból. 

Nyomtató 

 Ne dugja be ujjait a termék mozgó alkatrészei közé vagy annak nyílásaiba. 

 Ne zárja le a címkekimeneti nyílást és ne helyezzen tárgyakat a nyílásba. 

 Ne érintse meg a leszakító lécet. Személyi sérülést okozhat. 

 Te helyezze a tárgyat közvetlen napfényre, fűtőtesthez vagy más forró 
háztartási eszközhöz közel, illetve nagyon magas vagy nagyon alacsony 
hőmérsékletnek, magas páratartalomnak, vagy intenzív porosodásnak 
kitett helyre. 

 Ne tartsa vagy emelje fel az eszközt a fedelénél fogva. 
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Címkék 

 Kizárólag DYMO márkájú címkéket használjon. A termékre adott 
garancia nem terjed ki olyan hibás működésre vagy kárra, amelyet 
valamilyen harmadik fél címkéinek használata okozott. 

 A címkéket szobahőmérsékleten, csak tiszta, száraz felszínre szabad 
alkalmazni. 

 A címketekercseket óvni kell a közvetlen napfénytől, magas 
hőmérséklettől, magas páratartalomtól és portól. Hűvös, sötét helyen 
tárolandó. 

 

Környezetvédelmi információk 
 

 

Az eszköz előállításához természeti erőforrások kinyerésére és 
használatára volt szükség. Egészségre és környezetre ártalmas anyagokat 
tartalmazhat. 

Az ilyen anyagok környezetünkbe kerülésének megakadályozása és a 
természeti erőforrásokra gyakorolt hatásaik enyhítése érdekében a megfelelő 
visszavételi rendszerek használatát javasoljuk. Ezek a rendszerek megfelelő 
módon újrahasználják vagy újrahasznosítják az élettartama végét elért eszköz 
szinte összes anyagát. 

Az eszközön szereplő áthúzott gyűjtőedény szimbólum jelzi, hogy ezeket a 
rendszereket kell használnia. 

 

 

A begyűjtő és újrahasznosító rendszerekről további tájékoztatásért forduljon 
helyi vagy területi hulladékgazdálkodási szervezethez. 

Fordulhat a DYMO céghez is, ha további információkat szeretne termékeink 
környezetre gyakorolt hatásairól. 
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A címkenyomtató ismertetése 
 

 

Gratulálunk a DYMO LabelWriter Wireless címkenyomtató megvásárlásához. 
A LabelWriter nyomtató éveken át megbízhatóan fogja nyomtatni címkéit. 
Szánjon néhány percet a nyomtató használatának és ápolásának 
megismerésére. 

A címkék vagy a címkenyomtató tartozékainak beszerzésével kapcsolatos 
információkért látogasson el a www.dymo.com honlapra. 

 

A termék regisztrálása 
 

 

A címkenyomtató online regisztrálásáért 
látogasson el a www.dymo.com/register 
honlapra. A regisztráció során szüksége lesz a 
címkenyomtató alján feltűntetett 
sorozatszámra. 

Regisztrálja címkenyomtatóját az alábbi 
előnyökért: 

 Értesítés email-en az ingyenes szoftverfrissítésekről 

 Speciális ajánlatok és 
közlemények az új 
termékekről 

 

Ismerkedés a címkenyomtatóval 
 

 

A LabelWriter nyomtató közvetlen hőnyomtató, és nem használ festéket vagy 
tonert. Ehelyett, a nyomtató a hőnyomtató fej hőjével nyomtat speciális 
kezelést kapott hőérzékeny címkékre. A címkéken kívül soha semmilyen más 
fogyóeszközt nem kell vásárolnia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sorozatszám a 
nyomtató alján 

http://www.dymo.com/
http://www.dymo.com/register
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Ismerkedjen meg a nyomtató főbb részeivel (ld. az alábbi képek): 
 

 

 
 
 
 
 

1. A fedél füle 

2. Címketekercs 

3. Címke orsó 

4. Címkekioldó kar 

5. Címkevezető 

6. Címkekimenet és leszakító léc 

7. Címkeadagolás előre 

8. Áramellátás (Be/Ki) Nyomtató állapotjelző fény 

9. Címke visszaadagolás 

10. Vezeték nélküli üzemmód jelzőfény 

 
 

1 

2 

3 

4 

1
0 

5 9 

8 

6 7 
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1. Címkeadagolás előre 

2. Áramellátás (Be/Ki) Nyomtató állapot-jelzőfény 

3. Címke visszaadagolás 

4. Vezeték nélküli üzemmód jelzőfény 

5. Áramcsatlakozó 

6. USB csatlakozó 

7. Alaphelyzetbe állítás (RESET) 

8. Wifi védett beállítás (WPS) 

Áramellátás 
 

 

 

A  kapcsolja be és ki a Nyomtató áramellátását. Ötperces inaktivitás 
után a nyomtató energiatakarékos üzemmódba kapcsol és kigyullad az 
áramellátás állapotjelző lámpája. További információkért ld. az Áramellátás 
állapotjelző lámpája című részt a 22. oldalon. 

 

Címkeadagolás gombok 
 

 

 

A nyomtató oldalán lévő címkedobás gomb          egyetlen címkét tol előre.  
A címke visszaadagolás gomb      visszahúzza a címkét a címkekimenetből. 
Ennek akkor van jelentősége, ha a tekercsek cseréjekor a nyomtatóból 
eltávolítjuk a címkéket. 

Jobboldali nézet 

1    2          3      4 

Hátoldali nézet 

5    8       7       6 
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  Vezeték nélküli üzemmód jelzőlámpája 

A vezeték nélküli állapotjelző lámpa a nyomtató aktuális vezeték nélküli 

állapotát mutatja. További információkért ld. a Vezeték nélküli üzemmód 

állapotjelző lámpája című részt a 22. oldalon. 
 

WPS gomb 
 

 

 

A WI-FI védett beállítás (WPS) gombot a nyomtatónak a WPS-es routeréhez 
történő csatlakoztatására lehet használni. Két perce van arra, hogy 
megnyomja a WPS gombot a routeren és a nyomtatón. Ld. A nyomtató 
csatlakoztatása WPS használatával a  12. oldalon. 

Ld. a router mellé adott dokumentációt arra vonatkozóan, hogy az Ön 
routere támogatja-e a WPS-t. 

 

ALAPHELYZETBE ÁLLÍTÁS (RESET) 
 

 

 

Ha az alaphelyzetbe állítás (RESET) gombot öt másodpercnél hosszabb 
ideig tartja lenyomva, akkor a nyomtató visszaáll a gyári alapértelmezett 
beállításokra. Ez minden eddig elmentett hálózatot és más beállítást törölni 
fog. 

Rövid idejű (1-5 másodperces) lenyomás   Újraindítja a nyomtatót a beállítok törlése                 
nélkül. 

Hosszú (5 másodpercnél 
tovább tartó) lenyomás 

Törli a nyomtató összes beállítását és visszaállítja a 

nyomtatót a gyári alapértékekre. A nyomtató 

hozzáférési pont módban indul el és a gyorsbeállítás-
varázsló automatikusan elindul, amikor a nyomtatót a 

számítógéphez csatlakoztatja. 

 

Címkekioldó kar 
 

 

 

A címkekioldó karral lehet eltávolítani a nyomtatófejet a címkékről, így a 
címkéket könnyen el lehet távolítani a címkekidobóból. 

 

Címkevezető 
 

 

 

A címkevezetőnek a keskenyebb címkék, például címet tartalmazó címkék és 
más speciális címkék, esetében van jelentősége. A címkevezető segít a 
címkéket megfelelően odaigazítani a címkekidobó bal oldalához, így a 
címkék megfelelően lesznek adagolva. 

 

A címkék ismertetése 
 

 

A DYMO LabelWriter nyomtatók speciális hőnyomtató technológiával 
nyomtatnak speciálisan kezelt, hőérzékeny címkékre. Ez azt jelenti, hogy 
sohasem kell tonert, tintakazettát vagy festékszalagot cserélnie a címkék 
nyomtatásához. 

A DYMO jótállása nem terjed ki olyan hibás működésre vagy kárra, melyet a 
DYMO márkájú címkéktől eltérő címkék használata okozhatott. Mivel a 
DYMO LabelWriter nyomtatók hőnyomtatási technológiát alkalmaznak, 
speciális kivitelű és gyártmányú címkéket kell használnia. A nem DYMO 
márkájú címkék hőérzékeny bevonata esetleg nem kompatibilis, és nem 
kielégítő nyomatokat vagy hibás nyomtatóműködést eredményezhet. 
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A címkék tartósságát azok használati módja határozza meg. A hőnyomtatón, 
például LabelWriter nyomtatón nyomtatott hőérzékeny papírcímkék 
kifakulásának két oka is lehet: 

 A hosszú ideig ható közvetlen napfény vagy fénycsővilágítás, illetve a túl 
magas hő fakulást okoz. 

 A képlékenyítőszerekkel való érintkezés (például, műanyag 
iratrendezőbe helyezett címkék) fakulást okoz. 

Eredeti csomagolásban a címkék tárolási élettartama 18 hónap. Ha a 
címkéket rövidtávú alkalmazásokon (borítékok, csomagok stb.) használják, a 
fakulás nem jelent problémát. Ha a címkéket iratszekrényben lévő iratok 
címkézésére használják, a fakulás igen fokozatosan, évek alatt következik 
be. Ha a címkéket napfénynek kitett polcra rakott jegyzettömbök élére 
helyezik, a fakulás jelei pár hónap múlva jelentkeznek. 

Az éppen nem használt címkék élettartamát meghosszabbíthatja, ha a 
címkéket hűvös, száraz helyen tárolja azok eredeti fekete csomagolásában. 

 

Címkerendelés 
 

 

 

A DYMO a címkék széles választékát kínálja a LabelWriter nyomtatókhoz, 
többek között borítékok, postai csomagok címzésére, iratmappák és sokfajta 
hordozók megnevezésére, illetve névkitűzők és sok más nyomtatására 
alkalmas címkéket. A teljes listát a DYMO honlapján (www.dymo.com) 
található. 

A DYMO jótállása nem terjed ki olyan hibás működésre vagy kárra, melyet a 
DYMO márkájú címkéktől eltérő címkék használata okozhatott. Mivel a DYMO 
LabelWriter nyomtatók hőnyomtatási technológiát alkalmaznak, speciális 
kivitelű és gyártmányú címkéket kell használnia. A nem DYMO márkájú 
címkék hőérzékeny bevonata esetleg nem kompatibilis, és nem kielégítő 
nyomatokat vagy hibás nyomtatóműködést eredményezhet. 

 

Egyéni címkék (csak az USA-ban) 
 

 

 

A DYMO többféle lehetőséget is kínál a LabelWriter címkék testre 
szabására. Bármilyen színű szöveggel vagy grafikával előrenyomtatott 
címkéket is lehet rendelni. Például, előrenyomtathatók olyan szállítási 
címkék, amelyeken az ön válaszcíme és cégjelzésével egyező logója 
szerepel. Címkék egyedi méretekben és speciális ragasztófelülettel is 
elérhetők. 

A testreszabott címkézési programunkkal kapcsolatos további információkkal 
telefonon az Egyéni Címkéket Értékesítő részlegünk adhat (tel: 1-800-426-
7827) illetve látogassa meg a http://customlabels.dymo.com honlapunkat. 

 

Rendszerkövetelmények 
 

 

A LabelWriter Wireless címkenyomtatóhoz az alábbi operációs rendszerek 
egyike szükséges: 

 Windows® 7 vagy újabb 

 OS X® 10.11 vagy újabb 

 iOS® 9 vagy újabb 

 Android® 5 vagy újabb 

http://www.dymo.com/
http://customlabels.dymo.com/
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Címkék tervezése és nyomtatása 
 

 

Címkék tervezésére és nyomtatására több lehetőség is létezik: 

 DYMO Label szoftver  

 DYMO Stamps (csak az USA-ban) 

 DYMO Connect 
 

DYMO Label szoftver 
 

 

A DYMO nyomtató Label v.8 szoftverrel működve könnyűvé teszi a címkék 
tervezését és nyomtatását. A DYMO Label beépülő modul (Add-in) révén a 
QuickPrint, Microsoft Word, Excel, Outlook, ACT! (csak az USA-ban) és 
QuickBooks (csak az USA-ban) programokkal közvetlenül a 
munkaasztalról is nyomtathat címkéket. Ha a fenti alkalmazások telepítve 
vannak a számítógépen, a DYMO Label v.8 szoftver telepítésekor a 
beépülő modulok automatikusan települnek. További információk vagy e 
funkciók használatával kapcsolatos segítségért ld. a DYMO Label v.8 
szoftver használati útmutatóját vagy az online súgót. 

Ld. a Címkék nyomtatása számítógépről c. részt a 13. oldalon. 
 

DYMO Connect Mobil App 
 

 

Az Apple® App store-n vagy a Google Play™ store-n elérhető DYMO 

Connect Mobil alkalmazás használatával tervezhet vagy nyomtathat 

címkéket a LabelWriter Wireless nyomtatóval. 

Ld. a Címkék nyomtatása mobil eszközről című részt a 14. oldalon. 
 

DYMO Stamps (csak az USA-ban) 
 

 

A DYMO Stamps telepítéséhez és az USPS postázás nyomtatásához 
jelentkezzen be az Endicia-val a nem havidíjas DYMO Stamps felhasználói 
fiókjába. 

Látogasson el a http://www.endicia.com/dymostamps honlapra 

A bejelentkezési folyamat végén töltse le és telepítse a DYMO Stamps 
szoftvert. További információkért és a szoftver használatáért ld. a DYMO 
Stamps online súgóját. 

A DYMO Stamps szoftver telepítése előtt a DYMO Label szoftvert és a 
LabelWriter nyomtatót is telepíteni kell. 

 

Fejlesztői és SDK információk 
 

 

A DYMO különféle típusú információkat biztosít, amelyekkel segítik a 
fejlesztőket, hogy alkalmazásokat írjanak a LabelWriter nyomtatókhoz és a 
DYMO Label szoftverhez. Alább néhány megjegyzés azoknak, akik 
termékeket szeretnének fejleszteni a LabelWriter nyomtatókhoz. 

 Tartsa szem előtt, hogy a LabelWriter nyomtatók szabvány 
nyomtatóillesztőket használnak. Ennél fogva, egy LabelWriter 
nyomtatóra ugyanúgy kell írni, mint egy tintasugaras vagy 
lézernyomtatóra, csak az oldalak kisebbek. 

 

 

http://www.endicia.com/dymostamps
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 Olyan esetekben, ha automatizálni szeretné a nyomtatást, vagy ki 
szeretné használni a DYMO Label szoftverbe épített címkenyomtatási-
teljesítmény előnyeit, a DYMO Label szoftverrel a Szoftverfejlesztő-
készlet (SDK) is települ. További információk, minták és dokumentáció 
elérhető az SDK mintatelepítés letöltésével, ami a DYMO honlapon a 
Támogatás című részben (Support section) az SDK oldalon található. 
support.dymo.com. 

 

A legfrissebb hírekért iratkozzon fel a fejlesztők blogjára a 
developers.dymo.com címen. 

http://support.dymo.com/
http://developers.dymo.com/
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Első lépések 
 

 

Ahhoz, hogy a címkenyomtató az Ön számítógépéről nyomtasson, ebben a 
részben leírt utasításokat kell követnie. A kezdéshez: 

1 Csatlakoztassa az elektromos hálózatra a nyomtatót 

2 Töltsön be egy tekercs címkét 

3 Csatlakoztassa a nyomtatót a vezeték nélküli hálózathoz 

4 Telepítse a címkék nyomtatására használni kívánt szoftvert 

5 Adja hozzá a nyomtatót a számítógépen vagy mobil eszközön működő 
szoftverhez 

A nyomtató konfigurációjára vonatkozó speciálisabb információkért Ld. a 
LabelWriter Wireless nyomtató konfigurációja című részt a 15. oldalon. 

 

Csatlakozás az elektromos hálózatra 
 

 

A különféle LabelWriter 
nyomtatótípusoknak áramigénye eltérhet. 

 Ellenőrizze, hogy a címkenyomtatóhoz adott 
hálózati adaptert használja-e. Ld.  

részletesen a Műszaki leírás című részt a 
29. oldalon. 

A tápellátáshoz való csatlakoztatáshoz 

1 Dugja be a tápkábelt a hálózati 
adapterbe és dugja be a hálózati 
adaptert a nyomtató hátulján lévő 
tápcsatlakozóba. 

2 A tápkábel másik végét dugja be egy 
konnektorba. 

3 Nyomja meg a gombot a 
nyomtató oldalán az áramellátás 
bekapcsolásához. 

Az áramellátás állapotjelző lámpája egy pár másodpercre felvillan és a 
vezeték nélküli mód állapotjelző lámpája pedig villogni fog. 

 

Címkék betöltése 
 

 

A címketekercseket fekete műanyag tasakban forgalmazzák. Az éppen nem 
használt címkéket feltétlenül ebben a tasakban kell tárolni. 

Fontos! 

A címkék nyomtatás közbeni megfelelő továbbításához ügyeljen az 
alábbiakra, amikor a címkéket betölti az orsóra és a nyomtatóba: 

 Ellenőrizze, hogy a készülék be van e kapcsolva. 

 A címkeorsó-vezetőt nyomja egy síkba a címketekerccsel, ne legyen 
közöttük hézag. 

 Címkéket úgy kell betölteni, hogy bal szélük a címkekimeneti-rés bal 
szélénél legyen. 

Tápkábel 

Hálózati adapter 

 
Áramellátás   WPS 
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A címketekercs betöltéséhez 

1 A bekapcsolt nyomtatón a Címke visszaadagolás gombot lenyomva 
adassa ki azokat a címkéket, amelyek a nyomtatót védték a szállítás 
során. 

2 Nyissa fel a felső fedelet, és a címkerekeszből távolítson el 
minden csomagolóanyagot. 

3 Távolítsa el a fedél alatti címkeorsót, és válassza el az orsóvezetőt az 
orsótól. 

4 Az orsó peremét bal kézzel 
megfogva tegye a címketekercset 
az orsóra, úgy, hogy a címkék 
adagolása alulról történjen, és a 
címketekercs bal széle szorosan 
odasimuljon az orsó oldalához. 

5 Csúsztassa az orsóvezetőt az orsó 
jobb oldalára, és a vezetőt nyomja 
szorosan a címketekercs oldalához, 
hogy ne maradjon rés a tekercs és 
az orsó között. 

Nyomtatás közben a címkék csak 
akkor továbbítódnak megfelelően, ha 
a címketekercs mindkét oldalon 
hézagmentesen hozzáér a 
címkeorsóhoz. 

6 Helyezze be a címkeorsót a 
nyomtató fedelében lévő résbe 
úgy, hogy a címkék a tekercs alól 
jöjjenek. 

7 A címke bal szélét igazítsa a 
címkekimeneti rés bal széléhez, és 
vezesse be a címkét a résbe. 

A nyomtató automatikusan 
továbbítja a címkéket, és a 
következő címke eleje előtt áll meg. 

Ha a nyomtató nem továbbítja a 
címkéket, győződjön meg arról, 
hogy az első címke teljesen be van 
vezetve, majd nyomja meg a   

címkedobás gombot a nyomtató 
oldalán. 

Ha a tekercs első címkéje nem 
hiánytalan, a       címkedobás 
gombot megnyomva dobassa ki a 
hiányos címkét. 

A címke a szélességétől függetlenül a címkeadagolás csak akkor lesz 
megfelelő, ha a címke bal széle a címkekimeneti rés bal széléhez van 
igazítva. 

8 A címkevezetőt csúsztassa balra, amíg hozzá nincs igazítva a címke jobb 
széléhez. 

Ügyeljen rá, hogy a címkevezető ne nyomja össze a szalagot. 

9 Óvatosan eressze le a felső fedelet. 

4 

5 

6 

7 

8 
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A nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz 
 

 

Határozza meg azt a vezeték nélküli csatlakozási eljárást, amivel a 
nyomtató a vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik. További információkért 
ld. a routerhez vagy a hozzáférési ponthoz adott dokumentációt a 
támogatott csatlakozási eljárások meghatározása végett. 

A nyomtatót többféle módon lehet gyorsan csatlakoztatni a vezeték nélküli 
hálózathoz: 

 a vezeték nélküli védett beállítás (Wireless Protected Setup (WPS)) gomb 
használatával 

 a gyorsbeállítás-varázsló használata a nyomtatóra telepített 
LabelWriter Web konfigurációs segédprogramban 

A nyomtató konfigurációjára vonatkozó speciálisabb információkért Ld. a 
LabelWriter Wireless nyomtató konfigurációja című részt a 15. oldalon. 

 

A nyomtató csatlakoztatása WPS használatával 
 

 

 

Ha az Ön routere támogatja a WPS-t, akkor a hálózat nevének és 
jelszavának megadása nélkül gyorsan csatlakoztathatja a nyomtatót a 
biztonságos hálózatához. Annak meghatározásához, hogy az Ön routere 
támogatja-e a WPS-t ld. a routerhez adott dokumentációt. 

A WPS gomb használata 

1 Nyomja meg a WPS gombot a 
nyomtató hátoldalán. 

A nyomtató oldalán lévő, vezeték nélküli 

állapotjelző lámpa   világítani fog. 

2 Két percen belül nyomja meg a WPS 
gombot a routeren. 

Amikor a nyomtatót sikeresen csatlakoztatta a 
vezeték nélküli hálózathoz, a vezeték nélküli 
állapotjelző lámpa bekapcsolva marad és 
tovább már nem világít. 

WPS PIN kóddal történő csatlakoztatáshoz ld. a WPS PIN kód beállítása című 
részt a 17. oldalon. 

 

A nyomató csatlakoztatása a gyorsbeállítás-varázsló segítségével 
 

 

 

Ellenőrizze, hogy rendelkezésére áll-e vezeték nélküli hálózathoz történő 
csatlakozáshoz szükséges jelszó vagy meghatalmazás. Ha nem ismeri 
ezeket, akkor lépjen kapcsolatba a vezeték nélküli hálózatának kezelőjével. 

Ha társasági vagy vállalkozási hálózathoz szándékozik kapcsolódni, akkor 
segítségért lépjen kapcsolatba a vezeték nélküli hálózatának kezelőjével. 

A gyorsbeállítás-varázsló használata 

1 Miután a nyomtató már néhány másodpercig bekapcsolva volt, 
számítógépén csatlakozzon a DYMOLWWxxxxxx elnevezésű vezeték 
nélküli hálózathoz. A nyomtató egyedi neve a nyomtató alján található. 
Ekkor az Ön számítógépe kilépett az Ön vezeték nélküli hálózatából és 
vezeték nélküli kapcsolatot létesített a nyomtatóval. 

2 Web-böngészőjében gépelje be a következő URL-t: http://192.168.58.1 

Ekkor böngészőjében megjelenik a belépési oldalt mutató Web 
Konfiguráció segédprogram. 

WPS 

http://192.168.58.1/
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3 Lépjen be a LabelWriter Web konfigurációs segédprogramba az 
alábbiak használatával: 

• Felhasználói név: admin 

• Jelszó: admin 

4 A varázsló segítségével csatlakoztassa a nyomtatót a vezeték nélküli 
hálózathoz. 

• A nyomtató neve – Önnek lehetősége van megváltoztatni a nyomtató 
alapértelmezés szerinti nevét valami olyasmire, amely nagyobb 
jelentőséggel bír az Ön hálózatán. 

• Csatlakoztatási eljárás - a DHCP-t javasoljuk. Statikus mód 
kiválasztásakor Önnek ismernie kell a hálózat minden olyan adatát, 
amelyekre szüksége van ahhoz, hogy a nyomtató konfigurálni tudja a 
hálózathoz. 

• Vezeték nélküli hálózat - Klikkeljen az Ön által kiválasztott vezeték 
nélküli hálózat melletti Kapcsolódás opcióra. További információkért 
ld. a Csatlakoztatás a vezeték nélküli hálózathoz című részt a 16. 

oldalon. 

Amikor a nyomtatót sikeresen csatlakoztatta a vezeték nélküli hálózathoz, 

a  vezeték nélküli állapotjelző lámpa folyamatosan világít. 

5 Jegyezze fel a nyomtatóra kijelölt IP címet, hogy a Web konfigurációs 
segédprogramot a későbbiekben el tudja érni. 

Miután a nyomtatót csatlakoztatta a vezeték nélküli hálózatra, megjelenik az 
Ön számítógépe és a nyomtató közötti vezeték nélküli kapcsolat és 
számítógépének automatikusan újból kapcsolódnia kell a vezeték nélküli 
hálózathoz. Ha csatlakoztatási problémákba ütközne, akkor ellenőrizze, hogy 
számítógépe újból rákapcsolódott--e a vezeték nélküli hálózatra. 

Ha csatlakoztatási gondjai lennének, akkor ld. a Vezeték nélküli 
csatlakoztatással kapcsolatos problémák című részt a  23. oldalon. 

 

Címkék nyomtatása 
 

 

A DYMO Label szoftverrel a számítógépén, a DYMO Connect applikáció 
használatával pedig a mobil eszközén tervezhet és nyomtathat címkéket. 

 

 

A számítógépről történő címkenyomtatáshoz telepíteni kell a DYMO Label 
szoftvert és a hálózati nyomtatót hozzá kell adnia a számítógépéhez. 

Nyomtatás számítógépről 

1 Töltse le és telepítse DYMO Label szoftver legutolsó változatát a 
support.dymo.com honlapról. 

2 Indítsa el a DYMO Label szoftvert és végezze el az alábbiakat: 

• Ha ez az első telepített DYMO Label nyomtató, akkor klikkeljen az 
Igen opcióra, amikor a szoftver azt kéri, hogy a címkenyomtatót 

vezeték nélküli nyomtatóként adja hozzá. 
• Ha egy DYMO címkenyomtató már telepítve van, válassza ki a Hálózati 

nyomtató hozzáadása opciót a Fájl menüből. 

3 Kövesse a Hálózati nyomtató hozzáadása segédprogramban megadott 
utasításokat. 

A DYMO Label szoftverben a kiválasztott nyomtatónak a LabelWriter Wireless 
nyomtatónak kell lennie. 

Címkék nyomtatása számítógépről 

http://www.dymo.com/
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Az Apple® App store vagy the Google Play™ store boltban elérhető DYMO 

Connect Mobil alkalmazás használatával egy mobil eszközről is tervezhet 

vagy nyomtathat címkéket a LabelWriter Wireless nyomtatóval. 

Nyomtatás mobil eszközről 

1 Mobil eszközének applikációs helyén keresse meg a DYMO Connect 
applikációt vagy használja az alábbi megfelelő QR kódot. 

 

  
 

  

2 Telepítse a DYMO Connect applikációt. 

3 Érintse meg a   az alkalmazás megnyitásához és válassza ki a 

LabelWriter Wireless nyomtatót. Ha gondjai lennének a nyomtató 
csatlakoztatásával, akkor ld. a Vezeték nélküli csatlakoztatással 
kapcsolatos problémák című részt a 23. oldalon. 

 

A nyomtató csatlakoztatása USB kábellel 
 

 

Ha nem szeretné, hogy nyomtatója a vezeték nélküli hálózaton legyen, akkor 
USB kábellel is csatlakoztathatja a nyomtatót közvetlenül a számítógéphez. 
Csak a 1997364 számú DYMO USB kábelt használja. Ha még nincs Önnek 
belőle, akkor beszerezheti az Ügyfélszolgálattól. 

Csak azután csatlakoztassa a nyomtatót a számítógépéhez, miután a 

szoftver telepítése már befejeződött. 

A nyomtató csatlakoztatása közvetlenül a számítógépről 

1 Töltse le és telepítse DYMO Label 
szoftver legutolsó változatát a 
support.dymo.com honlapról. 

2 A telepítés után csatlakoztassa a 
nyomtatót a számítógéphez. 

• Nyomja be az USB kábel dugóját a 
nyomtató hátoldalán lévő USB portba. 

• A kábel másik végét pedig dugja be 
a számítógépen lévő USB portba. 

3 Indítsa el a DYMO Label szoftvert. 

4 Válassza ki a DYMO LabelWriter Wireless elnevezésű LabelWriter vezeték 
nélküli nyomtatót. 

Címkék nyomtatása mobil eszközről 

USB 

http://www.dymo.com/
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LabelWriter Wireless nyomtató konfiguráció 
 

 

A LabelWriter Wireless nyomtató tartalmaz egy Web konfigurációs 
segédprogramot, amellyel Ön konfigurálhatja a nyomtatót a hálózathoz és 
megtekintheti a nyomtató állapotát. 

 

Ajánlott böngészők 
 

 

 

Tapasztalataink szerint a legjobb az, ha a LabelWriter Web konfigurációs 
segédprogramjának indításakor az alábbi böngészők legújabb verzióját 
használja: 

 10-es vagy újabb verziójú Internet Explorer 

 35-es vagy újabb verziójú Chrome 

 36-os vagy újabb verziójú Firefox 

 10-es vagy újabb verziójú Safari 

 12-es vagy újabb verziójú Edge 

 20-es vagy újabb verziójú Opera 
 

A Web konfigurációs segédprogram elérése 
 

 

Miután a nyomtatót sikerült a vezeték nélküli hálózathoz csatlakoztatni, a 
hálózat által a nyomtatónak megadott IP címmel hozzáférhet a Web 
konfiguráció segédprogramhoz. 

Ha eddig még nem állította be a nyomtatót a vezeték nélküli hálózatra, ld. A 
nyomtató csatlakoztatása vezeték nélküli hálózathoz című részt a 12. 

oldalon. 

A Web Konfigurációs segédprogram elindításához 

1 Böngészőjében gépelje be a nyomtatóhoz a telepítés során rendelt URL-t. 
Ha ez az első hozzáférése a nyomtatóhoz, akkor az alapértelmezett URL: 
http://192.168.58.1 

2 Lépjen be a LabelWriter Web konfigurációs segédprogramba az alábbiak 
használatával: 

• Felhasználói név: admin 

• Jelszó: admin (vagy az az Ügyfél Jelszó, amit Ön megadott) 

Ekkor megjelenik a nyomtató aktuális vezeték nélküli állapotát mutató 
nyomtatóállapot-megjelenítő oldal. 

http://192.168.58.1/
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Web Konfigurációs Menü 
 

 

 

A Web Konfigurációs menü eléréséhez, klikkeljen a Web konfigurációs 

segédprogram bármely oldalának bal felső sarkában lévő    ikonra. A 

menüből: 

 Futtathatja a Gyorsbeállítás varázslót a vezeték nélküli hálózathoz történő 
csatlakozáshoz. 

 Áttekintheti a nyomtató állapotát 

 Megváltoztathatja a nyomtató nevét 

 Új vezeték nélküli csatlakozást választhat ki 

 Konfigurálhatja a nyomtató Elérhetőségi pontját 

 Statikus vezeték nélküli csatlakoztatást állíthat be 

 Megváltoztathatja a jelszót 

 Megváltoztathatja a nyelvet 

 Beállíthatja a kapcsolat időtartamát 

 Újraindíthatja a nyomtatót 
 

A gyorsbeállítás-varázsló futtatása 
 

 

Amikor első alkalommal csatlakozik a LabelWriter Wireless nyomtatóhoz, egy 
gyorsbeállítás-varázsló irányítja Önt a csatlakoztatási folyamaton át. Ez a 

gyorsbeállítás-varázsló bármikor újra futtatható a   menüből, ha egy másik 
hálózatra szeretne csatlakozni. A gyorsbeállítás-varázsló akár át is ugorható 

és a nyomtatót a    menüből manuálisan is lehet konfigurálni. Ld. 
Csatlakoztatás a vezeték nélküli hálózathoz című részt. 

Csatlakoztatás vezeték nélküli hálózathoz 
 

 

A Web konfigurációs segédprogram még több opciót biztosít a nyomtatónak 
egy adott vezeték nélküli hálózathoz történő csatlakoztatásához, így például 
hozzáférés egy rejtett hálózathoz vagy egy speciálisabb konfigurálás. 

A támogatott vezeték nélküli biztonsági eljárások az alábbiak: 

 Open 

 WEP 

 WPA/WPA2 - Personal Mixed 

 WPA2 - Personal 

 WPA/WPA2 - Enterprise Mixed 

 WPA2 - Enterprise 

PEM és DER formátumokban támogatottak az X.509 tanúsítványok. A PFX 
tanúsítványokat PEM/DER-be kell átalakítani. 

Az ebben a részben megadott információk azon a feltételezésen alapulnak, 
hogy Ön ismeri a hálózat nevét, jogosultságot és a hálózat többi elérhető 
részletét. Ha Önnek nem áll rendelkezésére ez az információ, akkor lépjen 
kapcsolatba a hálózat rendszergazdájával. 

A nyomtató csatlakoztatása egy látható vezeték nélküli hálózathoz 
1. Lépjen be a Web konfigurációs segédprogramba. Ld. A Web konfigurációs 

segédprogram elérése a 15. oldalon. 

2. A       menüből klikkeljen a Vezeték nélküli csatlakoztatásra. 
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3. Klikkeljen az Ön által kiválasztott vezeték nélküli hálózat neve melletti 
Kapcsolódás opcióra. 

Ha a hálózat nem szerepel a felsorolásban, akkor a hálózat 
manuálisan is hozzáadható az alábbi utasítások végrehajtásával. 

4. Gépelje be a szükséges adatokat és klikkeljen a Csatlakozás opcióra. 

 

Rejtett vezeték nélküli hálózat manuális 

konfigurálása 

1 Lépjen be a Web konfigurációs segédprogramba. 
Ld. A Web konfigurációs segédprogram elérése a 15. oldalon. 

2 A   menüből, klikkeljen a Vezeték nélküli csatlakozás opcióra. 
3 Klikkeljen a hálózat hozzáadása opcióra. 

4 Gépelje be a hálózat részleteit és klikkeljen a Csatlakozás opcióra. 
 

WPS PIN kód beszerzése 
 

 

Bizonyos típusú routerek támogatják a WPS-t, de ehhez PIN kódra van szükség. 

Csatlakoztatás WPS PIN kóddal 

1 Belépés a Web konfigurációs segédprogramba 
Ld. A Web konfigurációs segédprogram elérése a 15. oldalon. 

2 A   menüből, klikkeljen az WPS opcióra. 
3 Klikkeljen a PIN kód beszerzése opcióra. 

Megjelenik az egyedi 8 digites PIN kód, a vezeték nélküli mód állapotjelző 
lámpája villogni fog, és elindul egy 2 perces visszaszámlálás, ami azt az 
időt jelzi, amennyi még Önnek rendelkezésére áll, hogy csatlakoztassa a 
nyomtatót a routerhez. 

4 A csatlakozáshoz gépelje be a PIN kódot a még hátralévő idő alatt. 

Ld. a router dokumentációját arról, hogy hol lehet a PIN kódot 

begépelni. 

 

A nyomtató elérhetőségi pontjának kezelése 
 

 

A LabelWriter Wireless nyomtató a néha „hotspot”-nak nevezett saját 
hozzáférhetőségi pontján lehet, ami közvetlen vezeték nélküli kapcsolatot 
tesz lehetővé a nyomtató és a számítógép között. Hozzáférési pont módban 
vezeték nélkül kapcsolhatja össze számítógépét és nyomtatóját és 
nyomtathat anélkül, hogy egy már meglévő vezeték nélküli hálózatra kellene 
kapcsolódnia. 

Gyári alap üzemmódban a nyomtató hozzáférési pontja bekapcsolt 
állapotban van. Azonban, a nyomtató valamilyen vezeték nélküli hálózathoz 
történt csatlakoztatása után, a hozzáférési pont mód kikapcsolódik. A DYMO 
Label szoftverben a LabelWriter Wireless speciális opciókon keresztül be- és 
kikapcsolhatja a hozzáférési pont üzemmódot. 

A nyomtató elérhetőségi pontjának bekapcsolásához 

1 A nyomtató csatlakoztatása USB kábellel a számítógépéhez. 

2 A DYMO Label szoftverből válassza ki a LabelWriter Wireless nyomtatót. 
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3 Klikkeljen   a nyomtató melletti ikonra. 
Ekkor megjelenik a LabelWriter Wireless speciális párbeszédablak. 

 

 

4 Válassza ki az Hozzáférési pontot és a X jelre klikkelve zárja be a 
párbeszédablakot. 

A nyomtató ekkor hozzáférési pont módban van és vezeték nélkül elérhető az 
Ön számítógépéről. 

A nyomtató elérhetőségi pontjának konfigurálása 

1 Csatlakozzon a DYMOLWWxxxxxx elnevezésű vezeték nélküli 
hálózathoz. A nyomtató egyedi neve a nyomtató alján található. 
Azonban, az elnevezés megváltozhatott az alapbeállítás során. 

Ekkor az Ön számítógépe kilépett az Ön vezeték nélküli hálózatából és 
vezeték nélküli kapcsolatot létesített a nyomtatóval. 

2 Web-böngészőjébe gépelje be a következő URL-t: http://192.168.58.1 
vagy a kezdeti beállításkor kapott URL-t. 

Ekkor böngészőjében megjelenik a belépési oldalt mutató Web 
Konfiguráció segédprogram. 

3 Lépjen be a LabelWriter Web konfigurációs segédprogramba az alábbiak 
használatával: 

• Felhasználói név: admin 

• Jelszó: admin (vagy az az Ügyfél Jelszó, amit Ön megadott) 

4 A   menüből, klikkeljen az IP konfiguráció > 

Elérhetőségi pont opcióra. Megjelenik az 

elérhetőségi pont oldal. 
 

 

5 Válassza ki a biztonságos eljárást, írja be a hitelesítési részleteket, és 
klikkeljen a Mentés opcióra. 

Ha a nyomtatóhoz hozzáférési pont üzemmódban van aktuálisan 
kapcsolódva, akkor megszűnik a csatlakoztatás. 

A nyomtató elérhetőségi pontjának konfigurálása nem kapcsolja be az 
elérhetőségi pontot. A hozzáférési pont üzemmód a DYMO Label szoftveren 
keresztül is bekapcsolható. 

 

A nyomtató csatlakoztatása egy másik hálózathoz 
 

 

Ha a nyomtatót egy új vezeték nélküli hálózatra helyezi át, akkor a nyomtatót 
ahhoz az új hálózathoz kell csatlakoztatnia. Ez többféle módon megtehető: 

 A WPS gomb használatával. Ld. A nyomtató csatlakoztatása WPS 
használatával a 12. oldalon. 
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 A nyomtató visszaállítása a gyári alapbeállítási értékekre a nyomtató 
hátulján lévő RESET gomb lenyomásával, majd pedig a gyorsbeállítás-
varázsló használatával. Ld. A nyomtató csatlakoztatása a 12. oldalon leírt 
Gyorsbeállítás Varázsló használatával. 

 A nyomtató hozzáférési pont módban történő csatlakoztatása az Ön 
számítógépéről és a Web konfigurációs segédprogram használata a 
nyomtatón. Ld. az alábbi utasításokat. 

A nyomtató áthelyezéskor a nyomtatót az új hálózathoz kell csatlakoztatni. A 
nyomtató nem „emlékszik” azokra a hálózatokra, amelyekhez előzőleg 
csatlakoztatva volt. 

A Web Konfiguráció alkalmazása egy új hálózatra történő kapcsolódáskor 

1 Helyezze a nyomtatót egy másik helyre. 

2 Ha még nem tette volna meg, kapcsolja be a nyomtató elérhetőségi pontját. 
Ld. A nyomtató elérhetőségi pontjának kezelése című részt a 17. oldalon. 

3 Csatlakozzon a DYMOLWWxxxxxx  elnevezésű (vagy a nyomtatónak 
az Ön által korábban megadott nevű) vezeték nélküli hálózathoz. 

4 A keresőjéből nyissa meg a Web konfigurációs segédprogramot az alábbi 
cím begépelésével: http:\\192.168.58.1 

• Felhasználói név: admin 

• Jelszó: admin (vagy az az Ügyfél Jelszó, amit Ön megadott) 

5 Válassza ki a Vezeték nélküli csatlakoztatás opciót a   menüből. 

6 Válassza ki azt a hálózatot, amelyhez hozzá kívánja adni a 

nyomtatót, és klikkeljen a Kapcsolódás opcióra. A nyomtató most már 

elérhető az új hálózaton. 

 

Beállítások megváltoztatása 
 

 

A LabelWriter Web konfigurációs beállításai közül jó néhány 
megváltoztatható. Megváltoztathatja a jelszót, átnevezheti a nyomtatót, 
megváltoztathatja a nyelvet vagy a kapcsolat időtartamát (Session timeout). 

 

A Jelszó megváltoztatása 
 

 

 

Biztonsági okokból javasoljuk, hogy változtassa meg a LabelWriter Web 
konfigurációs segédprogram eléréséhez szükséges jelszót. A felhasználói 
nevet nem lehet megváltoztatni. 

A jelszó megváltoztatása 

1 Belépés a Web konfigurációs segédprogramba 
Ld. A Web konfigurációs segédprogram elérése a 15. oldalon. 

2 A   menüből, válassza ki a Jelszó opciót. 

3 Adja meg az új jelszót és klikkeljen a Mentés opcióra. 

Ha elfelejti jelszavát, akkor a nyomtatót a gyári alapbeállítási értékekre kell 
visszaállítani ahhoz, hogy használhassa a nyomtatóhoz mellékelt jelszót. 
Ld. A nyomtató visszaállítása a gyári alapbeállítási értékekre című részt a 
27. oldalon. 

 

A nyomtató átnevezése 
 

 

 

Ha a hálózatra több nyomtató is telepítve van, előfordulhat, hogy valami 
olyasmire szeretné változtatni a nyomtató nevét, aminek több értelme van az 
Ön környezetét illetően. 
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A nyomtató neve 4 és 32 közti alfanumerikus karakter hosszú lehet 
(szóközök nélkül). 

 

A nyomtató átnevezéséhez 

1 Belépés a Web konfigurációs segédprogramba 
Ld. A Web konfigurációs segédprogram elérése a 15. oldalon. 

2 A   menüből, válassza ki a Nyomtató neve opciót. 
3 Adjon meg egy új nevet a nyomtatóra és klikkeljen a Mentés opcióra. 

 

A nyelv megváltoztatása 
 

 

 

A Web Konfiguráció segédprogram alapértelmezés szerinti nyelve az angol. A 
nyelv megváltoztatása esetén, a következő belépésnél azt a nyelvet fogja 
megjegyezni. 

A nyelv megváltoztatásához 

1 Belépés a Web konfigurációs segédprogramba 
Ld. A Web konfigurációs segédprogram elérése a 15. oldalon. 

2 A   menüből, válassza ki a Továbbiak (More) > Nyelv opciót. 
3 Válassza ki a kívánt nyelvet és klikkeljen a Mentés opcióra. 

 

A kapcsolat időtartamának (session timeout) megváltoztatása 
 

 

 

A Web konfigurációs segédprogram 15 perces inaktivitás után kilép és Önnek 
újra be kell lépnie. A segédprogram aktív időtartama megváltoztatható annak 
vége előtt, de az idő 10 percnél ne legyen rövidebb. 

A kapcsolat időtartamának (session timeout) megváltoztatása 

1 Belépés a Web konfigurációs segédprogramba 
Ld. A Web konfigurációs segédprogram elérése a 15. oldalon. 

2 A   menüből válassza ki a Továbbiak (More) > Időkorlát (Timeout) opciót. 
3 Válassza ki és klikkeljen a Mentés opcióra. 
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A nyomtató gondozása 
 

 

A LabelWriter nyomtatót úgy tervezték, hogy hosszú időn keresztül hibátlanul 
működjön, és csak igen csekély karbantartást igényeljen. A LabelWriter 
nyomtató akkor nyújtja a lehető legjobb teljesítményt, ha követi a 10. oldalon 
kezdődő Első lépések című részben leírt üzembe helyezési utasításokat és 

az ebben a részben leírt tisztítási eljárásokat. 

A LabelWriter nyomtató megfelelő működéséhez azt időről időre meg kell 
tisztítani. Időnként a nyomtató külső részét portalanítani kell, hogy ne kerüljön 
idegen anyag a nyomtató belsejébe. Emellett, jó ötlet, ha időszakosan némi 
belső karbantartást is végez, például megtisztítja a címke útját a LabelWriter 
tisztítókártyával (beszerezhető a www.dymo.com címen). 

 

A LabelWriter nyomtató könnyen megtisztítható az alábbiak használatával: 

 Pihementes ruha. 

 Hígított mosogatószer vagy hígított ablakmosó. Ha üvegtisztító szert 
használ, győződjön meg arról, hogy nem tartalmaz ammóniát. 

 Kis puha kefe, például fogkefe vagy gyermekeknek szánt puha ecset. 

 LabelWriter tisztítókártya a nyomtatófej tisztításához. 

Tisztítókártya vásárlásához látogasson el a www.dymo.com honlapra. 

 

 
A nyomtató külsejének és a címketekercs rekeszének tisztítása 

1 Vegye ki a címketekercset. 

2 Kapcsolja ki a nyomtatót és húzza ki a táphálózati kábelt. 

3 Pihementes ruhával törölje le a nyomtató külső részét. 

4 Távolítsa el a szennyeződést és a maszatokat a fent említett 
tisztítóoldatok egyikével. 

5 Nyissa fel a felső fedelet. 

6 Kis, puha kefével vagy vattapálcikával távolítsa el a papírport és más 
szétszóródó részecskéket a nyomtató belsejéből. 

7 Dugja vissza a táphálózati kábelt és kapcsolja be a nyomtatót. 

8 Ha van LabelWriter tisztítókártyája, kövesse annak csomagolására 
nyomtatott útmutatót. Ha nincs tisztítókártyája, akkor lépjen kapcsolatba 
a DYMO vevőszolgálatával a www.dymo.com címen. 

9 Tegye vissza a címketekercset és óvatosan zárja le a felső fedelet. 

http://www.dymo.com/
http://www.dymo.com/
http://www.dymo.com/
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Ha segítségre van szükség 
 

 

A LabelWriter nyomtató éveken át gondmentes nyomtatást fog biztosítani 
minimális karbantartás mellett. Azonban, ha mégis problémát észlelne, ez a 
fejezet javaslatokat tesz a nyomtató használata közben esetleg előforduló 
problémák megoldására. Ha nem tudja megszüntetni a problémát, itt azt is 
megtudhatja, hogyan fordulhat a DYMO Vevőszolgálatához. 

Ez a rész leírja, hogyan veheti észre és szüntetheti meg a LabelWriter 
nyomtató használata közben esetleg felmerülő problémákat. 

 Vezeték nélküli üzemmód jelzőlámpája 

 Áramellátás állapotjelző lámpája 

 Vezeték nélküli csatlakoztatással kapcsolatos problémák 

 A nyomtatóval kapcsolatos problémák 

 A nyomtató visszaállítása a gyári alapbeállítási értékekre 

 Műszaki támogatás kérése 

 

  Vezeték nélküli üzemmód jelzőlámpája 
 

LabelWriter Wireless nyomtatókon a vezeték nélküli állapotjelző lámpa a 
nyomtató aktuális állapotát mutatja: 

 

Állapotjelző lámpa Leírás 

 

Ki (off) 
Nincs vezeték nélküli hálózati kapcsolat vagy a nyomtató 
energiatakarékos üzemmódban van. Nem vonatkozik a 
Hozzáférési pont üzemmódra 

 

Folyamatos fény 
Vezeték nélküli hálózati kapcsolat. Nem vonatkozik a 

Hozzáférési pont üzemmódra 

Lassú villogás Kísérlet a vezeték nélküli hálózathoz való csatlakoztatásra 

Halvány Próbálkozás a WPS használatával történő csatlakoztatásra (két 
perc). 

Gyors villogás Hiba. Ld. a Vezeték nélküli csatlakoztatással kapcsolatos 

problémák című részt a 23. oldalon. 

 

Áramellátás állapotjelző lámpája 
 

 

Az áramellátás állapotjelző lámpa a nyomtató aktuális állapotát mutatja: 
 

Állapotjelző lámpa Leírás 

Ki (off) Az áramellátás ki van kapcsolva. 

Folyamatos fény A nyomtató be van kapcsolva és üzemkész. 

Halvány A nyomtató energiatakarékos üzemmódban van. 

 
Gyors villogás 

Hiba jelentkezett. Ez akkor jelentkezhet, ha nincsenek 

címkék vagy valami más hibaállapot fordult elő. Néhány 

lehetséges megoldás e fejezetben később találhatók. 
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Vezeték nélküli csatlakoztatással kapcsolatos problémák 
 

 

Az alábbiak megoldást szolgáltatnak a nyomtatónak a vezeték nélküli 
hálózatra történő csatlakoztatásakor felmerülő néhány általános kérdésre. 

 

A csatlakozásra vonatkozó általános útmutatások 
 

 

 

Sokszor előfordul, hogy a nyomtató csatlakoztatásakor felmerülő problémák 
nagyon könnyen megoldhatók. Ellenőrizze a következőket: 

 Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van e kapcsolva. 

 Ellenőrizze, hogy a router be van-e kapcsolva és hogy működik-e a vezeték 
nélküli hálózat. 

 Ellenőrizze, hogy a nyomtató ugyanahhoz a vezeték nélküli 
hálózathoz van-e csatlakoztatva, mint az Ön számítógépe vagy mobil 
eszköze. 

 Indítsa el újra mobil eszközét. 

 Ellenőrizze, hogy a nyomtató nem egy vendég vagy nyilvános hálózatra 
van-e kapcsolva, mivel az ilyen típusú hálózatokban további korlátozások 
lehetnek, amelyek gondokat okozhatnak. 

 Helyezze a nyomtatót a vezeték nélküli routerhez közelebb. A nyomtató 
akkor dolgozik a legjobban, ha a nyomtató és a router között nincs 
semmilyen akadály. Minél közelebb van a nyomtató a routerhez, annál 
jobb. 

 Ellenőrizze, hogy számítógépének tűzfala vagy biztonsági 
programjai ne blokkolják a nyomtató és a számítógép közötti 
kommunikációt. 

 Ellenőrizze, hogy nem kapcsolódott-e valamilyen virtuális magánhálózathoz 
(VPN). 

 

A Nyomtató nem jelenik meg a Vezeték nélküli Hálózataim listán. 
 

 

 

 Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van e kapcsolva. 

 Ellenőrizze, hogy nem kapcsolódott-e valamilyen virtuális magánhálózathoz 
(VPN). 

 Frissítse az elérhető hálózatok listáját számítógépén vagy mobil 
eszközén a WI-FI be- és kikapcsolásával. 

 

A nyomtatóval nem lehet kapcsolódni a Web konfigurációs 
segédprogramhoz 

 

 

 

A nyomtató más IP címet kapott. Ez egy normális jelenség a DHCP-
csatlakozásoknál, amikor a nyomtatót egy időre kikapcsolják. A nyomtató IP 
címe a következő bekapcsoláskor újra kijelölésre kerül, és a nyomtató 
megjelenik a hálózaton. 

A nyomtató aktuális IP címét meghatározhatja a router Weboldalainak DHCP-
kliens listájának elérésével. További információkért ld. a routerhez adott 
dokumentációt. 

Bizonyos környezetben a nyomtatót a http://DYMOLWWxxxxxx.local mDNS 
név használatával is lehet csatlakoztatni. 

http://dymolwwxxxxxx.local/
http://dymolwwxxxxxx.local/
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Hogyan lehet a nyomtatót egy másik vezeték nélküli hálózatra átvinni 
 

 

 

Egy új hálózathoz történő csatlakoztatás legegyszerűbb módja, ha a 
nyomtatót visszaállítja a gyári alapértelmezés szerinti beállításokra (reset) és 
futtatja a Gyorsbeállítás-varázslót. Ilyenkor elveszik minden korábbi beállítás, 
így a nyelv, jelszó, a kapcsolat időtartama, és így tovább. Ld. A nyomtató  
visszaállítása a gyári alapbeállítási értékekre című részt a 27. oldalon. 

Ha a nyomtatót a beállítások elvesztése nélkül egy másik hálózathoz 
kívánja csatlakoztatni, akkor követheti a 18. oldalon A nyomtató 
csatlakoztatása egy másik hálózathoz című részben megadott utasításokat. 

 

A nyomtató azt mutatja, hogy nem csatlakozott a DYMO Connect 
applikációhoz 

 

 

 

Egy bizonyos állásidő elteltével a nyomtató és a mobil eszköz közötti vezeték 
nélküli kapcsolat elveszhet. Ilyenkor újra kell csatlakoztatni a DYMO Connect-
ből a LabelWriter Wireless nyomtatót. 

Ha továbbra sem tudja csatlakoztatni a nyomtatót, ellenőrizze az alábbiakat: 

 Ellenőrizze, hogy a megfelelő nyomtatót csatlakoztatta-e. 

 Zárja le (kényszerített leállás, Force Quit) a DYMO Connect applikációt és 
indítsa el újra. 

 Kapcsolja be majd ki a „repülő üzemmódot”. 

 Indítsa el újra a mobil eszközt. 
 

A Nyomtató nem jelenik meg a DYMO kapcsolatok között 
 

 

 

A LabelWriter Wireless nem jelenik meg a DYMO Connectben a nyomtató 
kiválasztása oldalon. 

 Zárja le (kényszerített leállás, Force Quit) a DYMO Connect applikációt és 
indítsa el újra. 

 Indítsa el újra a mobil eszközt. 

 Ellenőrizze, hogy ne legyen nyilvános (public) vagy vendég (guest) 
hálózaton. 

 

Nem tudja csatlakoztatni vagy kiválasztani a nyomtatót a DYMO Label 
szoftverben 

 

 

 

 Ellenőrizze, hogy a nyomtató és a számítógép ugyanazon a 
hálózaton legyen. 

 Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva és nyomtatásra kész. 

 A DYMO Label szoftverben a nyomtató hozzáadásához válassza ki a Fájl 
> Hálózati nyomtató hozzáadása opciót. 
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A nyomtatóval kapcsolatos problémák 
 

 

Az alábbiak megoldásokat szolgáltatnak a címkenyomtató üzemeltetése 
során esetleg észlelt néhány általános problémára. 

 

Az áramellátás állapotjelzője villog 
 

 

 

Ha villog az áramellátás állapotjelzője, akkor az alábbiak egyike lehet a 
probléma: 

 

Probléma Megoldás 

Nincs címke A címketekercsből kifogytak a címkék vagy nincs betéve 

címketekercs. Csak eredeti DYMO címkéket használjon. 

Túlmelegedett a 

nyomtató feje 

Kapcsolja ki a nyomtatót és 3-5 perc várakozás után 

kapcsolja be újra. 

Rendszerhiba Kapcsolja ki majd ismét be a nyomtatót. Ha a fenti 

javaslatok közül egyikkel sem sikerül orvosolni a problémát 

és a lámpa továbbra is villog, akkor lépjen kapcsolatba az 

Ügyfélszolgálattal. 

 

Az elakadt címkék eltávolítása 
 

 

 

A nyomtatóban elakadt címkék 
eltávolítása 

1 Tépje le a nyomtatón már áthaladt 
összes címkét. 

2 Nyomja előre a címkekioldó karját, 
és húzza ki az elakadt címkét a 
címkekimeneti résből. 

 

 
Nyomja meg a 
címkekiadó 
gombot 

 

 

A gyenge nyomtatási minőség korrekciója 
 

 

 

A gyenge nyomtatási minőség oka többnyire az alábbiak valamelyike: 

 Régi a címketekercs 

 Címkéket nem a DYMO gyártotta. 

 A címkéken tönkrement a hőbevonat 

 Elpiszkolódott nyomtatófej 

Először győződjön meg róla, hogy DYMO márkájú címkéket használ-e. Ne 
használja más gyártó címkéit, mert azokon a hőbevonat érzékenysége más, 
mint a DYMO márkájú címkéké. Emellett, más gyártók címkéi közötti 
perforációt gyakran nem érzékelik a LabelWriter nyomtatók. 

Ha a nyomtatás halvánnyá válik, a nyomtatott karaktereken kis fehér pöttyök 
jelennek meg vagy a nyomaton sötét és világos foltok vannak, akkor 
valószínűleg hibás címketekercset használ. Próbálkozzon másik, új tekerccsel. 
Ha a másik tekercs helyesen nyomtat, a problémát az első tekercs okozta. 

Az is lehet, hogy a LabelWriter nyomtatófejét meg kell tisztítani. A címke 
útvonalának LabelWriter tisztítókártyával történő tisztítására vonatkozó 
információkért ld. A nyomtató  gondozása című részt a 21. oldalon. 
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A címkék adagolása helytelenül történik 
 

 

 

Ha a címkék nem adagolódnak helyesen, ellenőrizze az alábbiakat: 

 Győződjön meg róla, hogy a címkék helyesen vannak betöltve és hogy a 
címke széle párhuzamos a címkekimeneti rés bal szélével. Ld. a Címkék 
betöltése című részt a 10. oldalon. 

 Győződjön meg róla, hogy DYMO márkájú címkéket használ-e. Más 
gyártók címkéi közötti perforációt gyakran nem érzékelik a DYMO 
nyomtatók. Ha a nyomtató nem érzékeli a perforációt, nem adagolja 
helyesen a címkéket. Más gyártók címkéinek használata miatt 
elveszhet a jótállás. 

 

A nyomtató nem nyomtat vagy abbahagyja a nyomtatást 
 

 

 

Ha a nyomtató használat közben nem nyomtat vagy abbahagyja a 
nyomtatást, az alábbi lépésekkel állapítsa meg a probléma okát. 

1 Győződjön meg róla, hogy a nyomtató valóban kap-e tápfeszültséget, és 
hogy a tápkábel nincs-e lecsatlakoztatva. 

Ha a nyomtató előlapján az állapotjelző lámpa nem ég, nézze meg, be 
van-e dugva a tápkábel és működik-e az elosztó. 

A táphálózati aljzat vagy az elosztó helyes működésének 
ellenőrzéséhez dugaszoljon be valami más eszközt az aljzatba és az 
elosztóba. 

Győződjön meg arról, hogy valóban a nyomtatóhoz szállított adaptert 
és kábelt használja-e. Régebbi LabelWriter adapterek nem feltétlenül 
kompatibilisek a LabelWriter Wireless nyomtatóval. 

2 A bekapcsolt nyomtatón a        címkedobás gombot megnyomva 
ellenőrizze, helyesen továbbítja-e a nyomtató a címkéket. 

Ha a címkék elakadtak, az állapotjelző lámpa villog. Lásd Az elakadt 
címkék eltávolítás című részt a 25. oldalon. 

3 Győződjön meg róla, hogy az USB kábel nem csúszott-e ki a nyomtató 
hátuljából vagy a számítógépből. 

A Gyors útmutató telepítési utasításai alapján nézze meg, helyesen van-e 
csatlakoztatva a kábel. 

4 (Windows) Ellenőrizze, helyesen van-e telepítve a LabelWriter nyomtató 
illesztője (driver). 

A LabelWriter nyomtatóillesztője továbbítja a szoftvertől kapott adatokat a 
LabelWriter nyomtatóhoz. A DYMO Címke szoftver telepítésekor 
automatikusan települ az illesztő program. Előfordulhat azonban, hogy 
valaki véletlenül módosította vagy törölte az illesztő programot. 

a A Windows menüben válassza az Eszközök és Nyomtatók pontot. 

b Kattintson jobb gombbal a LabelWriter nyomtató ikonjára, 

majd válassza ki a Nyomtató Tulajdonságai pontot. 

c A Tulajdonságok párbeszédpanelben kattintson a Nyomtatási beállítások 
pontra. 

d A Tulajdonságok párbeszédpanelen kattintson a Speciális pontra.  

 

Megjelenik a Speciális párbeszédpanel. Ha a Speciális párbeszédpanel nem 
jelez hibát, a nyomtató illesztő programja helyesen van telepítve. 
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A nyomtató öntesztjének elvégzése (Self-Test) 
 

 

 

Ha nem folyamatosak a karakterek vonalai, vagy ha más nyomtatási 
problémát észlel, futtassa a nyomtató öntesztjét. Az önteszt ellenőrzi a 
nyomtatófej és a nyomtatómechanizmus összes elemének helyes 
működését. 

Önteszt elvégzése 

1 A címketekercset tartalmazó nyomtató előlapján nyomja le és 5–10 
másodpercig tartsa lenyomva a          címkedobás gombját. 

A nyomtató elkezd függőleges vonalakat nyomtatni a nyomtató teljes 
szélességben. A tesztmintázat 19 mm-enként automatikusan 
megváltozik. 

2 Az önellenőrzés elindulásakor engedje fel a lapdobás gombot. 

3 Az önellenőrzés leállításához nyomja le és engedje fel a       
címkedobás gombot vagy a           bekapcsoló gombot. 

 

Ha a fenti tételek ellenőrzése után is még lennének problémák, akkor lépjen 
kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal. Ld. Műszaki támogatás kérése a 27. 
oldalon. 

 

 

A nyomtató visszaállítása a gyári alapbeállítási értékekre 
 

 

 

A LabelWriter Wireless nyomtató egy másik hálózatra történő áthelyezése 
könnyen kivitelezhető úgy, ha a nyomtatót visszaállítja a gyári 
alapbeállításokra. Az alaphelyzetbe állítás törli az Ön által a Web 
konfigurációs segédprogramba begépelt összes beállítást, így például a 
nyomtató elnevezését, jelszót, nyelvet és így tovább. 

A nyomtató visszaállítása a gyári alapbeállítási értékekre 

1 Ellenőrizze, hogy a készülék be van e kapcsolva. 
Ha épp akkor nyomta meg az áramellátás 
(power) gombot, akkor várjon körülbelül 30 
másodpercig a nyomtató teljes 
elindításához. 

2 Egy hegyes, nem fémből készült 
eszközzel nyomja le a RESET gombot a 
nyomtató hátoldalán és tartsa legalább 
öt másodpercig benyomva. 

3 Öt másodperc elteltével engedje fel a 
RESET gombot a nyomtató alaphelyzetbe 
állításának elindításához. 

 

Körülbelül 30 másodperc múlva csatlakoztatni tudja a nyomtatót a vezeték 
nélküli hálózathoz  A nyomtató csatlakoztatása a vezeték nélküli hálózathoz 
című részben (12. oldal) leírtak szerint. 

 

 
 
 

 
 

Alaphelyzetbe állítás     
(RESET) 
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Műszaki támogatás kérése 
 

 

Ha problémákat észlel a nyomtató üzembe helyezése vagy használata során, 
gondosan olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet, nehogy esetleg 
figyelmen kívül hagyjon valamit, ami le van írva a dokumentációban. 

 

Ha nem sikerül a problémát megoldani a dokumentáció tanulmányozásával, 
kérhet a DYMO-tól további információt és segítséget. 

A DYMO által üzemeltetett www.dymo.com honlapon megtalálhatók a 
LabelWriter nyomtatóra vonatkozó legfrissebb támogatási információk. 

Elérhetőségeinket megtalálja a Támogatási információknál a honlapunkon: 
support.dymo.com.  

 

 

 

 

 

A dokumentációval kapcsolatos visszajelzések 
 

 

Folyamatosan azon vagyunk, hogy termékeinkhez a legjobb minőségű 
dokumentációt készíthessük, ezért örömmel vesszük visszajelzéseit. 

Küldje el nekünk a használati útmutatónkkal kapcsolatos megjegyzéseit vagy 
javaslatait. Kérjük, a visszajelzésben adja meg a következő adatokat: 

 Termék neve, modell száma és a használati útmutató oldalszáma 

 Rövid leírás a pontatlan vagy nem egyértelmű utasításokról, azokról a 
területekről, amelyekről több információra lenne szükség, stb. 

Más olyan témákban is örömmel vesszük visszajelzéseit, amelyekkel 
szeretné, ha foglalkoznánk a dokumentációban. 

A következő címre küldhet email üzenetet:  
dymo.docfeedback@newellco.com 

Kérjük, ne felejtse el, hogy ez az email cím csak a dokumentációra vonatkozó 
visszajelzések fogadására szolgál. Ha műszaki jellegű kérdése van, lépjen 
kapcsolatba az Ügyfélszolgálattal a support.dymo.com címen. 

http://www.dymo.com/
http://www.dymo.com/
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Műszaki és Környezeti Információk 
 

 

Ez a fejezet a LabelWriter Wireless nyomtató műszaki és tanúsítási adatait 
tartalmazza. 

 

Műszaki leírás 
 

 

 
 

 LabelWriter Wireless 

Nyomtatási eljárás Közvetlen hőnyomtatás 

 
Nyomtatás felbontása 

300 dpi (normális) 

600 x 300 dpi (grafika) 

Nyomtatási sebesség 
(címke/perc, cím (address) 

címkére szöveges üzemmódban) 

Maximum 71, négysoros címet tartalmazó 
címke/perc (a WIFI-n történő nyomtatás 
befolyásolhatja a percenként nyomtatott 
címkék számát) 

Maximális nyomtatási szélesség 56 mm 

Maximális média szélesség 62 mm 

USB illesztő felület USB 2.0 Full speed Printer Class Device 

USB csatlakozó típusa USB 2.0 Micro – B típus 

 
 

Vezeték nélküli illesztő felület 

Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n) 2,4 GHz + 5 GHz 

frekvenciasávok / Maximális radió-frekvencia 

teljesítmény az EU-ban: 2400–2483.5 MHz / 10 

dBm-nél 

 alacsonyabb; 5150–5350 MHz és 5470–5725 
MHz / 15 dBm-nél alacsonyabb 

 
Méretek (SZ/MA/MÉ) 

127 mm x 
124 mm x 

202 mm 

Súly 0,66 kg (csak a nyomtató és az orsó) 

Energiaellátás 24 VDC 2,5 A 

 
Hálózati adapter 

DYS602-240250W adapter a Dongguan 

Dongsong Electronic Co., Ltd. társaságtól 

Névleges terhelhetőség 1000 szállítmányozási címke/óra 

Szakhatósági jóváhagyások CE, FCC, IC, CB, GS és RCM 

Garancia Kétéves, korlátozott 
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Vezeték nélküli rendszer műszaki leírása 
 

 

 

Állomás üzemmód 

Hálózati szabvány 802.11a/b/g/n 

Támogatott sávok 2,4 GHz; 5 GHz 

Csatorna sávszélessége 20 MHz 

Hozzáférési pont üzemmód 

Hálózati szabvány        802.11a/b/g/n 

Támogatott sávok 2,4 GHz; 

Csatorna sávszélessége 20 MHz 

 

Az eszköz tanúsítványai 
 

 

A tesztek alapján az eszköz teljesíti az alábbi követelményeket:  

      CB tanúsítvány 

GS tanúsítvány 

CE Jelzés 

Az FCC 15. fejezete 

ICES-003, RSS-210 és RSS-Gen 

RCM 

2011/65/EU RoHS irányelv 

 

A készülék nem vizuális képernyős munkahelyek látóterében való 
használatra van szánva. Vizuális képernyős munkahelyeken a kellemetlen 
tükröződések elkerülése érdekében a berendezés ne legyen a közvetlen 
látótérben. 



 

 
 

 
 



 

 


