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Při instalaci tiskárny LabelWriter a vytištění vašeho prvního štítku postupujte takto: 

1. Vybalte svou tiskárnu LabelWriter

NOTE  Nepřipojujte tiskárnu k počítači, dokud nebude dokončena instalace veškerého softwaru.

1 Vybalte svou tiskárnu a uložte obalové materiály.

2 Ujistěte se, že máte k dispozici všechny položky, které jsou na Obrázek 1. (Štítky obsažené 
v balení se mohou lišit.)

LabelWriter
Quick Start

Obrázek 1

Role štítků Stručná příručka

Síťový adaptér

Napájecí šňůra

Tiskárna LabelWriter

USB kabel

CD-ROM

Čisticí karta
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Seznamte se s hlavními součástmi tiskárny. Viz Obrázek 2. 

Vlastnosti tiskárny LabelWriter

Tiskárna štítků LabelWriter pracuje na principu přímého termálního tisku. Při tisku se nepoužívá 
inkoust ani toner. Tiskárna namísto toho využívá přenosu tepla a tiskne na štítky se speciální 
úpravou. Štítky jsou jediným spotřebním materiálem, který kdy budete kupovat.

Tlačítko pro posun o stránku na přední straně tiskárny se používá k posunu o jediný štítek. Tlačítko 
pro vysunutí štítku se používá k vysunování štítků z tiskárny při výměně rolí.

Stavový indikátor vizuálně znázorňuje aktuální stav tiskárny: 

• Nepřetržité modré světlo – je zapnuto elektrické napájení a tiskárna je připravena.

• Světlo bliká modře – štítky nejsou správně zavedeny nebo je role štítků prázdná.

• Tlumené modré světlo – tiskárna je v úsporném režimu.

Horní kryt

Cívka se štítky

Uvolnění válce

Podávací dráha 
štítků a 
odtrhovací lišta

Role štítků

Tlačítko pro 
vysunování štítků

Tlačítko pro posun 
o stránku a LED

S/N 00000-0000000

Konektor pro 
stejnosměrné 
napájení

Sériové číslo

Kabelový kanál

Konektor
USB

Obrázek 2
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2. Instalace softwaru

Nepřipojujte tiskárnu k počítači, dokud nebude dokončena instalace veškerého softwaru.

NOTE  V závislosti na konfiguraci vašeho systému může instalace softwaru chvíli trvat, 
protože je nutno nejprve nainstalovat požadovaný software Microsoft .NET™.

Postup instalace softwaru

1 Zavřete všechny otevřené aplikace Microsoft Office.

2 Do mechaniky CD-ROM/DVD vložte CD se softwarem DYMO LabelWriter. 

Po několika sekundách se objeví instalační obrazovka. 

3 Klepněte na Instalovat a postupujte podle pokynů v instalátoru.
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3. Připojení tiskárny LabelWriter

NOTE  Nepřipojujte tiskárnu k počítači, dokud nebude dokončena 
instalace veškerého softwaru.

Připojení síťového adaptéru

1 Připojte napájecí šňůru k síťovému adaptéru. Viz Obrázek 3.

2 Zapojte síťový adaptér do konektoru napájení na spodní 
straně tiskárny. Viz Obrázek 4.

3 Druhý konec síťového adaptéru zapojte do síťové zásuvky.

4 Zapojte USB kabel do USB portu na spodní straně tiskárny.

5 Zasuňte napájecí šňůru a USB kabel do kabelového kanálu a 
postavte tiskárnu na místo.

6 Když je software kompletně nainstalován, připojte druhý konec 
USB kabelu do volného USB portu ve vašem počítači.

SwitchingAdapter

SHOCK HAZARD
RISK OF ELECTRIC SHOCK

DRY LOCATION USE ONLY.

NON-SERVICEABLE PARTS INSIDE.

FOR USE WITH ITE ONLY.

ENDAST FOR KONTORSMASKINER.

CAUTION

Tested to comply
with FCC standards

FOR HOME OR
OFFICE USE

I.T.E. POWER SUPPLYC

Model No.:TESA2-2401000

U.S. P/N: 90819
Europe P/N: 924883

INPUT:100-240V-50/60Hz Max0.64A

OUTPUT:24V --- 0-1.0A

MADE IN CHINA

LISTED 15WM
 E198850

UL

UL N10926

Obrázek 3

Síťový adaptér

Napájecí šňůra

USB 24VDC

Obrázek 4

VypínačUSB

Kabelový
kanál
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4. Zavedení štítků

Důležité!

Aby se štítky během tisku správně zavedly, dodržujte při navíjení štítků na cívku a zavádění do 
tiskárny následující opatření:

• Vodítko pásky se štítky musí těsně přiléhat k roli štítků a nesmí zde být mezera. Viz
Obrázek 6.

• Štítky musí být zavedeny tak, aby byla levá hrana štítku zarovnána s levou hranou štěrbiny
pro zavádění štítků. Viz Obrázek 8.

Postup zavádění role štítků

1 Stiskněte tlačítko pro posun o stránku, abyste vysunuli štítky chránící 
tiskárnu během přepravy.

2 Otevřete horní kryt a odstraňte obalový materiál zevnitř prostoru 
pro štítky.

3 Vyjměte cívku pásky se štítky horního krytu a vytáhněte vodítko 
cívky z hřídele.

4 Levou rukou podržte hřídel cívky a nasaďte na hřídel roli štítků tak, 
aby se štítky odvíjely zespodu a aby levá hrana role štítků těsně 
přiléhala ke straně cívky. Viz Obrázek 5.

Obrázek 5

Vodítko 
cívky

Hřídel 
cívky
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5 Nasuňte vodítko cívky na pravou stranu cívky a pevně přitiskněte 
vodítko ke straně role štítků, aby nevznikla žádná mezera mezi 
rolí a cívkou. Viz Obrázek 6.

NOTE  Aby docházelo ke správnému podávání štítků během tisku, 
musí role štítků těsně přiléhat k oběma stranám cívky se štítky – 
nesmí zde být mezery.

6 Vložte cívku se štítky do štěrbiny v krytu tiskárny tak, aby se štítky 
odvíjely zespodu. Viz Obrázek 7. 

7 Zarovnejte levou hranu štítků s levou hranou štěrbiny pro 
zavádění štítků a zasuňte štítek do štěrbiny. Viz Obrázek 8.

Tiskárna automaticky zavede štítky a zastaví se na začátku 
prvního z nich. 

Pokud tiskárna štítky nezavede, přesvědčte se, zda je štítek 
zcela vložen, a pak stisknete tlačítko pro posun o stránku. 

Pokud není první štítek na roli úplný, stiskem tlačítka pro 
posun o stránku jej vysuňte.

8 Opatrně zavřete horní kryt.

Obrázek 6

Obrázek 7

Obrázek 8

Zarovnejte štítky
s levou hranou
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5. Tisk vašeho prvního štítku

Při prvním otevření aplikace budete vyzváni k registraci softwaru. Díky registraci budete informováni 
o veškerých aktualizacích softwaru.

Během procesu registrace se zobrazí výzva k zadání sériového čísla vaší tiskárny štítků. Sériové 
číslo se nachází na spodní straně tiskárny.

Tisk vašeho prvního štítku

1 Klikněte na Start, Programy>DYMO>DYMO Label v.8.

Když poprvé spustíte software DYMO Label, zobrazí se v levé straně okna seznam dostupných 
typů štítků a v oblasti pro úpravy se zobrazí štítek pro tisk adresy.

2 Vyberte typ štítku Zásilky extra velké ze záložky Štítky a poté vyberte rozvržení.

Štítek se zobrazí v oblasti pro úpravy s rozvržením, které jste vybrali.

3 Klikněte jednou na štítek  dodání v oblasti pro úpravy a zadejte text.

4 Můžete si také vybrat druh písma a nastavení zarovnání z panelu nástrojů Formátování.

5 Kliknutím na  vytisknete štítek.
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Obrázek 9 ilustruje některé z hlavních funkcí dostupných v softwaru DYMO Label. 

Kompletní detaily o tom, jak používat software, najdete v online Nápovědě.

Vložení textu, adres,
obrázků, tvarů, čar,
čárových kódů, dat

a čítačů.

Použití rozvržení 
pro štítek.

Ukládání oblíbených
adres do adresáře nebo

zobrazení kontaktů
v aplikaci Outlook,

automatické vkládání
adres do štítku.

Výběr tiskárny pro 
tisk štítků.

Výběr typu štítku
dle vzhledu a

použití rozvržení.

Obrázek 9
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