
Πνευματικά Δικαιώματα 
© 2016 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Τροπ. 
10/16. 
Κανένα τμήμα αυτού του κειμένου ή του λογισμικού δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή εκπεμφθεί 
σε καμία μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο ή μεταφραστεί σε άλλη γλώσσα χωρίς την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Newell Rubbermaid Europe LLC. 

Εμπορικά Σήματα 
Το DYMO είναι σήμα κατατεθέν στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. 
Το Apple και το λογότυπο Apple είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατατεθειμένα στις 
Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Το App Store είναι σήμα υπηρεσιών της Apple Inc. 
Το IOS είναι εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα κατατεθέν της Cisco στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. 
Το λεκτικό σήμα και το λογότυπο Bluetooth® είναι κατατεθειμένα εμπορικά σήματα 
ιδιοκτησίας της Bluetooth SIG, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδειοδότησης. 
Τα Android, Google Play και το λογότυπο Google Play είναι εμπορικά σήματα της Google Inc. 
Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα είναι ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. 
Τα “Made for iPhone” και “Made for iPad” υποδηλώνουν ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει 
σχεδιαστεί να συνδέεται ειδικά με iPhone ή iPad, αντίστοιχα, και ότι έχει πιστοποιηθεί από τον 
κατασκευαστή ότι ικανοποιεί τα πρότυπα επιδόσεων της Apple. Η Apple δεν είναι υπεύθυνη 
για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή τη συμμόρφωσή της με πρότυπα ασφαλείας και άλλα 
κανονιστικά πρότυπα. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η χρήση αυτού του εξαρτήματος με iPhone 
ή iPad μπορεί να επηρεάσει τις επιδόσεις της ασύρματης επικοινωνίας. 

Προφυλάξεις Bluetooth 

Παρατηρείστε όλα τα σήματα και οδηγίες που απαιτούν μια ηλεκτρική συσκευή ή ένα 
προϊόν ασύρματης ακτινοβολίας να απενεργοποιηθεί σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως 
σταθμούς τροφοδοσίας καυσίμων, νοσοκομεία, περιοχές εκρήξεων, πιθανώς εκρηκτικές 
ατμόσφαιρες ή αεροσκάφη. 

Για καλύτερα αποτελέσματα εκτύπωσης, βεβαιωθείτε ότι ο ετικετογράφος βρίσκεται 
εντός του βεληνεκούς της κινητής σας συσκευής και ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στην 
επικοινωνία. Ο ετικετογράφος δεν θα πρέπει να τοποθετείται δίπλα σε οποιαδήποτε 
συσκευή η οποία μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές, όπως φούρνοι μικροκυμάτων 
και άλλες ασύρματες συσκευές. 
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Οδηγός Γρήγορης Εκκίνησης 
Λάβετε το Πλήρες Εγχειρίδιο Χρήσης 

Για ολοκληρωμένη πληροφόρηση στη χρήση του ετικετογράφου σας, 
λάβετε το Εγχειρίδιο Χρήσης DYMO MobileLabeler από μία από τις 
ακόλουθες τοποθεσίες: 
 

 Από τον σύνδεσμο User Guide 
(Εγχειρίδιο Χρήσης) που βρίσκεται 
μέσα στην εφαρμογή DYMO 
Connect για κινητές συσκευές 

 Χρησιμοποιήστε τον κωδικό QR στα 
αριστερά. 

 Από την ιστοσελίδα 
support.dymo.com 

Δήλωση στο www.dymo.com/register 
Δηλώνοντας τον ετικετογράφο σας, εξασφαλίζετε 
ότι θα λαμβάνετε τις όποιες ειδοποιήσεις και 
ενημερώσεις. 
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δήλωσης, θα 
σας ζητηθεί να εισάγετε τον σειριακό αριθμό του ετικετογράφου σας. Ο 
σειριακός αριθμός βρίσκεται στο κάτω μέρος του ετικετογράφου.  

Σειριακός αριθμός στο κάτω 
μέρος του ετικετογράφου 

http://support.dymo.com/
http://www.dymo.com/register
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Εισαγωγή της Κασέτας Ετικετών 
Ο ετικετογράφος σας χρησιμοποιεί κασέτες ετικετών DYMO D1. 
 

 
 
 

Για να εισάγετε την κασέτα ετικετών 

Πιέστε το  στο κάτω μέρος του 
καλύμματος και σηκώστε για να το 
ανοίξετε. 
Εισάγετε την κασέτα και πιέστε δυνατά 
μέχρι να κουμπώσει στη θέση της. 
Βεβαιωθείτε ότι η ταινία και η κορδέλα 
είναι τεντωμένες κατά μήκος του 
ανοίγματος της κασέτας και ότι η ταινία 
περνάει ανάμεσα στους οδηγούς. 
Αν είναι απαραίτητο γυρίστε το καρούλι 
τυλίγματος της κορδέλας κατά τη φορά 
των δεικτών του ρολογιού για να την 
τεντώσετε. 
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Τοποθέτηση της Μπαταρίας 
Ο ετικετογράφος χρησιμοποιεί μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία Λιθίου 
Πολυμερών (LiPo) και παραδίδεται μερικώς φορτισμένη. 

Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις Προφυλάξεις Ασφαλείας LiPo στη 
σελίδα 6. 

Για να εισάγετε την μπαταρία 

Εισάγετε την μπαταρία στον θάλαμο 
μπαταριών όπως υποδεικνύεται. 

Κλείστε το κάλυμμα. 

Πιέστε το  για ενεργοποίηση. 
Φορτίστε πλήρως την μπαταρία το συντομότερο 
δυνατό. Η μπαταρία θα χρειαστεί περίπου 2,5 
ώρες για να φορτιστεί πλήρως. 

Για να φορτίσετε την μπαταρία 

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στον φορτιστή. 

Συνδέστε τον φορτιστή στη σύνδεση τροφοδοσίας και συνδέστε το 
καλώδιο τροφοδοσίας σε μια παροχή ρεύματος. 
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Σύζευξη του Ετικετογράφου 
Πραγματοποιήστε σύζευξη του ετικετογράφου με τη κινητή συσκευή σας 
χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις Bluetooth® της συσκευής σας. 
 

Σύζευξη με συσκευή iOS. 

Στις Ρυθμίσεις (Settings), ενεργοποιήστε 
τη ρύθμιση Bluetooth. 
Πατήστε στο DYMO ML xxxx κάτω από 
το ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΜΟΥ (MY DEVICES). 
Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, 
εμφανίζεται η λέξη Connected 
(Συνδέθηκε), όταν ολοκληρωθεί η 
σύζευξη. 

Σύζευξη με συσκευή Android™. 

Στις Ρυθμίσεις (Settings), ενεργοποιήστε 
τη ρύθμιση Bluetooth. 
Πατήστε στο DYMO ML xxxx κάτω από 
το Διαθέσιμες Συσκευές (Available 
devices). Μετά από μερικά 
δευτερόλεπτα, εμφανίζεται ο 
ετικετογράφος στη λίστα με τις 
Συζευγμένες συσκευές (Paired devices), 
όταν ολοκληρωθεί η σύζευξη. 

1 
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2 
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Λήψη της Εφαρμογής DYMO Connect 
Λάβετε και εγκαταστήστε την εφαρμογή κινητών DYMO 
Connect που είναι διαθέσιμη στα Apple® App store ή 
Google Play™ store. 
 

Εκτύπωση της Πρώτης σας Ετικέτας 
Για να εκτυπώσετε την πρώτη σας ετικέτα 

Πατήστε στο  για να ανοίξετε την 
εφαρμογή. 

Στην Αρχική οθόνη, πατήστε στο Create 
new label (Δημιουργία νέας ετικέτας).  
Εισάγετε κείμενο.  

Πατήστε στο  για να εκτυπώσετε. Η 
ετικέτα κόβεται αυτόματα μετά την 
εκτύπωση. 
Αφαιρέστε το χάρτινο πίσω μέρος της 
ετικέτας και τοποθετήστε την σε μία 
καθαρή και στεγνή επιφάνεια.  
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Πατήστε για εκτύπωση 

Πληκτρολογήστε κείμενο 

Διαιρούμενο πίσω μέρος 
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Προφυλάξεις Ασφαλείας Επαναφορτιζόμενης Μπαταρίας 
Τύπος Μπαταρίας: LiPolymer 7,4V 1500mAh 11,1Wh 
Ο ακατάλληλος χειρισμός μιας επαναφορτιζόμενης μπαταρίας λιθίου πολυμερών 
μπορεί να προκαλέσει διαρροή, θερμότητα, καπνό, έκρηξη ή πυρκαγιά. Αυτό μπορεί 
να προκαλέσει υποβάθμιση της απόδοσης ή βλάβη. Αυτό μπορεί επίσης να 
προκαλέσει βλάβη στην προστατευτική συσκευή που είναι εγκαταστημένη στην 
μπαταρία. Αυτό μπορεί να βλάψει τον εξοπλισμό ή να τραυματίσει χρήστες. 
Ακολουθήστε πιστά τις παρακάτω οδηγίες. 

 Κίνδυνος 
 Χρησιμοποιήστε την μπαταρία μόνο στον ετικετογράφο MobileLabeler. 
 Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί μόνο εφόσον τοποθετηθεί εντός του 

ετικετογράφου και χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο φορτιστή (9V/4A). 
 Μην τη συνδέετε κατευθείαν σε ηλεκτρική πρίζα ή φορτιστή αναπτήρα. 
 Μην αποθηκεύετε την μπαταρία κοντά σε φωτιά ή εντός αυτοκινήτου, όπου η 

θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει τους 60°C. 

Προειδοποίηση 
 Σταματήστε τη φόρτιση της μπαταρίας αν η φόρτιση δεν ολοκληρωθεί εντός τριών 

ωρών. 

Προσοχή 
 Μη χρησιμοποιείτε τον ετικετογράφο ή την μπαταρία σε σημεία όπου 

δημιουργείται στατικός ηλεκτρισμός. 
 Χρησιμοποιείτε τον ετικετογράφο μόνο σε θερμοκρασία δωματίου. 
 Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί μόνο σε θερμοκρασίες μεταξύ +10°C~30°C. 

! 
 

! 
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Αφαίρεση της Μπαταρίας 

Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια είναι αποσυνδεδεμένα πριν χειριστείτε 
την μπαταρία LiPo. 

Για να αφαιρέσετε την μπαταρία 

Αποσυνδέστε τα καλώδια USB και 
τροφοδοσίας ρεύματος. 
Πιέστε το  στο κάτω μέρος του 
καλύμματος και σηκώστε για να το 
ανοίξετε. 
Αφαιρέστε την μπαταρία από τον θάλαμο 
μπαταριών. 
Αποθηκεύστε την μπαταρία σε ένα 
δροσερό και στεγνό σημείο. 

3 
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Περιορισμένη Εγγύηση 2 Ετών 
Το ηλεκτρονικό σας προϊόν της DYMO πωλείται με εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία 
αγοράς, έναντι ελαττωμάτων στα υλικά και την εργασία. Αυτή η εμπορική εγγύηση 
εφαρμόζεται επιπρόσθετα σε όποια άλλη θεσμοθετημένη εγγύηση εφαρμόζεται. Η DYMO θα 
επιδιορθώσει ή αντικαταστήσει το προϊόν σας χωρίς χρέωση υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις: 

1 Προϊόντα που επιστρέφονται μέσω της εγγύησης θα πρέπει να συνοδεύονται από μία 
περιγραφή του ελαττώματος, μαζί με ένα αποδεικτικό της αγοράς και τα πλήρη σας 
στοιχεία επικοινωνίας και αποστολής: Όνομα, τηλέφωνο, πλήρης διεύθυνση – οδός, 
αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη, χώρα. 

2 Προϊόντα που επιστρέφονται στην DYMO θα πρέπει να είναι ικανοποιητικά 
συσκευασμένα. Η DYMO δεν θα αποδεχτεί ευθύνη για απώλεια ή ζημία προϊόντων κατά 
τη μεταφορά τους από τον πελάτη. 

3 Τα προϊόντα θα πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί αυστηρά σύμφωνα με τις παρεχόμενες 
οδηγίες χρήσης. Η DYMO δεν θα αποδεχτεί ευθύνη για ζημιές λόγω ατυχήματος, κακής 
χρήσης, αλλοίωσης ή αμέλειας. 

4 Η DYMO δεν θα αποδεχτεί ευθύνη για οποιαδήποτε αποθετική απώλεια, ζημία ή κόστος 
οποιαδήποτε μορφής ως αποτέλεσμα της χρήσης των μηχανημάτων ή εξαρτημάτων, μη 
εξαιρουμένης της ευθύνης για πρόκληση θανάτου ή τραυματισμού από τα προϊόντα αυτά. 

5 Οι εκτυπωτές DYMO έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν μόνο όταν χρησιμοποιούνται με 
ετικέτες που φέρουν το σήμα της DYMO. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει οποιαδήποτε 
δυσλειτουργία ή βλάβη δημιουργηθεί από τη χρήση ετικετών τρίτων. 

6 Αυτή η εγγύηση δεν επηρεάζει τα θεσμοθετημένα δικαιώματά σας ως καταναλωτής. 

Ειδική Πρόβλεψη για την Αυστραλία 
Οι παρακάτω προφυλάξεις θα πρέπει να εφαρμόζονται επιπρόσθετα στην παραπάνω εγγύηση 
εάν η πώληση του προϊόντος της DYMO λάβει χώρα στην Αυστραλία. 
 Τα προϊόντα μας διατίθενται με εγγυήσεις που δεν μπορούν να εξαιρεθούν υπό τον Νόμο 

περί Καταναλωτών της Αυστραλίας. 
 Έχετε το δικαίωμα για αντικατάσταση ή επιστροφή της αξίας για σημαντικές αστοχίες, 

καθώς και για αποζημίωση για οποιαδήποτε άλλη προβλέψιμη απώλεια ή ζημία. 
 Επίσης έχετε το δικαίωμα για την επισκευή των προϊόντων ή την αντικατάστασή τους 

εφόσον η ποιότητά τους αποτύχει να είναι αποδεκτή και η αποτυχία αυτή δεν οφείλεται 
σε σημαντική αστοχία. 

 Οποιαδήποτε επισκευή ή αντικατάσταση θα γίνει με έξοδα της DYMO, χωρίς καμιά 
χρέωση για εσάς.  

Απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα www.dymo.com για να εντοπίσετε τις πληροφορίες του 
κέντρου επισκευής της περιοχής σας 

http://www.dymo.com/
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Δήλωση προϊόντος για εγγύηση 2 + 1 έτη 

Δηλώστε το νέα σας προϊόν DYMO και λάβετε 1 έτος πρόσθετη εγγύηση. 
Ως εγγεγραμμένος χρήστης θα λαμβάνετε επίσης: 
 Τεχνική υποστήριξη από ειδικούς 
 Χρήσιμες συμβουλές και κόλπα πάνω στη χρήση των προϊόντων σας 
 Ειδικές προσφορές και αναγγελίες νέων προϊόντων 

Δηλώστε σήμερα και σύντομα θα λάβετε το πιστοποιητικό επέκτασης της εγγύησης του 
προϊόντος σαςΜεταβείτε στην ιστοσελίδα www.dymo.com/register. 

Τι να κάνετε αν το προϊόν σας είναι ελαττωματικό; 
Η DYMO σας προσφέρει τις ακόλουθες δυνατότητες εξυπηρέτησης: 
 Ιστοσελίδα DYMO: Στις περισσότερες καταστάσεις, μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα 

www.dymo.com θα σας προσφέρει την κατάλληλη υποστήριξη. Στην περιοχή Customer 
Support (Υποστήριξη Πελατών) μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σας 
DYMO, όπως Συχνές Ερωτήσεις και λύσεις σε γνωστά προβλήματα. Το Εγχειρίδιο Χρήσης 
επίσης σας προσφέρει πρόσθετη πληροφόρηση. 

 Κέντρο Υποστήριξης DYMO:Μπορείτε επίσης να επικοινωνήστε με το Κέντρο Υποστήριξης 
της DYMO, όπου ένας συνεργάτης θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε την ακριβή φύση 
του προβλήματος και θα σας συμβουλεύσει για τις επόμενες ενέργειές σας. 
UK 020 3564 8354 Παγκόσμιο +44 203 564 8356  

AUS 1 800 633 868 NZ 0800 396 669 HK   852 3926 9831 
 Κέντρο Επισκευών: Μπορείτε να στείλετε το ελαττωματικό προϊόν σας σε ένα κέντρο 

επισκευής της DYMO (παρακαλούμε δείτε τις προϋποθέσεις 1 και 2 που αναφέρθηκαν 
παραπάνω για τον τρόπο αντικατάστασης ενός ελαττωματικού προϊόντος). Η διεύθυνση 
του πλησιέστερου κέντρου επισκευής της DYMO μπορεί να βρεθεί στην ιστοσελίδα 
www.dymo.com ή μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Κέντρο Υποστήριξης της DYMO. 

http://www.dymo.com/register
http://www.dymo.com/
http://www.dymo.com/

	Λάβετε το Πλήρες Εγχειρίδιο Χρήσης
	Δήλωση στο www.dymo.com/register
	Εισαγωγή της Κασέτας Ετικετών
	Για να εισάγετε την κασέτα ετικετών
	Τοποθέτηση της Μπαταρίας
	Για να εισάγετε την μπαταρία
	Για να φορτίσετε την μπαταρία

	Σύζευξη του Ετικετογράφου
	Σύζευξη με συσκευή iOS.
	Σύζευξη με συσκευή Android™.
	Στις Ρυθμίσεις (Settings), ενεργοποιήστε τη ρύθμιση Bluetooth.


	Λήψη της Εφαρμογής DYMO Connect
	Εκτύπωση της Πρώτης σας Ετικέτας
	Για να εκτυπώσετε την πρώτη σας ετικέτα

	Προφυλάξεις Ασφαλείας Επαναφορτιζόμενης Μπαταρίας
	 Χρησιμοποιήστε την μπαταρία μόνο στον ετικετογράφο MobileLabeler.
	 Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί μόνο εφόσον τοποθετηθεί εντός του ετικετογράφου και χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο φορτιστή (9V/4A).
	 Μην τη συνδέετε κατευθείαν σε ηλεκτρική πρίζα ή φορτιστή αναπτήρα.
	 Μην αποθηκεύετε την μπαταρία κοντά σε φωτιά ή εντός αυτοκινήτου, όπου η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει τους 60 C.
	 Σταματήστε τη φόρτιση της μπαταρίας αν η φόρτιση δεν ολοκληρωθεί εντός τριών ωρών.
	 Μη χρησιμοποιείτε τον ετικετογράφο ή την μπαταρία σε σημεία όπου δημιουργείται στατικός ηλεκτρισμός.
	 Χρησιμοποιείτε τον ετικετογράφο μόνο σε θερμοκρασία δωματίου.
	 Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί μόνο σε θερμοκρασίες μεταξύ +10 C~30 C.
	Αφαίρεση της Μπαταρίας

	Περιορισμένη Εγγύηση 2 Ετών
	Ειδική Πρόβλεψη για την Αυστραλία
	Δήλωση προϊόντος για εγγύηση 2 + 1 έτη
	Τι να κάνετε αν το προϊόν σας είναι ελαττωματικό;


