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Instructiuni de utilizare etichete in coala  Dymo XTL 

 
Colile cu etichete XTL pentru printare negru/alb se pot tipari doar in imprimante laser jet. 
Verificati inainte de utilizare daca imprimanta dumneavoastra, cea pe care doriti sa printati, 
este laser jet. Inainte de utilizarea etichetelor in coala XTL, cititi cu atentie instructiunile 
despre printarea etichetelor in coala din manualul de utilizare al imprimantei.  

Deoarece etichetele in coala Dymo XTL nu au fost testate pe intreaga gama de imprimante 
Laser Jet existente pe piata, DYMO nu garanteaza printarea cu rezultate bune pentru toate 
modelele disponibile. Urmatoarele instructiuni va vor ajuta sa obtineti cele mai bune 
rezultate: 

Setari: 

1. Selectati formatul “letter” din setarile imprimantei;  
2. Asigurativa ca temperature de printare a este setata pentru a printa etichetele in 

coala fara a supraincalzi adezivul etichetelor; 
3. Ajustati tavita de alimentare cu hartie pentru formatul “letter”;  
4. Incarcati tava de documente cu colile de etichete XTL cu orientarea corespunzatoare 

(vezi indicatiile de pe verso coala cu etichete),  fara a avea si alte coli de hartie in 
tava. Pentru cele mai bune rezultate, utilizati o imprimanta care sa printeze pe fata 
colilor cu etichete (sa nu ”intoarca” coala in imprimanta  – s-ar putea dezlipi colturile 
etichetelor de pe coala). 

a. Dezlipiti intre ele colile cu etichete inainte de a le introduce in tava de 
documente a imprimantei. Introduceti in tava imprimantei una sau mai multe 
coli in functie de numarul de etichete necesare; 

b. Asigurati-va ca ati incarcat tava de documente a imprimantei corect si foile cu 
etichete sunt încărcate corect în tavă, iar ghidajele din tava de documente 
sunt lipite de marginile foilor; 

c. Daca intervin probleme cu incarcarea in tava de documente a colilor cu 
etichete XTL, utilizati functia de incarcare manuala, coala cu coala, acolo 
unde aceasta este disponibila. 

Observatii: 

1. Unele imprimante au toleranta mai mare la incarcarea cu hartie decat alte modele. 
Daca etichetele nu se printeaza corect intre marginile colii cu etichete, redu 
continutul de informatii pe eticheta pentru a aloca mai mult spatiu intre margini. 

2. Utilizand caracteristicile de printare obisnuite pentru unele imprimante laser color s-ar 
putea sa nu obtineti printuri de calitate optima. Incercati sa ajustati din setari 
densitatea tonerului la printare. Daca rezultatele nu se imbunatatesc, renuntati sa 
mai folositi aceste etichete cu aceasta imprimanta. 

3. Nu utilizati toner compatibil sau reincarcat pentru printarea acestor tipuri de etichete. 
4. Nu incercati sa reutilizati coli folosite anterior integral sau partial pentru a retipari pe 

ele. 
5. Unde este posibil setati imprimanta pentru temperatura minima de printare. 
6. Pastrati colile neutilizate in folia de plastic in care au fost livrate, fara sa le indoiti si in 

incaperi unde umiditatea este constanta. 
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