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Noutăți în DYMO Connect pentru desktop
Versiunea 1.3.2



S-au adăugat etichete noi cu insignă colorată.
Îmbunătățiri minore ale caracteristicilor.

Versiunea 1.3.1


Suport pentru limba coreeană.

Versiunea 1.2



Metodă îmbunătățită pentru alocarea câmpurilor de date la importul datelor.
S-a adăugat funcția de captare a ecranului la campul Image



S-a adăugat Print DYMO Label Add-in la Microsoft Word.



Kitul pentru dezvoltatori de software (SDK) este acum disponibil.

Versiunea 1.1



Suport pentru limbi suplimentare: chineză simplificată, rusă, hindi, Japoneză, thailandeză, vietnameză
Actualizări minore ale caracteristicilor.

Introducere
Software-ul DYMO Connect pentru Desktop vă permite să creați și să imprimați rapid etichete pe imprimanta
dvs. de etichete DYMO. Acest ghid al utilizatorului descrie detaliat modul de utilizare a software-ului.
Începeți cu următoarele secțiuni:




Noțiuni de bază nîntrebări frecvente
Proiectarea etichetelor
Importul datelor

Acest ghid al utilizatorului conține aceleași informații ca și ajutorul online al software-ului DYMO Connect for
Desktop.

Noțiuni de bază
Software-ul DYMO Connect include mai multe opțiuni pentru crearea și imprimarea rapidă a unei
etichete. Alegeți una dintre următoarele:




Alegeți o etichetă simplă cu un singur camp Text, unde puteți introduce textul.
Selectați un șablon de etichetă pre-formatat pe baza aplicației dvs. de etichetă.
Creați-vă propriul design personalizat dintr-o etichetă goală.

Pentru mai multe informații, consultați următoarele secțiuni:
Tur Software-ul DYMO Connect
Tipărirea unei etichete simple
Crearea unei etichete noi
Deschiderea unei etichete existente
Selectarea tipului de etichetă

Proiectarea unui etichete personalizate
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Selectarea etichetelor
Etichetele sunt listate după tip (etichete LW sau casete etichete cu bandă D1) și dimensiune.
Etichetele originale de tip Dymo LabelWriter (LW) sunt utilizate în imprimantele LabelWriter.
Etichetele originale in casete cu bandă Dymo LabelManager D1 sunt utilizate în aparate etichetat Dymo
LabelManager, Dymo LabelWriter DUO și Dymo MobileLabeler.
După ce ați selectat tipul și dimensiunea etichetei, eticheta respectivă poate avea opțiuni suplimentare pentru
material și/sau culoare. Etichetele disponibile în listă se bazează pe imprimanta de etichete selectată.
De exemplu, dacă aveți selectată o imprimantă LabelWriter, nu veți putea alege o etichetă cu bandă D1.
Când etichetele in caseta cu bandă continua Dymo LabelManager D1 au fost schimbate în imprimantă cu o
dimensiune sau un tip diferit, puteți primi un mesaj care vă întreabă dacă doriți să continuați cu eticheta selectată în
prezent sau dacă doriți să schimbați tipul de etichetă.
Dacă alegeți să schimbați eticheta și să atașați rola de etichete din imprimantă, campurile de pe designul actual al
etichetei vor fi redimensionate pentru a se potrivi cu noua etichetă.
Puteți continua să lucrați la dimensiunea curentă a etichetei chiar dacă aceasta nu se potrivește cu dimensiunea
etichetei din imprimantă. Cu toate acestea, va trebui să inserați etichete care se potrivesc înainte de tipărire sau
puteți obține rezultate neașteptate de imprimare.

Tipărirea unei etichete simple
Șabloanele de etichete simple sunt configurate cu un singur camp de text în care puteți adăuga rapid text și
printa.
Sunt disponibile două versiuni ale etichetei Simple: orizontală și vertical.
Pentru a imprima o etichetă simplă
1. Dacă eticheta Simpla nu este deja afișată pe pagina de proiectare, faceți clic pe
2. Selectați șablonul de etichetă simplă orizontală sau verticală și faceți clic pe

Nou.
Deschis.

Deasemenea, puteți face dublu clic pe șablon pentru a-l deschide.
3. Introduceți textul în campul Text de pe etichetă.
4. Formatați textul sau modificați aspectul utilizând opțiunile din panoul de proprietăți din stânga zonei de

proiectare.
5. Faceți clic pe Printare.

Crearea unei etichete noi
Puteți crea o nouă etichetă începând cu o etichetă goală sau puteți începe prin selectarea unui șablon.
Un număr de etichete formatate sunt disponibile pentru a începe.
Aceste etichete sunt clasificate în funcție de aplicație. În cadrul fiecărei aplicații există mai multe șabloane din care
puteți alege. Deși nu puteți schimba un șablon în sine, puteți utiliza șablonul ca punct de plecare, puteți face
modificările și apoi puteți salva eticheta pentru utilizare ulterior.
Selectează Gol etichetă pentru a vă crea propria etichetă.
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Pentru a crea o etichetă folosind un șablon:
1.

Selectați

Nou.

2.

Asigurați-vă că tipul de etichetă se potrivește cu eticheta din imprimantă. Vedeti Selectare
Etichete.

3.

Selectați un șablon dintr-una dintre aplicațiile de etichetă. Nu toate aplicațiile de etichetare
sunt disponibile pentru etichetele de tip Dymo LabelManager D1.

4.

Selectați Editați | ×. eticheta apare în zona de proiectare. Acum puteți modifica eticheta
folosind campurile și proprietățile etichetei. Vedeti Se adaugă Campuri.

Când ați terminat cu noul dvs. design, salvați eticheta pe computerul local.
Etichetele salvate vor apărea în Deschis, pagina de sub Recent. De asemenea, puteți salva
acest fișier ca fișier Favorit.

Deschiderea unei etichete existente
Vă puteți salva desenele de etichete și le puteți refolosi de mai multe ori. Poti marcați un fișier ca Preferat, deci este
ușor de găsit.
Numai fișierele de etichete care sunt compatibile cu imprimanta de etichete Dymo selectată
în prezent vor fi disponibile pentru deschidere.
Pentru a deschide un fișier etichetă salvat
1.

Selectați

Deschis.

2.

Selectați un fișier din Recent sau Favorite filă. Sau faceți clic pe Navigheaza a localiza o
eticheta fișierului de pe dispozitiv.

3.

Faceți clic pe Deschis.

întrebări frecvente
Cum pot ...
Imprimați o adresă din contactele Google/Outlook?
Adăugați sau selectați un camp adresă pe etichetă.
2. Selectați Introduceți contactul pe panoul de proprietăți.
3. Conectați-vă la contactele dvs. Google sau la contul Microsoft Outlook.
4. Selectați un contact de utilizat și faceți clic Introduce.
Adresa apare în campul de adresă de pe etichetă gata pentru printare
Importați date dintr-o altă aplicație?
1.

Puteți imprima un grup de etichete din aplicația dvs. de bază de date sau alte contacte, cum ar fi o foaie de
calcul sau Vezi Importul datelor
Adăugați un cod de bare/cod QR?

1.

Selectați

Cod de bare sau

Cod QR de la

Adăuga listă.

Un nou cod de bare sau camp QR Code este adăugat la eticheta dvs.
2.

Selectați tipul și introduceți datele în panoul de proprietăți.
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Vedeti Adăugarea unui camp cu cod de bare sau Adăugarea unui Camp QR Code
Adăugați o imagine sau o formă?
Selectați
Formă sau
Linia de la
Adăuga listă.
O nouă formă sau camp de linie este adăugat la eticheta dvs.
2. Schimbați forma sau linia pentru a apărea cum doriți din panoul de proprietăți.
Vedeti Adăugarea unui camp Shape sau Adăugarea unui camp de linie
1.

Adăugați o margine?
Pentru a adăuga un chenar la un singur camp de pe etichetă
Selectați campul și apoi porniți Afișați chenarul pe panoul de proprietăți.
Pentru a adăuga un chenar în jurul întregii etichete

1. Selectați
fila din partea stângă a panoului de proprietăți.
2. Porniți Afișați chenarul.
Selectați tipul corect de etichetă?
Pentru cele mai bune rezultate de imprimare, tipul și dimensiunea etichetei la care lucrați trebuie să se
potrivească etichetelor din imprimanta dvs. Selectați tipul de etichetă pe Nou pagină.
1.
2.

Mai întâi, selectați imprimanta din Imprimantă lista pe care o veți tipări eticheta pentru.
Apoi, selectați tipul și dimensiunea etichetei din Tipul etichetei listă. Pentru unele etichete, puteți selecta,
de asemenea, materialul și culoarea.
Dacă nu știți tipul de etichete pe care îl aveți, căutați pe ambalajul etichetei descrierea etichetei sau
numărul piesei.

Vedeti Selectarea etichetelor sau Crearea unei etichete noi.
Găsiți imprimanta mea?
Toate imprimantele de etichete instalate pe dispozitivul dvs. vor fi afisate în lista cu Imprimante. Cele
instalate, dar care nu sunt conectate în prezent, vor fi afișate ca deconectate.
Dacă aveți o imprimantă fără fir și nu este listată, asigurați-vă că:
 Imprimanta este pornită.
 Imprimanta este conectată la aceeași rețea fără fir ca a dvs. calculator.
Dacă imprimanta este pornită și conectată la rețeaua dvs., faceți clic pe Adăuga imprimantă de rețea de la
Fişier meniul și urmați pașii pentru a adăuga imprimanta la listă.
Dacă totuși nu găsiți imprimanta, consultați secțiunea Depanare din ghidul de utilizare corespunzător al
imprimantei sau contactați serviciul clienti www.sancogrup.ro
Deschideți o etichetă salvată?
1.
2.

Faceți clic pe
Deschis din bara de fișiere.
Dacă eticheta pe care doriți să o deschideți nu apare în niciuna Recent sau Favorite, clic Navigare pentru a
localiza eticheta pe dispozitivul dvs.

3.

Selectați eticheta și faceți clic Deschis.

Se afiseaza mai multe etichete?
Click pe

Info Etichete.
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Proiectarea etichetelor
Puteți crea o etichetă complexă cu propriul design personalizat. Puteți începe de la o etichetă goală sau puteți utiliza
unul dintre modelele de machete ca punct de plecare.
Software-ul DYMO Connect include multe exemple de machete. Aceste machete de eșantionare sunt aranjate
prin aplicarea etichetei și conțin majoritatea campurilor de proiectare pe care le aveți necesitatea unei anumite
aplicații de etichetă.
Categoriile de aplicare a etichetei sunt:
Simplu

Eticheta livrare*

Dosar fișier

Ecuson nume*

Depozitare/rafturi

Eticheta de preț
Cod de bare
Suport stocare media*

* Disponibil numai când este selectată o imprimantă LabelWriter.
Este disponibilă și o etichetă goală.
După ce ați proiectat eticheta, o puteți salva pentru utilizare oricând.

Adăugarea campurilor de proiectare
Vă creați propriul aspect personalizat al etichetei adăugând campuri de design la o etichetă.
Fiecare informație de pe o etichetă este un camp separat.
De exemplu, eticheta de expediere mare de mai jos include următoarele campuri:


un camp Adresă pentru a păstra adresa destinatarului



un camp text pentru a păstra adresa de returnare



un camp Image pentru a ține sigla companiei sau o altă imagine



un camp Linie orizontal folosit pentru a separa sigla și adresa de returnare adresa
destinatarului
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Pentru a adăuga un camp
1.

2.

Faceți clic pe

Adăuga și selectați tipul de camp pe care doriți să îl adăugați.

Cu campul selectat pe etichetă, modificați opțiunile, formatul sau aspectul din panoul de
proprietăți.

Puteți adăuga următoarele tipuri de campuri pe etichetă:

Text

Cod bare

Imagine

Formă

Adresa

QR Cod QR

Linia

Contoar

Data si ora
Pentru mai multe informații despre campuri, consultați:










Adăugarea unui camp text
Adăugarea unui camp de adresă
Adăugarea unui camp imagine
Adăugarea unui camp cod de bare
Adăugarea unui camp QR Code
Adăugarea unui camp forma
Adăugarea unui camp de linie
Adăugarea unui camp contoar
Adăugarea unui camp dată și oră

Adăugarea unui camp text
Multe etichete pe care le creați vor conține camp text pentru altfel de text decât o adresă. Puteți personaliza
aspectul textului, de exemplu, puteți modifica fontul, dimensiunea fontului și alinierea textului. Proprietățile se
aplică întregului text din campul selectat. Pentru a aplica stiluri diferite textului de pe etichetă, va trebui să adăugați
un camp text separat pentru fiecare stil.
Proprietăți de format și aspect
Fonturile disponibile sunt acele familii de fonturi instalate pe
dispozitivul dvs.

Dimensiunea fontului în puncte. Ajustarea automată redimensionează
automat fontul pentru a se încadra în dimensiunea campului etichetei.
Inchide Autofit pentru a seta o anumită dimensiune a punctului.
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Stilul fontului - Gros, subliniat sau cursiv. (Dacă este disponibil în
familia de fonturi.)

Orientarea textului în interiorul campului.
Aliniere orizontală a textului în interiorul campului.
Aliniere verticală

a textului în interiorul campului.

Culoarea textului

Culoarea de fundal a campului.
Rotirea textului în interiorul campului.

Chenar

în jurul campului.

Se aplică numai etichetelor D1. Setează spațiul
dintre marginea formei și marginea campului.

Adăugarea unui camp adresă
Un camp Adresă este similar cu un camp Text, dar este conceput pentru a imprima informații despre adrese din
contactele dvs. Microsoft Outlook sau Google sau puteți introduce o adresă în camp.
De asemenea, vă puteți asigura că utilizați un format de adresă USPS standard selectând Remediați adresa SUA.
Această caracteristică verifică o adresă din SUA cu o bază de date cu adrese din SUA, corectează orice greșeli și
adaugă automat codul ZIP + 4 din nouă cifre complet.
Pentru a imprima mai multe etichete dintr-o listă de adrese, creați aspectul etichetei de adresă și apoi importați
lista de adrese pe care doriți să o imprimați. Vedeti Importul datelor pentru mai multe informatii.

Pentru a adăuga un camp Adresă
1.

Selectați
Abordare de la
Adăuga listă.
O etichetă nouă, goală, este adăugată la eticheta dvs.

2.

Faceți clic pe Introduceți contactul și selectați Microsoft Outlook sau Contacte Google. Vi se va cere să vă
conectați la contul dvs. și apoi va fi afișată lista dvs. de contacte.

3.

Selectați contactul pe care doriți să îl utilizați și faceți clic Introduce.

4.

Opțional, selectați Remediați adresa SUA pentru a verifica adresa SUA

5.

Formatați textul adresei folosind Format și Aspect proprietăți.
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Proprietăți de format și aspect
Fonturile disponibile sunt acele familii de fonturi instalate pe
dispozitivul dvs.

Dimensiunea fontului în puncte. Ajustarea automată redimensionează
automat fontul pentru a se încadra în dimensiunea campului etichetei.
Opreste Autofit pentru a seta o anumită dimensiune a punctului.

Stilul fontului - Gros, subliniat sau cursiv. (Dacă este disponibil în
familia de fonturi.)

Orientarea textului în interiorul campului.
Aliniere orizontală a textului în interiorul campului.
Aliniere verticală a textului în interiorul campului.
Culoarea

textului.

Culoarea de fundal a campului.
Rotirea textului în interiorul campului.

Chenar în jurul campului.

Se aplică numai etichetelor D1. Setează spațiul
dintre marginea formei și marginea campului.

Adăugarea unui camp imagine
Puteți utiliza campuri Image pentru a adăuga o imagine la orice tip de etichetă. Puteți alege să adăugați miniaturi, logo-ul dvs. implicit, să
inserați o imagine din clipboard sau un fișier pe dispozitiv, să capturați o zonă a desktopului ca imagine sau să faceți o fotografie folosind

dispozitivului aparat foto.

Puteti utilizați următoarele tipuri de fișiere imagine:
BMP

GIF

PNG

JPG

TIF

Pentru cele mai bune rezultatele, atunci când adăugați una dintre propriile imagini, asigurați-vă că imaginea dvs. are
aproape dimensiunea imaginii care va apărea pe etichetă.
De exemplu, dacă doriți să imprimați sigla companiei dvs. pe o etichetă de expediere, nu ar trebui să importați o
imagine a siglei de 5 x 7 inci.
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De asemenea, aveți grijă atunci când utilizați o imagine color. Când imaginea este convertită în tonuri de gri în
timpul imprimării, pot apărea rezultate neașteptate. Utilizați imagini negre și albe sau în nuanțe de gri ori de câte ori
este posibil.
Pentru a adăuga un camp Image
1.

Selectați
Imagine de la
Adăuga listă.
Un nou camp Image este adăugat etichetei dvs.

2.

În panoul de proprietăți, selectați una dintre următoarele pentru a insera imaginea într-un camp
imagine de pe etichetă:
lNaviga - Pentru a localiza o imagine pe dispozitivul dvs.
lCaptură ecran - Pentru a captura o zonă a desktopului care se află direct sub Software-ul
DYMO Connect pentru desktop.
lClip Art - Pentru a selecta una dintre numeroasele pictograme incluse în software.
lFă o poză - Pentru a face o fotografie cu camera dispozitivului.
lDin clipboard - Pentru a lipi o imagine pe care ați copiat-o în clipboard.

3.

Schimbați aspectul campului imagine folosind Aspect proprietăți.

Proprietăți de aspect

Completati
Întinde

Redimensionați imaginea pentru a umple campul
menținând raportul de aspect.
Redimensionați imaginea pentru a umple campul
ignorând raportul de aspect.
Aliniere orizontală a imaginii în interiorul campului.

Aliniere verticală a imaginii în interiorul campului.

Rotația imaginii în interiorul campului.

Se aplică numai etichetelor D1. Setează spațiul dintre
marginile imaginii și marginea campului.

Adăugarea unui camp Forma
Puteți adăuga pătrate, dreptunghi, cercuri sau elipse la eticheta dvs.
Pentru a adăuga un camp Forma
1.

2.
3.

Selectați
Formă de la
Adăuga listă.
Un nou camp de formă este adăugat la eticheta ta. În mod implicit, campul conține un cerc care
umple dimensiunea camp.
Selectați forma dorită din opțiunile din panoul de proprietăți.
Redimensionați forma redimensionând campul de pe etichetă. VedeaRedimensionarea
campurilor.
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Culoarea liniei.
Culoare umplere.
Stilul liniei
Lățimea liniei.

Rotația formei în interiorul campului.

Se aplică

doar triunghiurilor drepte și isoscel

4.

Schimbați conturul formei sau al culorii de umplere folosind Aspect proprietăți.
De asemenea, puteți face dublu clic pe o formă pentru ao adăuga la etichetă.

Adăugarea unui camp de linie
Puteți adăuga pătrate, dreptunghi, cercuri sau elipse la etichetă.
Pentru a adăuga un camp Forma
1.

Selectați

Linia de la

Adăuga listă.

Se adaugă un nou camp de linie la eticheta ta.
2.

Selectați unghiul de linie dorit din opțiunile din panoul de proprietăți.

3.

Redimensionați linia redimensionând campul de pe etichetă. Vedeti Redimensionarea
campurilor.

4.

Schimbați culoarea sau stilul liniei utilizând proprietățile Layout.

Proprietăți de aspect
Culoarea liniei.
Stilul liniei.
Lățimea liniei.

Rotația liniei în interiorul campului. Se aplică numai
liniilor diagonale.

Se aplică numai etichetelor D1. Setează
spațiul dintre marginile liniei și marginea
campului.
De asemenea, puteți face dublu clic pe o opțiune de linie pentru ao adăuga la etichetă.
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Adăugarea unui camp cod de bare
Puteți crea etichete care includ coduri de bare bazate pe multe formate sau tipuri. Puteți alege dintre tipurile de coduri de
bare Cod 39 (denumit și „Cod 3 din 9”), Cod 128, intercalat 2 din 5, UPC, EAN, UCC / EAN128, ITF-14, Codabar și PDF417.
Această documentație presupune că înțelegeți deja diferențele dintre tipurile de
coduri de bare și că aveți un plan pentru
a încorpora codurile de bare în organizația dvs. Dacă trebuie să aflați mai multe despre codurile de bare, multe cărți excelente de
instrucțiuni sunt disponibile online.

Pentru a adăuga un cod de bare
1.

Selectați

Cod de bare de la

Adăuga listă.

Un nou camp cu cod de bare este la eticheta ta. În mod implicit, tipul de cod de bare este
adăugat Cod 128 Auto.
2.

Selectați tipul de cod de bare și introduceți datele în panoul de proprietăți.

3.

Opțional, alegeți să afișați textul codului de bare deasupra sau sub codul de bare.

4.

Modificați dimensiunea codului de bare din Aspect proprietăți.

Proprietăți de format și aspect

Dacă alegeți să afișați textul codului de bare, puteți
poziționa textul deasupra sau sub codul de bare. Și
puteți selecta fontul, dimensiunea și stilul textului.

Dimensiunea campului cod de bare de pe etichetă.

Aliniere orizontală a codului de bare în interiorul
campului.
Rotirea codului de bare în interiorul campului.

Se aplică numai etichetelor D1. Setează
spațiul dintre marginea codului de bare și
marginea campului.

Adăugarea unui camp QR Code
Puteți adăuga un cod QR pe etichetă folosind campul Cod QR. Textul, numărul de telefon, adresa de e-mail, mesajul SMS,
vCard sau date URL pot fi utilizate în codul QR.

Această documentație presupune că înțelegeți deja diferențele dintre tipurile de
coduri QR și aveți un plan
pentru a încorpora codurile QR în organizația dvs. Dacă aveți nevoie să aflați mai multe despre codurile QR, multe
cărți excelente de instrucțiuni sunt disponibile online.
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Pentru a adăuga un camp cod QR
1.

Selectați

Cod QR de la

Adăuga listă.

Se adaugă un nou camp de cod QR la eticheta ta. În mod implicit, campul conține un cerc care
umple dimensiunea campului.
2.

Selectați tipul de cod QR și introduceți datele în panoul de proprietăți.

3.

Modificați dimensiunea codului QR din Aspect proprietăți

Proprietăți de aspect
Dimensiunea codului QR. Auto este implicit.

Se aplică numai etichetelor D1. Setează spațiul
formei și marginea campului.

dintre marginea

Adăugarea unui camp de dată și oră

Puteți imprima automat data și / sau ora curentă pe etichete care conțin campuri de dată și oră. Data
și ora sunt actualizate automat.
Puteți alege să imprimați doar data, numai ora sau ambele și să alegeți să imprimați text înainte și
după textul datei și orei. Puteți modifica și formatul utilizat pentru dată și oră și puteți controla
aspectul și poziția datei și orei pe etichetă.
Numai textul înainte și după data și ora poate fi editat direct pe etichetă.
Pentru a modifica data sau ora,
utilizați proprietățile. Pentru a șterge data și ora complet, trebuie să ștergeți întreaga dată și oră camp.
Pentru a adăuga un camp Data și Ora

2.

Selectați
Data si ora de la
Adăuga listă.
Se adaugă un camp NewDate și la eticheta ta. În mod implicit, campul Time conține ziua și
data curente.
Selectați campul Data și Ora de pe etichetă.

3.

În panoul de proprietăți, personalizați opțiunile pentru a afișa data și ora așa cum doriți.

4.

Formatați textul în campul contor folosind Format și Aspect proprietăți.

1.
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Proprietăți de format și aspect
Fonturile disponibile sunt acele familii de fonturi instalate pe
dispozitivul dvs.

Dimensiunea fontului în puncte. Ajustarea automată
redimensionează automat fontul pentru a se încadra în
dimensiunea campului etichetei. Opreste AutoFit pentru a seta o
anumită dimensiune a punctului.
Stilul fontului - Gros, subliniat sau cursiv. (Dacă este disponibil în
familia de fonturi.)

Orientarea textului în interiorul campului. Aliniere
orizontală a textului în interiorul campului. Aliniere
verticală a textului în interiorul campului.
Culoarea textului.

Culoarea de fundal a campului.
Rotirea textului în interiorul campului.

Bordură în jurul campului.

Se aplică numai etichetelor D1. Setează spațiul
dintre marginea formei și marginea campului.

Adaugarea unui camp contoar
Campul Counter numerotează automat și secvențial o serie de etichete.
Puteți defini textul pe care doriți să îl afișați înainte și după numerele contorului. Puteți specifica, de asemenea,
numărul de pornire, creșterea care trebuie utilizată pentru numărare (1, 2, 10 și așa mai departe), lățimea minimă a
numerelor și să includeți zerouri din partea de sus.
Modificați setările fontului pentru numere și text și modificați alinierea orizontală și verticală a textului și numerelor
folosind Format și Aspect proprietăți.
Numai textul înainte și după datele contorului poate fi editat direct pe etichetă.
Pentru a modifica datele
contorului, utilizați proprietățile. Pentru a șterge datele contorului, trebuie să ștergeți întregul camp Contor.
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Pentru a adăuga un camp contoar
1.

Selectați

2.

Selectați campul contor de pe etichetă.

Contoar de la

Adăuga listă.

3.

În panoul de proprietăți, introduceți Numărul de început.

4.

Introduceți Creştere.

5.

Opțional, selectați Adăugați prefix și / sau Adaugă sufix și introduceți textul dorit.

6.

Opțional, selectați Adăugați zerouri de început și introduceți numărul de cifre.

7.

Formatați textul în campul contor folosind Format și Aspect proprietăți.
Selecțiile de format se vor aplica tuturor etichetelor din secvența dvs.

8.

Când sunteți gata să imprimați seria, faceți clic pe

chiar lângă Imprimare și introduceți numărul de etichete

pe care doriți să le includeți în serie.
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Proprietăți de format și aspect
Fonturile disponibile sunt acele familii de fonturi instalate pe
dispozitivul dvs.

Dimensiunea fontului în puncte. Ajustarea automată
redimensionează automat fontul pentru a se încadra în
dimensiunea campului etichetei. Opreste Auto fit pentru a seta
o anumită dimensiune a punctului.
Stilul fontului - Gros, subliniat sau cursiv. (Dacă este disponibil în
familia de fonturi.)

Orientarea textului în interiorul campului. Aliniere
orizontală a textului în interiorul campului. Aliniere
verticală a textului în interiorul campului.
Culoarea textului.

Culoarea de fundal a campului.
Rotirea textului în interiorul campului.

Bordură în jurul campului.

Se aplică numai etichetelor D1. Setează spațiul
dintre marginea formei și marginea campului.

Selectarea campurilor
Puteți selecta campuri de pe etichetă în mai multe moduri.
Pentru a selecta un singur camp
Faceți clic pe camp. Pentru a selecta mai multe campuri 1.
Selectați primul camp.
2. În timp ce țineți Ctrl tasta, faceți clic pe campuri suplimentare.
Pentru a selecta campuri care pot fi sub alte campuri
1. Faceți clic dreapta pe orice camp și faceți clic Selectați.
2. Verificați unul sau mai multe campuri pe care doriți să le selectați sau să le verificați
Selectează tot pentru a selecta toate campurile de pe etichetă.

Lucrul cu campuri
Puteți muta, redimensiona, copia sau șterge campuri de pe etichetă.
Pentru a muta un camp
Selectați campul și trageți-l într-o nouă poziție pe etichetă.
Pentru a redimensiona și a fixa
Selectați campul și trageți unul dintre mânere pentru a redimensiona în orice direcție.
Trageți un mâner de colț pentru a redimensiona proporțional înălțimea și lățimea.
Pentru a copia un camp
1. Faceți clic dreapta pe un camp. Se afișează meniul contextual.
2. Faceți clic pe Copie.
Campul este copiat în clipboard. Puteți lipi campul pe aceeași etichetă sau pe o etichetă
nouă.
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Pentru a șterge un camp
1. Faceți clic dreapta pe un camp. Se afișează meniul contextual.
2.

Faceți clic pe Șterge.
Campul este șters.

Alinierea campurilor
Puteți alinia cu precizie mai multe campuri orizontale, verticale sau ambele. Campurile sunt aliniate una cu cealaltă
folosind latura cea mai apropiată de alinierea pe care o selectați.
De exemplu, dacă selectați trei campuri text și apoi faceți clic pe Alinierea la stânga, laturile stângi ale campurilor se
vor alinia cu campul care este cel mai îndepărtat stânga pe etichetă.
De asemenea, puteți alinia campurile selectate la o poziție relativă la marginea etichetei.
Pentru a alinia campuri unele cu altele
1. Selectați campurile pe care doriți să le aliniați.

2. Faceți clic pe
3. Selectați opțiunile de aliniere orizontală și verticală pe care doriți să le aplicați.

Campurile sunt aliniate pe etichetă în funcție de selecțiile dvs.
Pentru a alinia campuri în interiorul etichetei
1. Selectați campurile pe care doriți să le aliniați.

2. Faceți clic pe
3. Selectați opțiunile de aliniere pe care doriți să le aplicați.

Campurile sunt aliniate pe etichetă în funcție de selecțiile dvs.

Aranjarea campurilor
Puteți muta un camp înainte, înapoi, în față sau în spate alte campuri de pe etichetă.
Pentru a aranja campuri
1.

Selectați un camp și faceți clic

.

2.

Alegeți una dintre opțiunile pentru a muta campul selectat înainte sau înapoi față de
celelalte campuri de pe etichetă.
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Importul datelor
Pentru a imprima un grup de etichete dintr-o listă de adrese sau alt fișier de date, puteți importa datele și apoi
atribui fiecare câmp de date campurilor de pe etichetă. Puteți atribui date textului, adresei, codului de bare sau
campurilor de cod QR de tip URL.
Datele pot fi importate din contactele Microsoft Office sau Google. De asemenea, puteți importa date dintr-o foaie
de calcul sau dintr-o bază de date exportând datele într-un fișier csv.

Importarea datelor are cinci pași:
1. Creați aspectul etichetei. Vedeti Proiectarea etichetelor.
2. Selectați datele de importat. Vedeti Importul persoanelor de contact sau Importul foii de calcul sau Date din bază

de date.
3. Alocați câmpurile de date campurilor de pe aspectul etichetei. Vedeti Atribuirea datelor Câmpuri.
4. Imprimați etichetele.
5. Salvați aspectul pentru importurile viitoare.

Importul persoanelor de contact
Puteți importa toate sau o selecție de contacte din contactele Microsoft Outlook sau Google.
Pentru a selecta contactele
1.

Faceți clic pe

2.

Selectați Contacte Google sau Persoane de contact Outlook.

Import.

3.

Conectați-vă la contul dvs. când vi se solicită.

4.

Lista contactelor dvs. este afișată cu toate contactele selectate automat.
Selectați contactele pe care doriți să le importați și faceți clic Import.

Următorul pas este să atribuiți datele de contact designului etichetei. Vedeti Atribuire Câmpuri de date.

Importul foilor de calcul sau a datelor din baza de date
Puteți importa date dintr-o foaie de calcul Microsoft Excel sau dintr-un tabel de baze de date
Microsoft Access. De asemenea, puteți importa date care au fost salvate anterior ca fișier csv (valoare
separată prin virgulă) sau un fișier Universal Data Link (UDL). Consultați foaia de calcul sau documentația
programului bazei de date pentru instrucțiuni despre cum să faceți acest lucru
Consultați documentația Microsoft despre Universal Data Link (UDL) pentru mai multe informații.
Pentru a importa date dintr-un fișier de date
1.

Faceți clic pe

Import.

2.

Faceți clic pe Naviga.

3.

Selectați fișierul .csv de pe dispozitiv și faceți clic Deschis.

4.

Selectați câmpurile de date pe care doriți să le importați și faceți clic Import.

Datele sunt afișate cu toate câmpurile de date selectate automat.
Următorul pas este să atribuiți câmpurile de date proiectării etichetei. Vedeti Atribuirea
datelor Câmpuri.
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Atribuirea câmpurilor de date
Alocați câmpurile din datele importate campurilor de pe etichetă selectând câmpurile pe care doriți să le utilizați dintro listă cu toate câmpurile din sursa dvs. de date.
Puteți poziționa datele înainte sau după alt text deja present pe etichetă. De asemenea, puteți atribui mai mult de un
câmp aceluiași camp și puteți adăuga alt text, spații și punctuație. De exemplu, selectați câmpul prenumelui pentru al
plasa pe un camp text, introduceți un spațiu, apoi selectați câmpul de nume care îl plasează după spațiu.
Orice text pe care îl plasați pe etichetă, pe lângă câmpuri, va apărea pe fiecare etichetă.
Pentru a vizualiza datele selectate, selectați Vizualizați datele. Nu puteți modifica niciuna dintre datele din tabelul de
date. Modificările aduse datelor trebuie făcute în fișierul sursă și datele importate din nou.
Pentru a aloca câmpuri de date
1.

Selectați un text, o adresă, un cod de bare sau un camp cu cod QR URL pe etichetă.
pictograma apare lângă camp.

2.

Faceți clic pe

pentru a afișa lista câmpurilor, dacă nu este deja afișată.

3.

Selectați primul câmp care apare în poziția cursorului.

4.

Opțional, introduceți orice text doriți să apară pe fiecare etichetă.

5.

Selectați câmpuri suplimentare pentru a apărea în același camp.

6.

Trageți un câmp pentru a-și deplasa poziția în interiorul unui camp.

Despre imprimante de etichete DYMO
Software-ul DYMO Connect acceptă două tipuri de imprimante de etichete: imprimante DYMO LabelWriter și
imprimante cu casete bandă continua DYMO LabelManager D1.
Următoarele specifice modelele sunt acceptate:
Imprimante LabelWriter

Imprimante LabelManager

LabelWriter Wireless
MobileLabeler
LabelWriter 450/450 Turbo
LabelManager 420P
LabelWriter 450 Twin Turbo
LabelWriter 4XL

LabelManager 280
LabelManager PnP

Label Writer 450 Duo (rola)

Label Writer 450 Duo (caseta D1)

Dacă nu ați instalat încă o imprimantă de etichete, imprimantele de etichete virtuale,

Imprimante etichete D1

sau
Imprimante Dymo LabelWriter, softul vă permite să proiectați și să salvați etichete fără a avea tipul de
imprimantă instalat. Odată ce aveți instalată o imprimantă de etichete de orice tip, imprimanta virtuală nu va mai
apărea.
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Va trebui să vă conectați și să selectați o imprimantă de etichete propriu-zisă înainte de a putea imprima orice
etichetă proiectată în timp ce este selectată o imprimantă virtuală.
Mai multe dintre imprimante au caracteristici speciale care pot fi accesate în cadrul software-ului. Consultați
următoarele subiecte pentru mai multe informații.
 Caracteristici avansate imprimante Dymo LabelWriter Wireless
 Caracteristici Dymo MobileLabeler
 Caracteristici imprimante termice Dymo LabelWriter 450 Twin Turbo

Nu puteti vedea imprimanta dumneavoastra?
De multe ori problemele pe care le puteți avea în timp ce încercați să vă conectați la imprimantă pot fi rezolvate foarte
ușor.
Verificați următoarele:
Imprimanta conectata prin USB
 Asigurați-vă că instalați software-ul înainte de a conecta imprimanta la dumneavoastră computer
folosind cablul USB furnizat. Aceasta permite instalarea driverelor de imprimantă corecte la prima
conectare a imprimantei.
Imprimantă Dymo LabelWriter Wireless


Asigurați-vă că imprimanta este pornită.



Asigurați-vă că routerul este pornit și că rețeaua wireless este funcțională.



Asigurați-vă că imprimanta este conectată la aceeași rețea fără fir cu computerul sau dispozitivul
dumneavoastra.



Asigurați-vă că imprimanta nu este conectată la o rețea wireless publică sau la oaspete, deoarece aceste
tipuri de rețele au restricții suplimentare care pot cauza probleme.



Mutați imprimanta mai aproape de routerul dvs. wireless. Imprimanta funcționează cel mai bine atunci
când nu există obstacole între imprimantă și router. Cu cât imprimanta este mai aproape de router, cu
atât mai bine.



Asigurați-vă că nu există firewall sau programe de securitate de pe computer blocarea comunicațiilor
între imprimantă și computer.



Asigurați-vă că nu sunteți conectat la o rețea privată virtuală (VPN).

Pentru mai multe informații de depanare pentru imprimantele Dymo LabelWriter Wireless consultați ghidul complet
de utilizare. Selectați Ghiduri de utilizare> LabelWriter Wireless de la Ajutor meniul.
Aparat etichetat DYMO MobileLabeler Bluetooth
Multe probleme de conexiune pot fi rezolvate rapid prin deconectarea adaptorului de alimentare și scoaterea și
reintroducerea acumulatorului.
Pentru siguranță, toate cablurile trebuie să fie deconectate la manipularea acumulatorului Li-Ion.
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Consultați următoarele pentru probleme de conexiune aparat etichetat Dymo MobileLabeler:
Problemă

Soluţie

Starea aparatului de etichetat este Deconectat sau nu Asigurați-vă că aparatul de etichetat
apare în lista de imprimante

este pornit
Asigurați-vă că imprimanta este asociata în setările dispozitivului dvs.
Inchideti DYMO Connect și reporniți cerere.

Aparatul de etichetat asociat nu se conecteaza cu
setările Bluetooth ale dispozitivului

Asigurați-vă că aparatul de etichetat
este pornit
Dezasociati și apoi asociați din nou
dispozitivele

Pentru mai multe informații de depanare pentru imprimantele Dymo MobileLabeler, consultați ghidul complet de utilizare. Selectați
Ghiduri utilizator> MobileLabeler de la Ajutor meniul. Dacă aveți nevoie de asistență suplimentară, contactati Sanco Grup

prin email office@sancogrup.ro sau telefonic la 0752645008

Imprimante DYMO LabelWriter Wireless
Când imprimanta de etichete wireless DYMO LabelWriter este conectată la computer prin USB, puteți
schimba modul radio wireless al imprimantei.
Pentru a schimba modul wireless
1. Selectați o imprimantă DYMO LabelWriter Wireless.
2. Faceți clic pe Starea imprimantei. Apare pagina de stare a imprimantei fără fir LabelWriter.
3. Selectați una dintre următoarele opțiuni de conexiune fără fir:

Client - Activați modul client, astfel încât să puteți configura imprimanta pentru rețeaua dvs. wireless.
Porniți punctul de acces - Porniți punctul de acces al imprimantei pentru a vă conecta direct.
Dacă niciunul dintre moduri nu este bifat, modul wireless este dezactivat.
4. Închideți pagina.
Consultați Ghidul utilizatorului DYMO LabelWriter Wireless pentru informații despre configurarea imprimantei în
rețeaua dvs. sau vizitati www.sancogrup.ro sectiunea manuale de utilizare

Adăugarea unei imprimante de rețea
Pentru a utiliza o imprimantă de etichete DYMO LabelWriter Wireless printr-o conexiune de rețea fără fir, trebuie
să adăugați imprimanta înainte ca aceasta să fie afișată în lista Printer.
Pentru a adăuga o imprimantă fără fir
1. Asigurați-vă că imprimanta a fost configurată în rețeaua dvs. wireless.
2. Alegeți Adăugați o imprimantă de rețea de la Fişier meniul.
Apare pagina Adăugare imprimantă de rețea.
3. Urmați instrucțiunile pentru a adăuga imprimanta la software.
Dacă aveți probleme la adăugarea imprimantei pe computer, contactați administratorul de
rețea.

Aparat etichetat DYMO MobileLabeler
Când aparatul etichetat DYMO MobileLabeler este conectat la computerul dvs. prin USB, puteți modifica opțiunile de
conectarea a imprimantei utilizând tehnologia fără fir Bluetooth.
Pentru a seta modul de descoperire
1. Selectați imprimanta DYMO MobileLabeler din lista de imprimante.
2. Faceți clic pe Starea imprimantei. Apare pagina de stare a imprimantei MobileLabeler.
3. Selectați una dintre următoarele opțiuni de descoperire:
lGeneral - Întotdeauna descoperibil (implicit)
lLimitat - Descoperibil timp de 2 minute
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lDezactivat - Nu este dedescoperit
4. Închideți pagina.

Imprimantă Twin Turbo LabelWriter 450
Imprimanta Dymo LabelWriter 450 Twin Turbo prezintă două imprimante de etichete una lângă alta, permițându-vă
să aveți două tipuri de etichete încărcate și pregătite pentru imprimare.
Când aveți instalată pe computer o imprimantă Dymo LabelWriter Twin Turbo, fiecare listă de etichete apare în
lista de imprimante ca o imprimantă separată.
De exemplu:

Când imprimați pe o imprimantă Dymo LabelWriter Twin Turbo, trebuie să selectați imprimanta care are rola de
etichete pe care doriți să îl imprimați evidențiat.

Utilizarea ambelor role de etichete la Imprimanta Dymo LabelWriter Twin Turbo
Imprimanta Dymo LabelWriter Twin Turbo poate comuta automat de la o rola de etichete la cealaltă atunci când
trebuie să imprimați mai multe etichete decât cele rămase pe o rolă.
De exemplu, să presupunem că tipăriți o listă de corespondență care conține 225 de adrese, iar rola de etichete din
stânga conține doar aproximativ 100 de etichete. Puteți alege să utilizați ambele role și, atunci când imprimanta
rămâne fără etichete pe rola din stânga, etichetele încep automat să imprime pe rola din dreapta până când toate
etichetele sunt tipărite. Pentru a utiliza această selecție, trebuie să aveți același tip de etichete încărcate pe fiecare
parte a imprimantei.
Pentru a utiliza ambele role
1. Încărcați același tip de etichete pe fiecare parte a imprimantei.
2. Cu una dintre rolele imprimantei Dymo LabelWriter Twin Turbo selectate în lista de
imprimante, faceți clic pe Imprimantă stare.
3. Selectați Folosiți ambele role, bifați caseta din zona Imprimare.
Când bifați caseta de selectare Utilizați ambele role, imaginea selectată a imprimantei se
modifică pentru a arăta că vor fi utilizate ambele fețe ale imprimantei.

Reglarea calității tipăririi
Puteți modifica setarea de calitate a imprimării utilizată la imprimarea etichetelor pe imprimanta dvs. DYMO
LabelWriter. Această setare poate fi importantă la imprimarea codurilor de bare și a unor imagini.
Setarea pentru calitatea imprimării poate fi modificată când imprimați o etichetă sau puteți modifica setarea implicită
pentru calitatea imprimării dinPreferințe pagină iar setarea de calitate se va aplica de fiecare dată când imprimați pe
o imprimantă DYMO LabelWriter.
Pentru a alege calitatea imprimării
Când sunteți gata să imprimați o etichetă pe o imprimantă LabelWriter, faceți clic
chiar
lângă pe Imprimare buton.
2. Selectați una dintre următoarele Calitatea imprimării setări:
lText - pentru a utiliza setarea de imprimare implicită utilizată pentru majoritatea
etichetelor. lCod bare și grafică - pentru a optimiza calitatea imprimării pentru coduri de
bare și imagini. lAuto - pentru a determina automat calitatea imprimării pe baza etichetei
conținut.
3. Faceți clic pe Imprimare.
1.
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Despre etichete
Toate imprimantele de etichete DYMO care sunt compatibile cu software-ul DYMO Connect utilizează fie role de
etichete DYMO LWLabelWriter, fie casete de etichete DYMO Label Manager D1.
Singurele consumabile de care veți avea nevoie vreodată pentru imprimantă sunt etichetele. Vă recomandăm să
utilizați numai etichete originale marca DYMO. Informații despre etichete pot fi găsite la www.sancogrup.ro
Garanția DYMO nu acoperă defecțiunile sau daunele care pot fi cauzate de utilizarea etichetelor, altele decât etichetele
marca DYMO. Deoarece imprimantele de etichete DYMO utilizează tehnologia de imprimare termică, trebuie să utilizați etichete
special concepute și fabricate. Acoperirile termice utilizate pe etichete, altele decât etichetele marca DYMO, pot să nu fie
compatibile și pot asigura o imprimare nesatisfăcătoare sau pot cauza funcționarea defectuoasă a imprimantei.

Etichete originale Dymo LabelWriter in rola
Rolele de etichete Dymo LabelWriter vin într-o varietate de materiale, culori, forme și dimensiuni; inclusiv adresa,
curierat și etichete dosare sau bibliorafturi. De asemenea, puteți comanda de pe www.sancogrup.ro etichete pentru
a se potrivi exact nevoilor dvs. Toate imprimantele Dymo LabelWriter utilizează role de etichete DYMO LabelWriter
(LW).

Casete etichete Dymo LabelManager D1
Casetele pentru etichete DYMO D1 sunt disponibile într-o varietate de culori, materiale și lățimi.
Aparatele de etichetat Dymo LabelManager și MobileLabeler utilizează casete de etichete DYMO LabelManager
D1. Dymo LabelWriter 450 Duo utilizează atât role de etichete Dymo LabelWriter cât și casete de etichete Dymo
LabelManager D1.

Etichete originale Dymo LabelWriter in rola
Imprimantele DYMO LabelWriter utilizează tehnologia avansată de imprimare termică directă pentru a imprima pe
etichete tratate special, sensibile la căldură. Aceasta înseamnă că nu va trebui niciodată să înlocuiți tonerul, cartușele
de cerneală sau ribonul pentru a imprima etichete.
Imprimare termică directă este realizata prin transferul căldurii dintr-un cap de imprimare termic pe etichete special
tratate. Capul de imprimare termică conține un rând de elemente de încălzire miniaturale care se apasă pe eticheta
tratată. Deoarece un element de încălzire atinge eticheta special tratată, o reacție termică face ca punctul specific de
pe etichetă să devină negru.
Singurele consumabile de care veți avea nevoie vreodată pentru imprimantele de etichete DYMO sunt etichetele. Vă
recomandăm să utilizați numai etichete originale marca DYMO.
Cât timp vor dura etichetele dvs. depinde de modul în care sunt utilizate.
Etichetele termice LabelWriter sunt susceptibile la estompare în următoarele moduri:
 Expunerea la lumina directă a soarelui sau la lumina fluorescentă pentru o perioadă lungă de timp
 Expunere la căldură extremă pentru o perioadă lungă de timp
 Contact cu plastifianți (de exemplu, etichete plasate pe lianți inelari din plastic)
În ambalajul original, termenul de valabilitate pentru etichetele Dymo LabelWriter este de 18 luni. Când etichetele
sunt utilizate pentru aplicații pe termen scurt (plicuri, colete, etc), decolorarea nu este o problemă. Atunci când
etichetele sunt folosite pentru etichetarea bibliorafturilor dintr-un dulap, decolorarea este foarte treptată de-a lungul
mai multor ani. Etichetele aplicate pe marginea unui biblioraft care este apoi plasat pe un raft la soare vor arăta semne
de estompare în câteva luni.
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Pentru a prelungi durata de viață a etichetelor atunci când etichetele nu sunt utilizate, depozitați etichetele într-un
loc răcoros și uscat și ambalajul inițial.
Garanția DYMO nu acoperă defecțiunile sau daunele care pot fi cauzate de utilizarea etichetelor, altele decât etichetele marca
DYMO. Deoarece imprimantele de etichete DYMO utilizează tehnologia de imprimare termică, trebuie să utilizați etichete special
concepute și fabricate. Acoperirile termice utilizate pe etichete, altele decât etichetele marca DYMO, pot să nu fie compatibile și
pot asigura o imprimare nesatisfăcătoare sau pot cauza funcționarea defectuoasă a imprimantei.

Casete etichete Dymo LabelManager D1
Aparatele de etichetare Dymo MobileLabeler, LabelWriter Duo și LabelManager utilizează casete de etichete DYMO
LabelManager D1.
Casetele Dymo LabelManager D1 sunt disponibile într-o varietate de culori și materiale și sunt disponibile în
următoarele lățimi:
 1/4 inch (6mm)
 3/8 inch (9mm)
 1/2 inch (12mm)
 3/4 inch (19mm)
 1 inch (24mm)
Lățimea maximă pe care o puteți utiliza depinde de imprimanta de etichete. Consultați ghidul de utilizare furnizat
împreună cu imprimanta pentru lățimile de etichete pe care le puteți utiliza.
Vizitați site-ul www.sancogrup.ro pentru o listă completă de casete de etichete.
Singurele consumabile de care veți avea nevoie vreodată pentru imprimantă sunt etichetele.
Vă recomandăm să utilizați numai etichete marca DYMO.
Garanția DYMO nu acoperă defecțiunile sau daunele care pot fi cauzate de utilizarea etichetelor, altele decât etichetele marca
DYMO. Deoarece imprimantele de etichete DYMO utilizează tehnologia de imprimare termică, trebuie să utilizați etichete special
concepute și fabricate. Acoperirile termice utilizate pe etichete, altele decât etichetele marca DYMO, pot să nu fie compatibile și
pot asigura o imprimare nesatisfăcătoare sau pot cauza funcționarea defectuoasă a imprimantei.

Cumpararea etichetelor
DYMO oferă o gamă completă de etichete pentru imprimantele LabelWriter, inclusiv etichete potrivite
pentru corespondenta, curierat, identificare dosare si bibliorafturi, etichetarea tuturor tipurilor de
suporturi, tipărirea ecusoanelor de nume și multe altele. O listă completă poate fi găsită pe site-ul
www.sancogrup.ro
Garanția DYMO nu acoperă defecțiunile sau daunele care pot fi cauzate de utilizarea etichetelor, altele decât etichetele marca
DYMO. Deoarece imprimantele de etichete DYMO utilizează tehnologia de imprimare termică, trebuie să utilizați etichete
special concepute și fabricate. Acoperirile termice utilizate pe etichete, altele decât etichetele marca DYMO, pot să nu fie
compatibile și pot asigura o imprimare nesatisfăcătoare sau pot cauza funcționarea defectuoasă a imprimantei.

Setarea preferințelor
Puteți modifica următoarele preferințe:
Setări imprimantă
Rigle și ghidaje

Modificați setările implicite ale imprimantei pentru
numărul de copii, tipărirea în oglindă, asamblarea și
calitatea imprimării (numai imprimante LabelWriter).
Puteți activa și dezactiva riglele și ghidajele.
Când blocați aspectul etichetei, poziția, dimensiunea și
orientarea campurilor de pe etichetă nu pot fi
modificate.
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Blocați aspectul etichetei

Cu toate acestea, puteți modifica conținutul din unele
campuri.

Unitati de masura

Setați unitățile de măsură afișate în software la engleză
(inci) sau metric. Setați limba.

Limba

Când schimbați limba, va trebui să reporniți softwareul pentru ca schimbarea să aibă efect.

Revenire la setările din fabrică

Restabiliți proprietățile și preferințele etichetei la
setările implicite din fabrică. Limba nu se va schimba.
Când este activată, aplicația va trimite datele de
utilizare ale imprimantei și etichetelor către DYMO
pentru a ne ajuta să înțelegem modul în care sunt
utilizate produsele noastre.

Îmbunătățiți produsele DYMO

Nu vor fi trimise niciodată informații personale și puteți opri trimiterea acestor
date oricând doriți.

Obținerea ajutorului
Vizitați zona de asistență a site-ului nostru www.sancogrup.ro sau ne puteti contacta prin chat, e-mail:
office@sancogrup.ro sau telefonic la 0752645008, 0752645003

Actualizări software
Periodic, software-ul DYMO Connect va verifica automat dacă aveți instalată cea mai recentă versiune a software-ului.
Dacă este disponibilă o actualizare a versiunii dvs. a software-ului, vi se va cere să confirmați că doriți să actualizați
software-ul.
De asemenea, puteți verifica manual dacă există o actualizare disponibilă.
Trebuie să fiți conectat la Internet pentru a obține actualizări de software.
Pentru a verifica manual dacă există actualizări de software:
1. Alegeți Verifică pentru actualizări de la Ajutor meniul.
Caseta de dialog de actualizare apare atunci când este disponibilă o actualizare. În caz contrar, sunteți informat că nu
există actualizări disponibile.
2. Urmați instrucțiunile din caseta de dialog Actualizare pentru a descărca și instala actualizarea software-ului.
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