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Aparatul de etichetat Dymo Omega dispune de un sistem intuitiv de etichetare, un disc
rotativ cu litere, cifre, simboluri si un maner de actionare usor de utilizat.
Aparatul nu imprima simbolurile aliniate. Acest lucru confera un aspect vintage al
etichetelor. Cei care doresc sa editeze etichete cu scris ordonat pot alinia simbolurile tiparite
urmarind filmul de la finalul manualului de utilizare.
Pentru a printa prima eticheta cu imprimanta Dymo Omega, desfaceti aparatul din
blisterul in care a fost livrat.
Blisterul contine aparat de etichetat Dymo Omega si o banda embosabila neagra.
Pentru a incarca rola cu banda este necesar sa extrageti aproximativ 3 cm de banda din rola.

Deschideti din maner capacul locasului pentru banda

Introduceti rola cu banda etichete in aparat si actionati tragaciul pana cand aparatul “apuca”
banda.

Inchideti capacul locasului pentru rola etichete

Rotiti discul cu simboluri si alegeti ce caracter doriti sa imprimati, aducand simbolul in dreptul
celor 2 linii de ghidaj. Aparatul va imprima in banda simbolul ales. Banda se va deforma.
Caracterele, literele sau simbolurile se vor imprima cu alb (vor fi embosate in relief) pe
culoarea benzii pe care o aveti in aparat.

Actionati energic tragaciul aparatului pentru a imprima caracterul pe banda.

Repetati actiunile de la fig 5si 6 pana terminati de editat eticheta dumneavoastra.
Pentru a taia eticheta, aduceti simbolul “foarfeca” in dreptul linilor de ghidaj si apasati energic
tragaciul. Aparatul va taia banda cu eticheta editata si va marca un semn pretaiat care va
usura actuinea de dezlipire a hartiei de protectie a adezivului.

Dezlipiti integral hartia de protectie a adezivului si lipiti eticheta pe o suprafata curata, uscata
si neteda.

Felicitari!
Tocmai ati realizat prima dumneavoastra eticheta cu
aparatul de embosat Dymo Omega!
Pentru cele mai bune rezultate utilizati doar etichete originale Dymo!

Explorati-va latura artistica si folositi DYMO Omega pentru a eticheta manuale, albume de
fotografii, borcane, prize si intrerupatoare sau proiecte de bricolaj - poate chiar dulapul cu
haine! Cu DYMO Omega este usor sa va organizati si sa va distrati!
Asa cum va spuneam la inceputul acestui manual de utilizare, aparatul nu imprima
simbolurile aliniate. Acest lucru confera un aspect vintage al etichetelor.
Cei care doresc sa editeze etichete cu scris ordonat pot alinia simbolurile tiparite
urmarind acest scurt video care va prezinta pasii pe care trebuie sa ii parcurgeti pentru ca
aparatul de embosat Dymo Omega sa printeze caraterele aliniat si ordonat.

https://www.youtube.com/watch?v=Hr3jH_zHevo
Filmul poate fi urmarit si in canalul Youtube SancoGrup
Daca nu reusiti sa setati aparatul Dymo Omega asa cum va doriti va rugam contactati Sanco
Grup la Telefon: 021.317.59.36(37), Mobil: 0752.645.008, E-mail: office@sancogrup.ro
Vizitati www.sancogrup.ro pentru informatii actualizate legate de functionalitatile aparatelor
de etichetat din gama Dymo si pentru a descoperi intreaga gama de consumabile Dymo
Originale disponibile.

