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Over uw nieuwe printer
Met uw nieuwe DYMO RhinoPRO™ 5000 printer 
kunt u een uiteenlopende reeks zelfklevende labels 
van hoge kwaliteit creëren. U heeft de keuze uit tal 
van verschillende grootten en stijlen om uw labels 
af te drukken. De printer gebruikt industriële DYMO 
RhinoPRO -labelcassettes met breedtes van 
6 mm (1/4”), 9 mm (3/8”), 12 mm (1/2”) of 19 mm 
(3/4”). RhinoPRO-labelcassettes zijn ook 
beschikbaar in een uiteenlopende reeks 
materialen.
Surf naar www.dymo.com om te weten te komen 
waar tapes en accessoires voor uw printer 
verkrijgbaar zijn.

Garantieregistratie
Gelieve de garantieregistratiekaart in te vullen en 
naar het juiste adres terug te sturen. U kunt ook on 
line registreren op www.dymo.com.

Van start gaan
Volg de instructies in dit deel om uw eerste label af 
te drukken.

Stroomvoorziening
De printer wordt van stroom voorzien door 
standaard-AA-batterijen, een herlaadbare accu of 
een AC-stroomadapter. Om stroom te sparen, zal 
de printer automatisch uitschakelen wanneer hij 
langer dan vijf minuten niet gebruikt wordt.

De batterijen plaatsen
De printer werkt met zes AA-batterijen.
Om de batterijen te plaatsen
1. Duw op het klepje onder aan de printer om het 

deksel van het batterijcompartiment te openen. 
Zie Figuur 1.

Figuur 1
2. Plaats de batterijen volgens de aangegeven 

polariteit (+ en –).

3. Sluit het deksel van het batterijcompartiment.
Verwijder de batterijen als de printer 

gedurende lange tijd niet gebruikt zal worden.

De accu gebruiken
Een optionele herlaadbare accu kan worden 
gebruikt om de printer van stroom te voorzien. De 
accu kunt u kopen bij uw plaatselijke DYMO-
doorverkoper.
De printer moet aangesloten zijn op een externe 
stroomvoorziening via de AC-adapter en AAN 
staan om de accu te kunnen laden. Wanneer de 
accu volledig leeg is, duurt het vier tot vijf uur om 
de batterij volledig op te laden.

Wanneer de batterij aangesloten is op een 
externe stroomvoorziening, kan het zijn dat de 
batterij-laadindicator blijft staan, ook al is de accu 
volledig opgeladen.
Om de accu te gebruiken
1. Open het deksel van het batterijcompartiment. 
2. Plaats de accu volgens de aangegeven polariteit 

(+ en –). Zie Figuur 2.

Duw op het
klepje
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Figuur 2  

3. Sluit het deksel van het batterijcompartiment.
4. Sluit de AC-adapter aan zoals hieronder 

beschreven om de accu op te laden.

De AC-adapter aansluiten
Een optionele AC-stroomadapter kan ook gebruikt 
worden om de printer van stroom te voorzien. 
Wanneer u de AC-adapter aansluit op de printer, 
zijn de batterijen niet langer een stroombron.
Om de AC-adapter aan te sluiten
1. Sluit de stroomadapter aan op de 

stroomconnector bovenaan links op de printer.

Figuur 3  
2. Sluit de andere kant van de stroomadapter aan 

op de stroomuitgang.

De tapecassette plaatsen
Uw printer is voorzien van één labeltapecassette. 
Surf naar www.dymo.com om te weten te komen 
waar u extra labelcassettes kunt kopen.
Om de tapecassette te plaatsen
1. Duw op het klepje aan de rechterkant van de 

printer om het deksel van het tapecassette 
compartiment te openen.

2. Stel het cassetteknopje in op de juiste 
tapebreedte die u gaat plaatsen. Zie Figuur 4. 
Een inkeping in de cassette past over het knopje 
wanneer de cassette in de juiste positie zit.

Wanneer u de printer voor de eerste keer 
gebruikt, moet u het beschermende kartonnen 
tussenstuk verwijderen dat zich  tussen de 
afdrukkop en aandrukrol bevindt. Zie Figuur 4.

Figuur 4
3. Zorg ervoor dat de tape en het lint strak rond de 

opening van de cassette zitten en dat de tape 
tussen de geleidestangen door loopt. Indien 
nodig kunt u de spoel met de wijzers van de klok 
mee draaien om het lint aan te spannen.

4. Plaats de cassette, zodat de tape en het lint 
tussen de afdrukkop en de aandrukrol liggen. 
Zie Figuur 5.

Kies juiste tapebreedte

Verwijder
het karton-

Plaats de cassette

nen tussenstuk

= 6 mm
= 9/12 mm
= 19 mm

Duw voorzichtig naar beneden

Aandrukrol
Afdrukkop
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Figuur 4
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Kies juiste tapebreedte
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Figuur 5
5. Druk hard tot de cassette op zijn plaats klikt. 

Zorg ervoor dat de tape en het lint correct 
geplaatst zijn.

6. Sluit het deksel van het tapecassette 
compartiment en druk op A om de printer aan 
te zetten.

Een taal kiezen
Verschillende kenmerken die met taal te maken 
hebben, worden bepaald door de taalinstelling, 
zoals de beschikbaarheid van speciale tekens en 
meeteenheden.
Zie Internationale tekens gebruiken op pagina 7 
om te weten te komen hoe u toegang heeft tot 
internationale tekens.
Om een taal te kiezen
1. Druk op + . 
2. Gebruik de pijltoetsen om de taal te kiezen.
3. Druk op  om de taal in te stellen.

Uw eerste label afdrukken
U bent nu klaar om uw eerste label af te drukken.
Om een label af te drukken
1. Voer een tekst in om een eenvoudig label te 

creëren.
2. Druk op G.

3. Snij het label af door de afsnijhendel met uw 
duim omhoog te brengen, en trek het label naar 
de achterkant van de printer. Zie Figuur 6.

Figuur 6
4. Verwijder het label.
Gefeliciteerd! U heeft uw eerste label afgedrukt. 
Blijf lezen om meer te leren over de beschikbare 
opties om labels te creëren.

Uw printer leren kennen
Word vertrouwd met de plaats van de kenmerk- en 
functietoetsen van uw printer. Zie figuur 1 aan de 
binnenzijde van de kaft van deze behandeling. De 
volgende delen beschrijven ieder kenmerk in detail. 

Start A
DeA-knop zet de printer aan en uit. Als u 
gedurende vijf minuten geen enkele toets indrukt, 
zal de printer automatisch uitgeschakeld worden. 

LCD-display
Het LCD-display van de printer toont zoals 
gewoonlijk een rij van veertien tekens. U kunt 
echter tot 99 tekens en spaties invoeren. 
Kenmerk- en functie-indicatoren verschijnen aan 
de bovenkant, zijkant en onderkant van het display 
om aan te geven dat een kenmerk of functie 
geselecteerd is. Zie Figuur 7.

Duw voorzichtig naar beneden

Aandrukrol
Afdrukkop
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Figuur 7  

Achtergrondverlichting
Wanneer de printer gebruikt wordt in een weinig 
verlichte omgeving, kan het display moeilijk 
leesbaar worden. De achtergrondverlichting zal het 
display oplichten.
➤ Druk op +  om de achtergrondverlichting 

aan en uit te schakelen.

Hoofdlettertoets
De hoofdlettertoets zet de hoofdletterfunctie aan en 
uit. Wanneer de hoofdlettermodus aanstaat, is de 
hoofdletterindicator te zien op het display en zullen 
alle letters die u invoert hoofdletters zijn. 
De standaardinstelling is hoofdlettermodus aan. 
Wanneer de hoofdlettermodus uitstaat, zullen alle 
letters die u invoert kleine letters zijn.

Functietoets
De functietoets wordt gebruikt om de functie of het 
symbool te kiezen dat boven een toets afgedrukt 
staat. Bijvoorbeeld, wanneer u op  drukt, zal 
het menu met lettergroottes verschijnen; als u 
echter tegelijkertijd op +  drukt, verschijnt het 
talenmenu.

Terugtoets 
De Terugtoets  verwijdert het teken dat links van 
de cursor staat. Door op +  te drukken, wordt 
de huidige labeltekst volledig gewist. Tekstgrootte 
en andere instellingen blijven onveranderd.

Escape-toets 
De escape-toets gebruikt u vanuit een willekeurige 
functie om terug te keren naar het startpunt.

Navigatietoets
U kunt uw label bekijken en bewerken door de 
pijlen op de navigatietoets te gebruiken. U kunt ook 
menukeuzes bekijken en dan op  drukken om 
een keuze te maken.

Uw label ontwerpen
U kunt kiezen uit een aantal opmaakopties om de 
aanblik van uw labels te verbeteren.

De lettergrootte veranderen
U kunt de tekst op uw label afdrukken in vijf 
lettergroottes: extra klein, klein, gemiddeld, groot, 
extra groot.

De breedte van de labeltape die in de printer 
geïnstalleerd is, bepaalt de lettergrootte die U kunt 
gebruiken.
Om de lettergrootte in te stellen
1. Druk op .
2. Kies een lettergrootte en druk op .

Labels met meerdere regels 
creëren
U kunt labels met meerdere regels creëren, 
afhankelijk van de breedte van de labeltape. 
Dit biedt de volgende mogelijkheden:

WRAP FIXED PPANEL MODULESIZE XL

CAPS BCODE VERTBATTERY

�

LINE

Tape
Breedte

6 mm
(1/4”)

9 mm 
(3/8”)

12 mm 
(1/2”)

19 mm 
(3/4”)

Max. Aantal 
regels 1 2 2 4

XS S M L XL

7

Om een label met meerdere regels te creëren
1. Typ de tekst voor de eerste regel en druk .
2. Typ de tekst voor de volgende regel.
3. Herhaal deze stappen voor iedere extra regel.

Symbolen toevoegen
De printer ondersteunt de uitgebreide 
symbolenreeks zoals die te zien is op Figuur 8.

Figuur 8
Om een symbool toe te voegen
1. Druk op + . De eerste rij 

symbolen, die te zien is op Figuur 8, wordt 
getoond.

2. Gebruik de pijltoetsen om naar het gewenste 
symbool te bewegen. U kunt zowel horizontaal 
als verticaal door de rijen symbolen bewegen.

3. Wanneer u het symbool gevonden heeft, drukt u 
op  om het symbool aan uw label toe te 
voegen.

Bovendien zijn vaak gebruikte elektrische en 
datacom symbolen beschikbaar op individuele 
toetsen voor een makkelijke invoer. 

Internationale tekens gebruiken
De printer ondersteunt de uitgebreide reeks 
Latijnse tekens door gebruik te maken van de 
RACE-technologie. Net zoals bij een gsm-

toetsenpaneel zullen de variaties van een letter 
voorbijrollen als u die letter meerdere keren 
intoetst.
Bijvoorbeeld, als Frans de gekozen taal is en u 
herhaaldelijk op de letter a drukt, zal u a à â æ en 
alle andere beschikbare variaties zien. De 
tekenvariaties en de volgorde waarin de variaties 
verschijnen, is afhankelijk van de taal die u heeft 
gekozen.

Uw label opslaan 
U kunt maximaal acht labels in het geheugen 
opslaan.
Om een label op te slaan
1. Typ uw labeltekst.
2. Druk op  om de geheugenposities te tonen. 

Iedere geheugenpositie wordt voorgesteld door 
een kader. Geheugenposities die een 
opgeslagen label bevatten, zijn gevuld en 
wanneer de cursor op een positie staat, zal de 
inhoud ervan getoond worden.

3. Gebruik de pijltoetsen om een lege positie te 
kiezen.

4. Druk op  om het label op te slaan.

Uit het geheugen terughalen 
Zodra een label in het geheugen opgeslagen is, 
kunt u het label terughalen om af te drukken of te 
bewerken.
Om een label uit het geheugen terug te halen
1. Druk op . De geheugenposities worden 

getoond.
2. Gebruik de pijltoetsen om de geheugenpositie te 

vinden voor het label dat u wilt en druk dan op 
.

, ( ) ; ' "

\ ~ ² ° & ?

� � � �

� � _ @ ±
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Een label uit het geheugen 
verwijderen
Wanneer u een opgeslagen label niet langer nodig 
heeft, kunt u het uit het geheugen verwijderen.
Om een label uit het geheugen te verwijderen
1. Druk op . De geheugenposities worden 

getoond.
2. Gebruik de pijltoetsen om naar de 

geheugenpositie te bewegen die het label bevat 
dat u wilt.

3. Druk op + en druk vervolgens op  om 
de geheugenpositie te wissen.

De sneltoetsen gebruiken
Uw printer bevat verscheidene sneltoetsen die u 
onmiddellijk toegang bieden tot het afdrukken van 
specifieke labelsoorten. Sneltoetsen zijn 
beschikbaar voor wikkellabels, labels met een 
vaste lengte, patchpanel-labels, modulelabels, 
verticale labels en streepjescode labels. 

Wikkellabels afdrukken 
U kunt labels creëren die rond een kabel of 
metaaldraad gewikkeld kunnen worden. De tekst 
wordt verticaal of horizontaal over de hele breedte 
van de kabel geplaatst en wordt herhaald, zodat u 
het label vanuit elke hoek kunt lezen. 

Om verticale draadwikkels af 
te drukken
1. Druk op .
2. Gebruik de pijltoetsen om de 

kabel-Ø te kiezen en druk op 
.

3. Voer de labeltekst in.
4. Druk op G.

Om horizontale draadwikkels af 
te drukken
1. Druk op + . 
2. Voer de labeltekst in.
3. Druk op G.
De tekst wordt automatisch 
herhaald over de breedte van het label.

Labels met een vaste lengte 
afdrukken
Normaal gesproken wordt de lengte van het label 
bepaald door de lengte van de ingevoerde tekst. 
Toch kan het zijn dat u een label wenst te maken 
voor een specifiek doel met een vaste lengte, 
ongeacht de lengte van de tekst.
U kunt een vaste lengte voor een label specificeren 
tussen 10 mm (0,4”) en 999,9 mm (40,0”) met een 
tussenafstand van telkens 0,5 mm (0,2”).  De 
vooraf ingestelde vaste lengte is 40 mm (1,5”). 
Eender welke verandering die u aanbrengt aan de 
vaste lengte, blijft van kracht tot u haar opnieuw 
verandert.
Om de labellengte in te stellen
1. Druk op .
2. Gebruik de pijltoetsen om de labellengte te 

vergroten of te verkleinen.
3. Druk op .

Als meerdere kopieën van een label met 
vaste lengte afgedrukt worden, worden tussen 
ieder label snijtekens afgedrukt. Zie Figuur 9.
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Patchpanel-labels afdrukken 
Met de patchpanel-modus kunt u een rij poorten op 
een patchpanel van een label voorzien. U kunt de 
afstand tussen de poorten kiezen en het label 
rangschikken, of U kunt manueel voor iedere poort 
een andere labeltekst invoeren en vervolgens 
afdrukken. Het resultaat is een lang label met een 
gelijkmatig geplaatste tekst voor iedere poort.

Om een patchpanel-label af te drukken door het 
te rangschikken
1. Druk op .
2. Voer de afstand tussen iedere poort in en druk 

op . 
De standaardwaarde is 12 mm (0,5”) en de 
waarde kan worden ingesteld met 
tussenafstanden van 0,1 mm (0,005”).

3. Voer de tekst in voor de eerste positie op het 
label.

4. Volg de instructies in Uw labels rangschikken
op pagina 11 om de tekst die op het label 
afgedrukt zal worden, te rangschikken.

Om een patchpanel-label manueel af te drukken
1. Druk op .
2. Voer de afstand tussen iedere poort in en druk 

op . 
De standaardwaarde is 12 mm (0,5”) en de 
waarde kan worden ingesteld met 
tussenafstanden van 0,1 mm (0,005”).

3. Voer de tekst in voor de huidige positie op het 
label en druk op G.

4. Herhaal stap 3, totdat alle poortlabels afgedrukt 
zijn. 

Om de vorige labeltekst te wissen, druk op 
+ .

5. Druk op +  om de tape toe te voeren na de 
laatste poort en snij vervolgens het label af met 
de afsnijhendel.

Modulemerk labels afdrukken 
Met de modulemerk 
modus kunt u een label 
creëren  voor een 
elektrisch modulerek 
dat een gevarieerd 
aantal op één DIN-rail 
geplaatste modules 
heeft van verschillende groottes. 
Om een modulemerklabel af te drukken
1. Druk op .
2. Voer de grootte in van één enkele modulaire 

component en druk op .
De standaardwaarde is 17,5 mm (0,7”) en kan 
worden ingesteld met tussenafstanden van 
0,1 mm (0,005”).

3. Voer het totale aantal moduleblokken op één rij 
in en druk op .

4. Voer de grootte van iedere component (X=?) in 
en druk op  na iedere module.

5. Voer de tekst in voor de eerste module en druk 
op G.

6. Druk op + om de tekst te wissen.
7. Herhaal stappen 5 en 6, totdat alle modulelabels 

afgedrukt zijn.
8. Druk op +  om de tape toe te voeren na de 

laatste module en snij vervolgens het label af 
met de afsnijhendel.
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Een label uit het geheugen 
verwijderen
Wanneer u een opgeslagen label niet langer nodig 
heeft, kunt u het uit het geheugen verwijderen.
Om een label uit het geheugen te verwijderen
1. Druk op . De geheugenposities worden 

getoond.
2. Gebruik de pijltoetsen om naar de 

geheugenpositie te bewegen die het label bevat 
dat u wilt.

3. Druk op + en druk vervolgens op  om 
de geheugenpositie te wissen.

De sneltoetsen gebruiken
Uw printer bevat verscheidene sneltoetsen die u 
onmiddellijk toegang bieden tot het afdrukken van 
specifieke labelsoorten. Sneltoetsen zijn 
beschikbaar voor wikkellabels, labels met een 
vaste lengte, patchpanel-labels, modulelabels, 
verticale labels en streepjescode labels. 

Wikkellabels afdrukken 
U kunt labels creëren die rond een kabel of 
metaaldraad gewikkeld kunnen worden. De tekst 
wordt verticaal of horizontaal over de hele breedte 
van de kabel geplaatst en wordt herhaald, zodat u 
het label vanuit elke hoek kunt lezen. 

Om verticale draadwikkels af 
te drukken
1. Druk op .
2. Gebruik de pijltoetsen om de 

kabel-Ø te kiezen en druk op 
.

3. Voer de labeltekst in.
4. Druk op G.

Om horizontale draadwikkels af 
te drukken
1. Druk op + . 
2. Voer de labeltekst in.
3. Druk op G.
De tekst wordt automatisch 
herhaald over de breedte van het label.

Labels met een vaste lengte 
afdrukken
Normaal gesproken wordt de lengte van het label 
bepaald door de lengte van de ingevoerde tekst. 
Toch kan het zijn dat u een label wenst te maken 
voor een specifiek doel met een vaste lengte, 
ongeacht de lengte van de tekst.
U kunt een vaste lengte voor een label specificeren 
tussen 10 mm (0,4”) en 999,9 mm (40,0”) met een 
tussenafstand van telkens 0,5 mm (0,2”).  De 
vooraf ingestelde vaste lengte is 40 mm (1,5”). 
Eender welke verandering die u aanbrengt aan de 
vaste lengte, blijft van kracht tot u haar opnieuw 
verandert.
Om de labellengte in te stellen
1. Druk op .
2. Gebruik de pijltoetsen om de labellengte te 

vergroten of te verkleinen.
3. Druk op .

Als meerdere kopieën van een label met 
vaste lengte afgedrukt worden, worden tussen 
ieder label snijtekens afgedrukt. Zie Figuur 9.

Figuur 9

12
3

12
3

12
3

12
3

12
3

12
3

12
3

123 123
123 123

123 123
123 123

Snijtekens

9

Patchpanel-labels afdrukken 
Met de patchpanel-modus kunt u een rij poorten op 
een patchpanel van een label voorzien. U kunt de 
afstand tussen de poorten kiezen en het label 
rangschikken, of U kunt manueel voor iedere poort 
een andere labeltekst invoeren en vervolgens 
afdrukken. Het resultaat is een lang label met een 
gelijkmatig geplaatste tekst voor iedere poort.

Om een patchpanel-label af te drukken door het 
te rangschikken
1. Druk op .
2. Voer de afstand tussen iedere poort in en druk 

op . 
De standaardwaarde is 12 mm (0,5”) en de 
waarde kan worden ingesteld met 
tussenafstanden van 0,1 mm (0,005”).

3. Voer de tekst in voor de eerste positie op het 
label.

4. Volg de instructies in Uw labels rangschikken
op pagina 11 om de tekst die op het label 
afgedrukt zal worden, te rangschikken.

Om een patchpanel-label manueel af te drukken
1. Druk op .
2. Voer de afstand tussen iedere poort in en druk 

op . 
De standaardwaarde is 12 mm (0,5”) en de 
waarde kan worden ingesteld met 
tussenafstanden van 0,1 mm (0,005”).

3. Voer de tekst in voor de huidige positie op het 
label en druk op G.

4. Herhaal stap 3, totdat alle poortlabels afgedrukt 
zijn. 

Om de vorige labeltekst te wissen, druk op 
+ .

5. Druk op +  om de tape toe te voeren na de 
laatste poort en snij vervolgens het label af met 
de afsnijhendel.

Modulemerk labels afdrukken 
Met de modulemerk 
modus kunt u een label 
creëren  voor een 
elektrisch modulerek 
dat een gevarieerd 
aantal op één DIN-rail 
geplaatste modules 
heeft van verschillende groottes. 
Om een modulemerklabel af te drukken
1. Druk op .
2. Voer de grootte in van één enkele modulaire 

component en druk op .
De standaardwaarde is 17,5 mm (0,7”) en kan 
worden ingesteld met tussenafstanden van 
0,1 mm (0,005”).

3. Voer het totale aantal moduleblokken op één rij 
in en druk op .

4. Voer de grootte van iedere component (X=?) in 
en druk op  na iedere module.

5. Voer de tekst in voor de eerste module en druk 
op G.

6. Druk op + om de tekst te wissen.
7. Herhaal stappen 5 en 6, totdat alle modulelabels 

afgedrukt zijn.
8. Druk op +  om de tape toe te voeren na de 

laatste module en snij vervolgens het label af 
met de afsnijhendel.
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Verticale labels afdrukken 
Labels met één regel kunnen worden 
afgedrukt met de tekst er verticaal op.  
Om verticaal af te drukken
1. Druk op .
2. Voer de tekst voor uw label in en 

druk op G.

Streepjescode labels afdrukken 

De printer kan twee soorten streepjescodes 
aanmaken: CODE-39 en CODE-128. U kunt een 
streepjescode enkel afdrukken op labeltape van 
19 mm (3/4”).
De streepjescode wordt horizontaal op het label 
afgedrukt met de tekst in kleine druk eronder. U 
kunt optioneel tekst toevoegen vóór en achter de 
streepjescode. Of U kunt tekst toevoegen boven en 
onder de streepjescode door een label met 
meerdere regels te creëren. Zie Labels met 
meerdere regels creëren op pagina 6.
Om een streepjescode te creëren
1. Voer de tekst in die u vóór de streepjescode op 

het label wilt zien verschijnen. (Optioneel)
2. Druk op + .
3. Selecteer CODE-39 of CODE-128, en druk op 

.
4. Voer de tekst voor de streepjescode in die 

tussen de   streepjescodesymbolen ( ) moet 
komen en druk op .

5. Voer eender welke tekst in die u na de 
streepjescode wilt zien verschijnen. (Optioneel)

6. Druk op G.

Afdrukopties
U kunt ervoor kiezen om meerdere kopieën van 
hetzelfde label, gerangschikte labels of een 
combinatie van beide af te drukken.

Meerdere kopieën afdrukken
U kunt tot 99 kopieën van hetzelfde label 
tegelijkertijd afdrukken. Wanneer u meerdere 
kopieën afdrukt, zal een gestippelde snijlijn 
afgedrukt worden tussen ieder label.

Om meerdere kopieën af te drukken
1. Druk op +G.
2. Druk op de ;-pijl om het aantal af te drukken 

kopieën te verhogen. De standaard is 2 kopieën.
3. Druk op de : -pijl om het aantal kopieën te 

verlagen (maximum is 99).
4. Druk op  of G om het afdrukken te starten.

Bij meer complexe formaten kunt u tijdens 
het printen een korte pauze opmerken tussen ieder 
label.
Wanneer het afdrukken voltooid is, keert het aantal 
kopieën terug op 2.

De labeltape vooruitschuiven
De standaard interlinie voor alle labels is ongeveer 
10 mm (0,4”). Om extra witruimte toe te voegen 
aan het begin of einde van uw label kunt u de tape 
toevoeren in tussenafstanden van 6 mm (0,25”).
➤ Druk op + .

11

Uw labels rangschikken 
U kunt gerangschikte labels in numerieke of 
alfabetische volgorde afdrukken. 

U kunt zowel getallen als letters rangschikken door 
de cursor onder de positie te plaatsen die moet 
oplopen, zoals het nummer 2 in 123 of de letter B 
in ABC. Bijvoorbeeld, met de cursor onder 2 in 123
en met als tussenafstand #=3, zullen de labels als 
123, 133, en 143 afgedrukt worden.

Figuur 10
Wanneer de letter Z of het getal 9 bereikt wordt 
tijdens het rangschikken, wordt een letter of getal 
toegevoegd om de tussenafstand te doen 
toenemen. Zo klimt Z op tot AA en 9 tot 10.

Wanneer er een spatie is in een reeks die 
gerangschikt moet worden, worden alleen de 
getallen of letters na de spatie gerangschikt. 
Om uw labels te rangschikken
1. Voer de tekst voor uw label in.
2. Gebruik de pijltoetsen om de cursor onder de te 

rangschikken letter of het te rangschikken getal 
te bewegen.

3. Druk op .
4. Voer het aantal labels in dat u wilt afdrukken en 

druk op G om het afdrukken te starten. Voer 1-
99 voor getallen en letters in.

Om meerdere kopieën van hetzelfde 
gerangschikte label af te drukken, kies +G en 
voer het aantal kopieën in van ieder af te drukken 
label. Zie Meerdere kopieën afdrukken op 
pagina 10 en Figuur 11.

Figuur 11  

De afdrukkwaliteit aanpassen 
(Geavanceerd)
Afhankelijk van het labelmateriaal dat u kiest, kan 
het zijn dat u de afdruk op het label lichter of 
donkerder moet maken. Door de temperatuur van 
de afdrukkop aan te passen, kunt u de 
afdrukkwaliteit controleren (±20).
Om de temperatuur van de afdrukkop in te 
stellen
1. Druk op + .
2. Gebruik de pijltoetsen om de temperatuur van 

de afdrukkop te kiezen en druk op .
3. Herhaal indien nodig, totdat u tevreden bent met 

de afdrukkwaliteit.

Uw printer reinigen
Uw printer is zo ontworpen dat u er lang en 
probleemloos gebruik van kunt maken, zonder dat 
hij al te veel onderhoud vereist. 
Reinig uw printer nu en dan om hem goed te laten 
werken. Reinig het afsnijmesje iedere keer u de 
tapecassette vervangt.
Om het afsnijmesje te reinigen
1. Verwijder de tapecassette.
2. Druk de afsnijhendel naar beneden en hou het 

zo om het afsnijmesje bloot te leggen.
3. Gebruik een katoenen prop en alcohol om beide 

zijden van het mesje te reinigen.
4. Laat de afsnijhendel los.
Om de afdrukkop te reinigen
➤ Reinig de afdrukkop door gebruik te maken van 

het reinigingsmiddel dat zich in het deksel van 
het cassettecompartiment bevindt.

U kunt ook de optionele reinigingspen gebruiken 
om het afsnijmesje en de afdrukkop te reinigen. 

123 133 143

123 123 133 133 143 143
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Verticale labels afdrukken 
Labels met één regel kunnen worden 
afgedrukt met de tekst er verticaal op.  
Om verticaal af te drukken
1. Druk op .
2. Voer de tekst voor uw label in en 

druk op G.

Streepjescode labels afdrukken 

De printer kan twee soorten streepjescodes 
aanmaken: CODE-39 en CODE-128. U kunt een 
streepjescode enkel afdrukken op labeltape van 
19 mm (3/4”).
De streepjescode wordt horizontaal op het label 
afgedrukt met de tekst in kleine druk eronder. U 
kunt optioneel tekst toevoegen vóór en achter de 
streepjescode. Of U kunt tekst toevoegen boven en 
onder de streepjescode door een label met 
meerdere regels te creëren. Zie Labels met 
meerdere regels creëren op pagina 6.
Om een streepjescode te creëren
1. Voer de tekst in die u vóór de streepjescode op 

het label wilt zien verschijnen. (Optioneel)
2. Druk op + .
3. Selecteer CODE-39 of CODE-128, en druk op 

.
4. Voer de tekst voor de streepjescode in die 

tussen de   streepjescodesymbolen ( ) moet 
komen en druk op .

5. Voer eender welke tekst in die u na de 
streepjescode wilt zien verschijnen. (Optioneel)

6. Druk op G.

Afdrukopties
U kunt ervoor kiezen om meerdere kopieën van 
hetzelfde label, gerangschikte labels of een 
combinatie van beide af te drukken.

Meerdere kopieën afdrukken
U kunt tot 99 kopieën van hetzelfde label 
tegelijkertijd afdrukken. Wanneer u meerdere 
kopieën afdrukt, zal een gestippelde snijlijn 
afgedrukt worden tussen ieder label.

Om meerdere kopieën af te drukken
1. Druk op +G.
2. Druk op de ;-pijl om het aantal af te drukken 

kopieën te verhogen. De standaard is 2 kopieën.
3. Druk op de : -pijl om het aantal kopieën te 

verlagen (maximum is 99).
4. Druk op  of G om het afdrukken te starten.

Bij meer complexe formaten kunt u tijdens 
het printen een korte pauze opmerken tussen ieder 
label.
Wanneer het afdrukken voltooid is, keert het aantal 
kopieën terug op 2.

De labeltape vooruitschuiven
De standaard interlinie voor alle labels is ongeveer 
10 mm (0,4”). Om extra witruimte toe te voegen 
aan het begin of einde van uw label kunt u de tape 
toevoeren in tussenafstanden van 6 mm (0,25”).
➤ Druk op + .
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Uw labels rangschikken 
U kunt gerangschikte labels in numerieke of 
alfabetische volgorde afdrukken. 

U kunt zowel getallen als letters rangschikken door 
de cursor onder de positie te plaatsen die moet 
oplopen, zoals het nummer 2 in 123 of de letter B 
in ABC. Bijvoorbeeld, met de cursor onder 2 in 123
en met als tussenafstand #=3, zullen de labels als 
123, 133, en 143 afgedrukt worden.

Figuur 10
Wanneer de letter Z of het getal 9 bereikt wordt 
tijdens het rangschikken, wordt een letter of getal 
toegevoegd om de tussenafstand te doen 
toenemen. Zo klimt Z op tot AA en 9 tot 10.

Wanneer er een spatie is in een reeks die 
gerangschikt moet worden, worden alleen de 
getallen of letters na de spatie gerangschikt. 
Om uw labels te rangschikken
1. Voer de tekst voor uw label in.
2. Gebruik de pijltoetsen om de cursor onder de te 

rangschikken letter of het te rangschikken getal 
te bewegen.

3. Druk op .
4. Voer het aantal labels in dat u wilt afdrukken en 

druk op G om het afdrukken te starten. Voer 1-
99 voor getallen en letters in.

Om meerdere kopieën van hetzelfde 
gerangschikte label af te drukken, kies +G en 
voer het aantal kopieën in van ieder af te drukken 
label. Zie Meerdere kopieën afdrukken op 
pagina 10 en Figuur 11.

Figuur 11  

De afdrukkwaliteit aanpassen 
(Geavanceerd)
Afhankelijk van het labelmateriaal dat u kiest, kan 
het zijn dat u de afdruk op het label lichter of 
donkerder moet maken. Door de temperatuur van 
de afdrukkop aan te passen, kunt u de 
afdrukkwaliteit controleren (±20).
Om de temperatuur van de afdrukkop in te 
stellen
1. Druk op + .
2. Gebruik de pijltoetsen om de temperatuur van 

de afdrukkop te kiezen en druk op .
3. Herhaal indien nodig, totdat u tevreden bent met 

de afdrukkwaliteit.

Uw printer reinigen
Uw printer is zo ontworpen dat u er lang en 
probleemloos gebruik van kunt maken, zonder dat 
hij al te veel onderhoud vereist. 
Reinig uw printer nu en dan om hem goed te laten 
werken. Reinig het afsnijmesje iedere keer u de 
tapecassette vervangt.
Om het afsnijmesje te reinigen
1. Verwijder de tapecassette.
2. Druk de afsnijhendel naar beneden en hou het 

zo om het afsnijmesje bloot te leggen.
3. Gebruik een katoenen prop en alcohol om beide 

zijden van het mesje te reinigen.
4. Laat de afsnijhendel los.
Om de afdrukkop te reinigen
➤ Reinig de afdrukkop door gebruik te maken van 

het reinigingsmiddel dat zich in het deksel van 
het cassettecompartiment bevindt.

U kunt ook de optionele reinigingspen gebruiken 
om het afsnijmesje en de afdrukkop te reinigen. 
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Troubleshooting
Bekijk de volgende mogelijke oplossingen als u geconfronteerd wordt met een probleem bij het gebruiken 
van uw printer.

Als u nog steeds hulp nodig heeft, neem dan contact op met de DYMO-klantendienst in uw land. Een lijst met 
telefoonnummers voor ieder land vindt u op de binnenzijde van de achterkaft van deze Handleiding.
Feedback over de documentatie
We werken er voortdurend aan om documentatie van de hoogste kwaliteit op te stellen voor onze producten. Uw 
feedback is welkom. 
Stuur ons uw opmerkingen of suggesties over onze handleidingen. Gelieve de volgende informatie toe te voegen aan uw 
feedback:
• Productnaam, versienummer en paginanummer

Foutmelding/Probleem Oplossing
Display werkt niet • Controleer of de printer aanstaat.

• Vervang lege batterijen.
Slechte afdrukkwaliteit • Vervang lege batterijen.

• Controleer of de tapecassette correct geplaatst is.
• Reinig de afdrukkop.
• Vervang de tapecassette.

Afsnijhendel werkt slecht Reinig het afsnijmesje. Zie Uw printer reinigen.
L=nnnn.n mm (of n.nn”)
Vaste-lengte-instelling is te smal voor de tekst.

• Stel de vaste lengte in op een grootte die langer is dan 
de tekst, of

• Verminder de hoeveelheid tekst.
Streepjescode fout
Streepjescode niet toegestaan op deze labeltapegrootte.

Plaats een labelcassette van 19 mm (3/4”).

Tekst te lang
Maximaal aantal tekens in buffer overschreden.

Schrap de buffertekst gedeeltelijk of volledig.

Te veel regels
Maximaal aantal toegestane regels overschreden.

Kies een ander formaat.

Afdrukfout
Onbepaalde printerfout.

Controleer of het label geblokkeerd zit, de labelcassette 
leeg is, de batterijen leeg zijn, dan wel of er andere 
problemen zijn.

Tape te smal
De tape is te smal voor de ingevoerde labelinhoud.

• Plaats een grotere labelcassette, of
• Verminder de lengte van de labelinhoud.

Geen tape
Labelcassette ontbreekt of is leeg.

Plaats een nieuwe labelcassette

Batterij laag
Batterijen zijn bijna leeg.

Vervang de batterijen of sluit de AC-stroomadapter aan.

Tape geblokkeerd
Motor is gestopt tengevolge van een blokkering van de 
tape.

• Verwijder de geblokkeerde tape en plaats de 
labelcassette terug. 

• Reinig het afsnijmesje.

13

• Korte beschrijving van de inhoud (instructies die onnauwkeurig of onduidelijk zijn, onderdelen waarvoor meer details 
nodig zijn, enzovoort)

Ook uw suggesties over extra onderwerpen die u in de documentatie zou willen behandeld zien, zijn welkom.
Stuur uw e-mailberichten naar: documentation@dymo.com
Gelieve er rekening mee te houden dat dit e-mailadres enkel dient voor feedback over documentatie. Gelieve u met een 
technische vraag tot de Klantendienst te richten.
Dit product heeft een CE-markering die in overeenstemming is met de EMC-richtlijn en de laagspanningsrichtlijn, en is ontworpen conform 
de volgende internationale normen:
‘US FCC Class B’-compatibiliteit

Veiligheid - EN 60950, IEC 950, UL 1950 
EMC-compatibiliteit EN 61000 3-2/3; EN 61000 4-2/3/4/5/6/8/11; ENV 50204;

EU Immuniteit - EN 55024 & appendices A1, A2 Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) - Informatie Technologie-uitrusting, 
Immuniteitskenmerken
Emissies – EN 61000-6-3: Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC) - Deel 6: Generieke Normen - Sectie 3: Emissienormen voor 
residentiële, commerciële en lichtindustriële omgevingen.

Esselte is een ‘ISO 14000’-geregistreerd bedrijf. Plastic componenten van deze printer zijn zo ontworpen dat ze op een milieuvriendelijke 
manier weggeworpen kunnen worden.
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