
 
 

 

Technické údaje 
LabelManagerTM Wireless PnP 

 

Vlastnosti 
• Možnost sdílení s ostatními uživateli v bezdrátové síti – snadná instalace 
• Štítky lze prostřednictvím připojení k počítači PC nebo Mac®* přizpůsobit s využitím 

libovolných písem a grafiky – * Kompatibilní pouze se systémy Windows® XP, 
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Mac OS® X 10.5 nebo novější verzí 
(pouze Intel®) 

• Tisk kvalitní grafiky, čárových kódů a log s rozlišením 300 
DPI 

• Automatická řezačka usnadňuje tisk více štítků současně 
• Tvorba širokého spektra štítků DYMO D1 o šířce 6, 9, 12, 

19 a 24 mm a v několika barvách 
• Ideální pro označení archivů, regálů, kancelářského 

vybavení, pořadačů atd. 
• Akumulátor se dobíjí přes rozhraní USB (zapojení do 

počítače nebo elektrické zásuvky) – není zapotřebí síťový 
adaptér ani baterie AA 

• Není třeba instalovat žádný software – funkce plug-and-
play umožňuje použití ihned po vybalení*  – * Je-li 
konektor USB připojen k počítači 

• Jeden kabel USB pro data i napájení 
• Tisk čárových kódů: kódy QR, UPC-A, UPC-E, Code-39, 

knihovna kódů Code-39, Code-128, EAN 8, EAN 13, 
Codabar, knihovna kódů Codabar, UCC/EAN 128, ITF-14 

• Software DYMO Label umožňuje hromadný tisk z externích souborů – kompatibilní se 
systémy Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Mac OS® X 10.5 nebo 
novějšími (pouze Intel®) 

• Software DYMO Label obsahuje bezobslužnou instalační službu, která umožňuje snadné 
nasazení do pracovních stanic v rámci podnikové sítě 

• Balení obsahuje elektronický štítkovač, dobíjecí akumulátor, kabel USB, úvodní kazetu s 
páskou D1 (černý tisk na bílém podkladu), 24 mm x 3 m, stručného průvodce, referenční 
příručku, nabíjecí adaptér USB a záruční list s omezením záruky na 1 rok 

• Použití štítků DYMO D1 o velikosti 6, 9, 12, 19 a 24 mm 



 

VLASTNOSTI   
Tisk Typ tisku: termotisk / přímý 

termotisk termotisk 

  Tisk: povrchový/laminace laminace 
  Rozlišení tisku 300 DPI 
  Max. výška tisku 19,1 mm 
  Počet řádků tisku neomezeno 
  Rychlost tisku 15 mm/s 
  Šířky pásek 6, 9, 12, 19, 24 mm 
  Typ kazety D1 
Software Počet stylů Windows/Mac 
  Počet písem Windows/Mac 

  Čárové kódy 

kódy QR, UPC-A, UPC-E, Code-39, 
knihovna kódů Code-39, Code-128, EAN 
8, EAN 13, Codabar, knihovna kódů 
Codabar, UCC/EAN 128, ITF-14 

  Datum/čas DLS 
  Automatické číslování DLS 
Řezání pásky Manuální x 
  Automatické x 
Detekce šířky 
pásky  ano, ale je nutné provést volbu 

Připojení k 
počítači PC PC a Macintosh 

Připojení k PC USB x 
Bezdrátové   x  

Napájení  lithium-polymerový dobíjecí 
akumulátor a nabíjecí adaptér 

Rozměry Šířka 56,5 mm 
  Hloubka 144 mm 
  Výška 162 mm 
Hmotnost Bez baterií a kazety 611 g 

Obsah balení  

elektronický štítkovač, dobíjecí 
akumulátor, kabel USB, úvodní kazeta s 
páskou D1 (černý tisk na bílém 
podkladu), 24 mm x 3 m, stručný 
průvodce a referenční příručka, nabíjecí 
adaptér, záruční list 

 



 

Připojení k síti Wi-Fi 

Síťový standard  
• 802.11b/g  
• NEPODPORUJE standard 8.2.11n 

Provozní frekvence 
2,4 GHz 

Podporované protokoly zabezpečení 
 

Typ ověřování Typy šifrování 
Otevřené žádný 
 WEP 64 
 WEP 128 
Sdílené WEP 64 
 WEP 128 
WPA-Personal TKIP 
 AES 
WPA2-Personal TKIP 
 AES 
WPA-Enterprise PEAP/MS-ChapV2 
WPA2-Enterprise PEAP/MS-ChapV2 
 

Seznam ověřených směrovačů  
Upozornění pro uživatele: Tento seznam obsahuje mnoho směrovačů dostupných na trhu, avšak 
není vyčerpávající, což znamená, že přístroj podporuje i řadu dalších směrovačů, jejichž použití však 
není ověřeno. 
 

Výrobce Čísla modelů 
Apple AirPort  Express 
Gigabitový směrovač Asus RT-N56U Wireless-N Dual-band RT-N56U2/RT-N56U 
Bezdrátový směrovač Belkin Play N750 DB Wireless dual-band N+ N750B 
Bezdrátový směrovač Belkin Surf+ F7D2301 v1 
Směrovač Cisco 1262N Cisco 1262N 
Směrovače Cisco řady 800 Cisco 861-W 
Směrovač Cisco Linksys E4200 Maximum Performance Dual-Band N E4200 v2 
Gigabitový směrovač D-link DIR-655 Extreme N DIR-655 
Bezdrátový směrovač D-link Wireless N300 Home DIR-615 
Draytek Vigor ADSL2/2++ Security Firewall se standardem 802.11n VIGOR2820Vn 
Bezdrátový přístupový bod Linksys Dual-band Wireless-N Access Point WAP610N-EU 
Gigabitový směrovač Linksys Dual-Band Wireless-N WRT320N 
Gigabitový směrovač Netgear N750 Wireless Dual Band WNDR 4000 WNDR4000-100PES 

WNDR4000 



Gigabitový směrovač Netgear N900 Wireless Dual Band WNDR 4500 WNDR4500 
Bezdrátový směrovač Netgear R6300 Wifi Router 802.11 ac R6300-100PES 
Bezdrátový gigabitový směrovač Sitecom X4 300N WLR-4000 v1 001 
Bezdrátový gigabitový směrovač Sitecom X6 450N WLR-6000 v1 001 
Bezdrátový gigabitový směrovač TP-link 300Mbps Ultimate Wireless N TL-WR1043ND 
Směrovač TP-link TL-WR2543N Dual Band TL-WR2543N 
Brána zabezpečení ZyXel 802.11g Wireless ADSL2+ 4-port Security 
Gateway P-662HW Series 

P-662HW-D3 

Uložení jedné konfigurace 
Jednu bezdrátovou síť lze uložit, aby ji přístroj automaticky rozpoznával. Jakmile tedy přístroj 
LabelManager Wireless PnP nainstalujete do sítě, nebudete muset tento postup opakovat, dokud 
nebudete chtít použít jinou síť. 

Napájení 
 
S přístrojem se dodává lithium-polymerový dobíjecí akumulátor, kabel USB a síťová zástrčka.  

Akumulátor 
Jedná se o stejný akumulátor jako u přístroje LabelManager 500TS (SKU 1814308). Bude se prodávat 
na webu DYMO.com a k dispozici bude i prostřednictvím kontaktního střediska. 

 
Běžné napájení tiskárny bude zajišťovat interní lithium-polymerový dobíjecí akumulátor. 
Poznámka: U první dávky tiskáren lze optimální kvalitu tisku přes bezdrátové připojení zaručit pouze v 
případě zapájení z elektrické zásuvky. Při bezdrátovém připojení bude tiskárna fungovat i s napájením z 
akumulátoru, avšak může dojít ke snížení kvality tisku. 
 
Výdrž akumulátoru / výdrž v pohotovostním režimu 
Spotřeba přístroje ve vypnutém stavu: Vložíte-li do přístroje plně nabitý akumulátor, po 6 měsících v 
něm zbudou 2/3 celkové kapacity. 
S plně nabitým akumulátorem lze vytisknout 5 kazet (standardní kazety PET). 
Pokud tiskárna po zapojení do portu USB nereaguje, může to znamenat, že je akumulátor vybitý. Plné 
nabití akumulátoru potrvá 5 až 6 hodin, avšak po 15 minutách nabíjení lze vytisknout 1,5 m pásky. 
Upozorňujeme, že po delší době nepoužívání je nutné akumulátor nabít. 
 
Případ použití Výdrž Podmínky/poznámky 
Tisk přes síť WiFi s připojeným 
nabíjecím adaptérem USB 

prakticky  neomezená (nabíjení 
je rychlejší než vybíjení) 

24 mm, standardní písma, 
normální textové štítky, 
normální použití 

Samostatný tisk přes síť WiFi až 6 kazet s páskou 24 mm, standardní písma, 
normální textové štítky, 
normální použití 

Tiskárna ve vypnutém stavu 100 dnů z plně nabitého akumulátoru na 
20 % kapacity 

 



Doba nabíjení 
 
Případ použití Doba Podmínky/poznámky 
Nabíjení pomocí nabíjecího 
adaptéru USB 

2,5 hod z 20 % kapacity akumulátoru na plné nabití, 
pouze nabíjení (tiskárna vypnutá) 

Nabíjení z portu USB 10 hod z 20 % kapacity akumulátoru na plné nabití, 
nedoporučuje se 

 
Indikace stavu akumulátoru 
Úroveň nabití akumulátoru signalizuje indikátor v softwaru. Další informace naleznete ve 
specifikacích aplikačního softwaru. 

 

Kabel USB a zástrčka 
Kabel USB a zástrčka jsou specifické pro tiskárnu LabelManager WPnP a jsou součástí balení. Pro 
případ výměny těchto dvou položek je k dispozici náhradní sada prodávaná na webu DYMO.com 
nebo dostupná prostřednictvím kontaktního střediska.  
 
Kód SKU Název položky Číslo EAN 
1881983 Sada kabelu USB a adaptéru – EU  3501178819830 
1881984 Sada kabelu USB a adaptéru – UK/HK 3501178819847 
1881985 Sada kabelu USB a adaptéru – AUS/NZ 3501178819854 
1881896 Sada kabelu USB a adaptéru – US 3501178819861 
 
Kabel USB dodávaný s tiskárnou slouží k nabíjení akumulátoru a komunikaci mezi počítačem a 
tiskárnou. Je-li kabel USB je připojen k počítači, avšak lithium-iontový akumulátor je vybitý, nelze 
tisknout. 
Poznámka: S přístrojem LabelManager Wireless PnP se smí používat pouze kabel USB dodávaný 
společně s tímto přístrojem. Jedná se o kabel USB o větší tloušťce. Jiné kabely USB mohou způsobit 
poškození tiskárny nebo mohou být pro uživatele nebezpečné. 
 
Specifikace kabelu USB  
Délka maximálně 1,80 m 
Typ standardní, konektory A a B 
Napájecí část (tloušťka vodiče) AWG20 
Datová část (tloušťka vodiče) AWG28 
Stínění proti EMI feritové jádro na straně konektoru B (strana tiskárny) 



Aktualizované sofwarové funkce v produktech DLS 8.5 a DLL 4.5 
DLL DLS 

Automatické odřezávání štítků Indikátor šířky pásky 
Náhled písma při volbě písma Přidání průvodce tiskem v síti  
Odkaz na registraci na webu 
DYMO.COM 

 

Průvodce konfigurací sítě Wi-Fi  

 

Časté dotazy 
 
Problém  Odpověď Technická poznámka 
Proč je na tiskárně LM 
Wireless PnP vypnuto 
bezdrátové připojení, 
když ji připojím k portu 
USB v počítači?  

Funkce bezdrátového 
připojení je při připojení k 
počítači přes port USB 
vypnuta, protože bezdrátové 
připojení rychle vybíjí 
akumulátor. Odpojte tiskárnu 
od počítače a kabelem USB ji 
připojte k nabíjecímu 
adaptéru, jakmile ji 
nakonfigurujete pro připojení 
k bezdrátové síti. 

 

Proč se akumulátor 
vybíjí tak rychle? 

Bezdrátové připojení má velký 
odběr energie. Pokud 
používáte bezdrátové 
připojení, připojte tiskárnu k 
napájecímu adaptéru USB. 

 

Proč se štítky při tisku 
přes bezdrátové 
připojení tisknou v nižší 
kvalitě? 

Používáte-li tiskárnu přes 
bezdrátové připojení a 
nepřipojíte k ní síťový adaptér, 
může dojít ke snížení kvality 
tisku. Připojte tiskárnu k 
nabíjecímu adaptéru USB. 

 

Když v systému Mac 
několik uživatelů tiskne 
najednou více štítků 
přes bezdrátové 
připojení, vytištěné 
štítky mohou být 
pomíchané. 

– Vzhledem ke způsobu fungování 
softwaru DYMO Label v systému Mac se 
každý štítek zpracovává jako samostatná 
tisková úloha. Když se tedy k tiskárně 
najednou bezdrátově připojí dva nebo 
více uživatelů, kteří tisknou více štítků, 
mohou se štítky při tisku pomíchat.  

Proč se moje 
bezdrátová tiskárna 
nezobrazuje v 
obslužném programu 
Přidat síťovou tiskárnu? 

Zobrazení bezdrátové tiskárny 
v programu Přidat síťovou 
tiskárnu může pár minut trvat. 
Pokud se po několika 
minutách tiskárna stále 
nezobrazuje v seznamu 

 



tiskáren, zavřete dialogové 
okno a znovu je otevřete. 

Proč se na kartě 
Advanced (Upřesnit) v 
nástroji Configuration 
(Konfigurace) 
nezobrazuje 
konfigurační nastavení 
bezdrátové sítě? 

Po připojení bezdrátové 
tiskárny k počítači se funkce 
bezdrátového připojení na 
tiskárně vypne. Po spuštění 
nástroje Wireless Setup 
(Nastavení bezdrátové sítě) v 
programu DYMO Label Light a 
výběru karty Advanced 
(Upřesnit) může několik minut 
trvat, než se bezdrátové 
připojení tiskárny znovu 
zapne. Než vyberete kartu 
Advanced (Upřesnit), počkejte, 
až začne nepřerušovaně svítit 
modrá stavová kontrolka 
tiskárny. 

 

Podporuje tiskárna LM 
Wireless PnP standard 
802.11n? 

V současné době ne. Tiskárna 
zatím podporuje pouze 
standardy 802.11b a 802.11g. 

Kód standardu 802.11n je v softwaru 
obsažen, avšak dosud nebyl kompletně 
testován a tiskárna jej zatím 
nepodporuje. Tiskárna se může 
automaticky připojit pomocí standardu 
802.11n, avšak výsledky tisku nelze 
předvídat. V takovém případě by měli 
uživatelé nastavit směrovač na standard 
802.11b/g. 

Proč nefunguje tlačítko 
WPS na zadní straně 
tiskárny? 

První verze nepodporuje 
funkci WPS. V budoucích 
verzích softwaru však již může 
být podpora funkce WPS k 
dispozici. 

 

Podporuje tiskárna LM 
Wireless PnP funkci 
WPS? 

První verze nepodporuje 
funkci WPS. V budoucích 
verzích softwaru však již může 
být podpora funkce WPS k 
dispozici. 

 

Mohu k tiskárně LM 
Wireless PnP použít 
jakýkoli kabel USB? 

Ne, používejte vždy jen kabel 
dodaný s tiskárnou. Ten 
můžete případně nahradit 
kabelem USB s výše 
popsanými vlastnostmi. 

 

Používám tiskárnu 
sdílenou 
prostřednictvím 
systému Windows 
nebo Mac OS, ale stav 
akumulátoru ukazuje, 
že je tiskárna odpojená. 

Při sdílení tiskárny 
prostřednictvím systému 
Windows nebo Mac OS 
nemůže software načíst stav 
akumulátoru/připojení. 
Tiskárna je však k dispozici a 
můžete na ní tisknout. 

 



Proč? 
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