
Braille címkéző 
DL65 
 
A termék eredeti nyomtatott használati útmutatója és csomagolása 
számtalan képet tartalmaz, melyek segítik a termék használatának 
megértését. Ezek Braille írásban történő visszaadása, valamint a nagy 
betűméretes nyomtatása sem volt lehetséges. Ezért kérjük, hogy őrizze meg 
az eredeti útmutatót és csomagolást is, és amennyiben szükséges, kérje egy 
látó társa segítségét. 
A képek tartalmát igyekeztünk a lehető legpontosabban, írásban visszaadni. 
 
Általános leírás 

A Braille Címkéző nagy segítséget nyújt azoknak az embereknek, akik nem 
írnak Braille írással, hogy ők is írhassanak. Könnyedén használható mind 
vakok, mind gyengén látók által. Addig tekerje a tárcsázót, míg a kívánt 
szimbólum el nem ér a tárcsázón található réshez. Miután a kiválasztott 
szimbólum a résben van, nyomja meg a nyél alján található gombot. 
Amennyiben először használja a Braille címkézőt, ellenőrizze, hogy hogyan 
van a szalag behelyezve. 
 
Tájékozódás 

Tartsa a címkézőt a kezében úgy, hogy a kerek része legyen a legtávolabb 
Öntől, és a Braille írásjelek nézzenek felfelé. 
A tárcsázót bármelyik irányba lehet tekerni az írásjelek könnyebb 
kiválasztása érdekében. 
A nyél felső felén található a szalagot védő fedél, alul pedig a kioldó gomb 
található. 

 
A Braille címkéző alkalmazása 

A nyél végén egy vájat található a fedél alatt. Emelje fel a fedelet, hogy 
hozzáférjen a tárhoz. Tekerjen le kb. 70 mm hosszú szalagot. Fűzze be a 
szalagot a címkéző nyelébe. A ’TAPE” (szalag) felirat alatt található egy kis 
rész, ahova a szalagot kell fűzni. Fűzze át a szalagot, míg a másik vége ki 
nem jön a tárcsázóban. Csukja le a tár fedelét. A címkéző most már készen 
áll a nyomtatásra. 
Válassza ki a betűt/számot/szimbólumot és a tárcsa tekerésével állítsa a 
résbe. A nyomtatáshoz határozottan nyomja meg a kioldó gombot, majd 
engedje el. Üres helyek nyomtatásához finoman nyomja meg a kioldó 
gombot. Miután hallotta a kattanást, engedje el a gombot. 
A szalag levágásához tekerje a tárcsát a fejjel-lefelé álló olló szimbólumra – 
Braille írásban téglalapra. Határozottan nyomja meg a kioldó gombot, majd 



engedje el. Vegye el a már levágott darabot. A szalag perforált fele 
megkönnyíti a címke leválasztását a ragasztót védő papírról. Ahhoz, hogy a 
szalag ismét előbukkanjon, háromszor finoman nyomja meg a kioldó 
gombot. A címkéző készen áll a következő címke nyomtatására.  

 
Gyenge nyomások elhagyása és rosszkor történő alkalmazásai 

Ha a kívánt üres hely helyén egy betű jelenik meg, akkor a nyelet túl 
határozottan nyomta meg. 
Amennyiben a levágott szalag kihúzásakor a szalag további része is jön, 
akkor a nyelet nem elég határozottan nyomta meg ahhoz, hogy elvágja a 
szalagot. 
Ha a betűk nem tisztán kivehetőek, akkor a nyelet nem elég határozottan 
nyomta meg. A szalag végére írt szöveg eltávolításához szükséges lehet a 
tárcsa eltávolítása (lásd „A tárcsa eltávolítása”), A tárcsa eltávolítása után 
kivehetjük a szalag végét. Ne használja túl sokszor a nyelet a „vágás” 
pozícióban, mert nehézségeket okozhat a szalag szállításánál. 

 
A címke felragasztása 

A szalagot szinte bármely felületre fel lehet ragasztani, ami száraz, nincs 
rajta se por, se zsír, se olaj és természetesen sima. A címkét ne hajlítsa be. A 
címke felragasztása után finoman simítsuk el a kezünkkel úgy, hogy a felirat 
ne sérüljön. 
 
A tárcsa eltávolítása 

Az egész szalagot távolítsa el a címkéző tárcsázójából. Két kézzel fogja meg a 
nyelet a felső végénél, és hüvelykujjai segítségével nyomja előre a tárcsát, 
majd emelje ki. 
 
Egyéb megjegyzések 

Csak Dymo® szalagot használjon, ami 3 m. Más szalag használata 
érvényteleníti a jótállást. 


