
Kit med lejeløs 
valse 
(PA-LPR-001)

Inden du bruger dette produkt, bør du læse denne Brugsanvisning.

Vi anbefaler, at du gemmer denne brugsanvisning, så du har den til 
fremtidig reference.

Version 01
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Beskrivelse af dele 1

Introduktion 1

Lejeløs valse Skruer (2) 
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a Tryk på frigørelseshåndtaget til dækslet for at åbne rullerummets dæksel.

1 Rullefrigørelseshåndtag

b Fjern standardvalsen ved at fjerne de to skruer, der er vist på illustrationen.

FORSIGTIG
Rør ikke bladet, når du fjerner standardvalsen.

Bemærk!
Det anbefales at bruge et tilspændingsmoment på 0,55 ± 0,049 N·m.

c Installer den lejeløse valse, og fastgør den ved hjælp af de to skruer, der følger med kittet med den 
lejeløse valse.

Installation 2

1



Installation 
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Bemærk!

Den nedre afrivningskant kan ikke bruges, når den lejeløse valse er installeret.

d Sæt [Uden bagpapir] til [Til] på fanen [Avanceret] i Printerindstillingsværktøj.

Bemærk!
• Når [Uden bagpapir] er sat til [Til], kan [Afrivn.kant] i [Indstillinger] og [Autoregistr.] i [Medie] 

ikke vælges på printerens display.

• For at opnå den bedste ydeevne bør papirets topmargen være mindst 9 mm.

• Når du bruger den lejeløse valse, kan papirstøv sætte sig fast på printhovedet. Rengør printhovedet 
jævnligt (se Vedligeholdelse af den lejeløse valse på side 5).
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Bemærk!

Rens ikke den lejeløse valses rulle for at undgå, at den forringes.

Vedligeholdelse af den lejeløse valse 3

Når du bruger den lejeløse valse, kan papirstøv sætte sig fast på printhovedet. Rengør jævnligt printhovedet 
med en fnugfri klud eller en vatpind dyppet i isopropylalkohol eller ethanol som vist på illustrationen.

1 Printhoved

Når printhovedet er rengjort, skal du kontrollere, at der ikke er fnug eller andet materiale på printhovedet.

Vedligeholdelse 3

1
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*Ved hjælp af Brothers udskriftstestdata (7 % dækning, 102 × 29 mm) ved 23 °C, når der udføres uafbrudt 
udskrivning ved hjælp af en USB-forbindelse med et nyt, fuldt opladet batteri.

Produktspecifikationer 4

Elementer

Udskriver

Udskrivningshastighed* Maksimalt 76 mm/sek.

Omgivelser

Driftstemperatur Batteriet: 10 °C til 30 °C

Hvis batteriets indvendige temperatur ligger uden for dette område, kan opladningen 
gå i stå.

Luftfugtighed ved drift 20 % til 50 % (ingen kondens, maksimal fugttermometertemperatur: 27 °C)
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I dette kapitel forklares det, hvordan du kan løse almindelige problemer, du kan komme ud for, når du bruger 
den lejeløse valse. Hvis du har problemer med printeren, skal du først kontrollere, at du har udført følgende 
handlinger korrekt:

 Fjern al beskyttelsesemballage fra printeren.

 Luk rullerummets dæksel omhyggeligt.

 Installer batteriet (se Brugsanvisning).

 Tilslut lysnetadapteren (se Brugsanvisning).

 Tilslut biladapteren (se Brugsanvisning).

 Installer og vælg den korrekte printerdriver (se Brugsanvisning).

 Tilslut printeren til en Windows-computer eller en mobilenhed (se Brugsanvisning).

 Indsæt rullen korrekt (se Brugsanvisning).

Hvis du stadig har problemer, skal du læse fejlfindingstippene i dette kapitel. Hvis du ikke kan løse dit problem 
efter at have læst dette kapitel, skal du gå til Brother support-websiden på support.brother.com 

Problemer med den lejeløse valse 5

Fejlmeddelelser fra printeren 5

Fejlfinding 5

Problem Løsning

Udskriftskvaliteten er dårlig.  Installer den lejeløse valse korrekt.

 Rengør printhovedet.

Printeren fremfører ikke papir.  Installer den lejeløse valse korrekt.

 Indstil rullen korrekt.

 Kontrollér, om der sidder en label eller lim fast under rullerummets dæksel. 
Hvis der gør det, skal du rengøre dækslets inderside.

Mediet sidder fast.  Installer den lejeløse valse korrekt.

 Tør eventuelle limrester langs papirudgangen af.

 Prøv et bruge en anden rulle (med en svagere lim).

Fejlmeddelelse Årsag/løsning

Høj temp! Er printerens temperatur for høj?

Hvis printeren bliver for varm, når indstillingen Uden bagpapir er aktiveret, skal 
du vente, indtil printeren køler af og derefter forsøge at udskrive igen.

https://support.brother.com
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