
Linerless 
Drukrollen Kit 
(PA-LPR-001)

Lees deze Gebruikershandleiding voordat u het product gaat gebruiken.

Bewaar deze handleiding op een handige plaats zodat u er later dingen in 
kunt opzoeken.

Versie 01
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Beschrijving van de onderdelen 1

Inleiding 1

Linerless Drukrollen Schroeven (2) 
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a Druk op de ontgrendelingshendel om de klep van het rolcompartiment te openen.

1 Ontgrendelingshendel voor de klep van het rolcompartiment

b Verwijder de standaard drukrollen door de twee schroeven te verwijderen (zie onderstaande afbeelding).

VOORZICHTIG
Raak het mes niet aan bij het verwijderen van de standaard drukrollen.

Opmerking
Een vastdraaikoppel van 0,55 ± 0,049 N·m wordt aanbevolen.

c Plaats de Linerless Drukrollen en gebruik daarbij de twee schroeven die met de Linerless Drukrollen Kit 
zijn meegeleverd.

Installatie 2
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Installatie 
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Opmerking

De onderste afscheurbalk kan niet worden gebruikt als de Linerless Drukrollen zijn geplaatst.

d Stel [Linerless] in op [Aan] op het tabblad [Geavanceerd] van Printer Instelling Tool.

Opmerking
• Als [Linerless] is ingesteld op [Aan], kunnen [Afsch.balk] bij [Instellingen] en [Auto Detect] bij 

[Media] niet worden ingesteld op het LCD-scherm van de printer.

• Voor de beste resultaten wordt een bovenmarge van minimaal 9 mm aanbevolen.

• Bij gebruik van de Linerless Drukrollen kunnen papierresten op de printkop achterblijven. Reinig de 
printkop regelmatig (zie Onderhoud Linerless Drukrollen op pagina 5).
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Opmerking

Reinig de rol van de Linerless Drukrollen niet om slijtage te voorkomen.

Onderhoud Linerless Drukrollen 3

Bij gebruik van de Linerless Drukrollen kunnen papierresten op de printkop achterblijven. Reinig de printkop 
regelmatig met een pluisvrije doek of wattenstaafje met een beetje isopropylalcohol of ethanol (zie de 
afbeelding).

1 Printkop

Zorg er na het reinigen van de printkop voor dat er geen pluisjes of ander materiaal op de printkop is 
achtergebleven.

Onderhoud 3

1
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*Getest met behulp van de testafdrukgegevens van Brother (7% dekking, 102 × 29 mm) bij 23 °C en bij 
continu afdrukken met behulp van een USB-verbinding en een nieuwe, volledig opgeladen oplaadbare 
batterij.

Productspecificaties 4

Items

Bezig met afdrukken

Afdruksnelheid* Maximaal 76 mm/s

Omgeving

Bedrijfstemperatuur Batterij: 10 °C tot 30 °C

Als de interne temperatuur van de batterij buiten dit bereik komt, wordt het 
opladen afgebroken.

Luchtvochtigheidsgraad 20 tot 50% (niet-condenserend, maximale natteboltemperatuur: 27 °C)
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In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe algemene problemen met Linerless Drukrollen kunnen worden opgelost. 
Als de printer niet goed werkt, controleer dan eerst of u de volgende taken correct heeft uitgevoerd:

 Verwijder de beschermende folie van de printer.

 Zorg dat de klep van het rolcompartiment volledig gesloten is.

 Plaats de batterij (zie de Gebruikershandleiding).

 Sluit de netspanningsadapter aan (zie de Gebruikershandleiding).

 Sluit de autolader aan (zie de Gebruikershandleiding).

 Installeer en selecteer het juiste printerstuurprogramma (zie de Gebruikershandleiding).

 Sluit de printer aan op een Windows-computer of mobiel apparaat (zie de Gebruikershandleiding).

 Plaats de rol op de juiste wijze (zie de Gebruikershandleiding).

Lees de tips over het oplossen van problemen in dit hoofdstuk als u daarna nog problemen ondervindt. Als u na 
het lezen van dit hoofdstuk het probleem nog niet hebt kunnen oplossen, ga dan naar de Brother support website: 
support.brother.com 

Problemen met de Linerless Drukrollen 5

Foutmeldingen op de printer 5

Problemen oplossen 5

Probleem Oplossing

De afdrukkwaliteit is slecht.  Plaats de Linerless Drukrollen op de juiste wijze.

 Reinig de printkop.

De printer voert geen papier door.  Plaats de Linerless Drukrollen op de juiste wijze.

 Plaats de rol correct.

 Controleer of er geen label- of lijmresten op de klep van het rolcompartiment 
zijn achtergebleven. Als dat het geval is, reinigt u de binnenkant van de klep.

Het papier is vastgelopen.  Plaats de Linerless Drukrollen op de juiste wijze.

 Verwijder eventuele lijmresten langs de uitvoerroute van het papier.

 Probeer een andere rol (met minder lijm).

Foutmelding Oorzaak/oplossing

Hoge temp! Is de temperatuur van de printer te hoog?

Als de printer te warm wordt als de instelling Linerless is ingeschakeld, wacht 
u tot de printer is afgekoeld voordat u opnieuw gaat afdrukken.

https://support.brother.com
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