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Det är viktigt att du läser den här Bruksanvisningen innan du börjar 
använda produkten.

Förvara bruksanvisningen på en lättillgänglig plats för framtida behov.
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Delbeskrivning 1

Inledning 1

Matningsrulle utan liner Skruvar (2) 
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a Tryck på frigöringsspaken till rullens lucka för att öppna luckan till rullens utrymme.

1 Frigöringsspak till rullens lucka

b Ta bort standardplåten genom att ta bort de två skruvarna som visas på bilden.

VAR FÖRSIKTIG
Vidrör inte bladet när du tar bort standardplåten.

Obs
Åtdragningsmomentet som rekommenderas är 0,55 ± 0,049 Nm.

c Installera matningsrullen utan liner och fäst den med de två skruvarna som ingår i paketet för plåten utan 
liner.

Installation 2

1



Installation 
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Obs

Den nedre avrivaren kan inte användas när matningsrullen utan liner är installerad.

d Ställ in [Utan linjer] på [På] på fliken [Avancerat] i Verktyg för skrivarinställning.

Obs
• När [Utan linjer] är inställt på [På] går det inte att välja [Avrivn. fält] i [Inställningar] och 

[Autoid.] i [Media] på skrivarens LCD-skärm.

• Se till att papperets huvudmarginal är minst 9 mm för att få bästa prestanda.

• När du använder matningsrullen utan liner kan pappersdamm fastna på skrivhuvudet. Rengör 
skrivhuvudet regelbundet (se Underhåll av matningsrulle utan liner på sidan 5).
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Note

Rengör inte rullen till matningsrullen utan liner för att förhindra att den försämras.

Underhåll av matningsrulle utan liner 3

När du använder matningsrullen utan liner kan pappersdamm fastna på skrivhuvudet. Rengör skrivhuvudet 
regelbundet med en luddfri trasa eller bomullstopps fuktad med isopropylalkohol eller etanol som visas på bilden.

1 Skrivhuvud

Kontrollera att det inte finns ludd eller annat material kvar i skrivhuvudet när du har rengjort det.

Underhåll 3

1
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*Testad med Brothers utskriftstestdata (7 % täckning, 102 × 29 mm) vid 23 °C och kontinuerlig utskrift med 
en USB-anslutning och ett nytt, fulladdat batteri.

Produktspecifikationer 4

Komponenter

Skriver ut

Utskriftshastighet* Högst 76 mm/s

Omgivning

Driftstemperatur Batteriet: 10 till 30 °C

Om temperaturen inuti batteriet ligger utanför det här intervallet kan laddningen 
stoppas.

Driftsfuktighet 20 till 50 % (icke kondenserande, maximal våt glödlampetemperatur: 27 °C)
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Detta kapitel förklarar hur du löser vanliga problem som du kan stöta på när du använder matningsrullen utan 
liner. Om du får problem med skrivaren kontrollerar du först att du har utfört följande åtgärder på ett korrekt 
sätt:

 Ta bort skyddsemballaget från skrivaren.

 Stäng luckan till rullens utrymmet helt.

 Installera batteriet (se Bruksanvisning).

 Anslut nätadaptern (se Bruksanvisning).

 Anslut biladaptern (se Bruksanvisning).

 Installera och välj korrekt skrivardrivrutin (se Bruksanvisning).

 Anslut skrivaren till en Windows-dator eller mobil enhet (se Bruksanvisning).

 Sätt i rullen korrekt (se Bruksanvisning).

Om problemen kvarstår läser du felsökningstipsen i det här kapitlet. Om du efter att ha läst det här kapitlet 
inte kan lösa ditt problem går du till Brother support webbsida på support.brother.com 

Problem med matningsrullen utan liner 5

Felmeddelanden från skrivaren 5

Felsökning 5

Problem Lösning

Utskriftskvaliteten är låg.  Installera matningsrullen utan liner korrekt.

 Rengör skrivhuvudet.

Skrivaren matar inte papper.  Installera matningsrullen utan liner korrekt.

 Ställ in rullen korrekt.

 Kontrollera om en etikett eller fästmaterial har fastnat under luckan till 
rullens utrymme. Om så är fallet rengör du insidan av luckan.

Media har fastnat.  Installera matningsrullen utan liner korrekt.

 Torka bort kvarvarande klisterrester i papperets utmatningsväg.

 Prova med en annan rulle (med svagare fästmaterial).

Felmeddelande Orsak/åtgärd

Hög temp.! Är skrivaren för varm?

Om skrivaren överhettas när inställningen Utan linjer används väntar du till 
skrivaren svalnar och provar sedan att skriva ut igen.

https://support.brother.com
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