
PA-BEK-001CG/WR

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 1

DAN

Brugsanvisning for
batterifjernersæt
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Introduktion

Vigtig meddelelse

 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel.

 Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte specifikationer og 
materialer og kan ikke holdes ansvarlig for nogen skader (herunder følgeskader), der skyldes anvendelse 
af det præsenterede materiale, herunder, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i 
forbindelse med publikationerne.

 Inden du bruger printeren og batterifjernersættet, skal du læse alle de dokumenter, der følger med dem, 
for at få oplysninger om sikkerhed og anvendelse.

 Der kan være forskelle mellem din printer og den printer, der vises i illustrationerne.

 Brug kun batterifjernersættet med printere, der har firmwareversion 1.20 eller nyere.

Symboler, der anvendes i denne vejledning

Følgende symboler bruges i hele denne vejledning:

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

FORSIGTIG
Brother er ikke ansvarlig for skader på noget udstyr, der forårsages af forkert tilslutning af dette udstyr til 
nogen strømkilde.

Vigtigt!
• Batterifjernersættet skal installeres sikker og må ALDRIG installeres på steder, hvor det kan komme i tæt 

kontakt med køretøjets operatør eller passager.

• Brug IKKE printeren under kørsel, da dette kan medføre materielle skader eller personskader.

• Sørg for, at strømkablerne er tilsluttet korrekt, inden du tilslutter strøm. Forkert tilsluttede strømkabler kan 
forårsage alvorlige personskader og materielle skader.

FORSIGTIG
Hvis instruktioner eller advarsler ikke overholdes, kan det medføre mindre eller 
moderate kvæstelser.

Følg disse retningslinjer for at undgå kvæstelser.

Vigtigt! Angiver oplysninger eller anvisninger, der skal følges. Hvis de ignoreres, kan det 
medføre skader eller fejlfunktioner.

Bemærk Angiver bemærkninger, der indeholder oplysninger eller anvisninger, som kan 
hjælpe dig med bedre at forstå produktet og bruge det mere effektivt.
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a Åbn printerens batteridæksel, og træk det ud.

b Sæt dummy-batteriet i, indtil det låses på plads.

1 Dummy-batteri

Bemærk
PAS PÅ batteridækslet, da du skal sætte det på igen senere.

c Forbind lysnetadapterens (2) tilslutningskabel og dummy-batteriets strømkabel (3), så de låses på plads.

1 Lysnetadapter

2 Tilslutningskabel (output)

3 Strømkabel (input)

Bemærk
Stikkene er polariserede for at sikre korrekt installation. De kan kun forbindes én vej. Forsøg IKKE at 
forbinde dem med magt.

Installer dummy-batteriet 1
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Tilslut batterifjerneren til din bils 12 V jævnstrømsstik (cigarettænder el.lign.).

a Tilslut cigarettænderadapteren eller blankstikket til bilens 12 V jævnstrømsstik.

1 Cigarettænderadapter 

2 Blankstik

Bemærk
Hvis du installerer blankstiktypen, skal du bruge standardmetoder til kabelføringen og tilslutte det til et 
tilslutningspunkt med sikring på bilens elektriske sikringsdåse. Den positive ledning (rød) indeholder 
sikringsholderen.

b Kontroller, at lysnetadapterens LED-indikator lyser grønt.

1 LED-indikator

Bemærk
Hvis LED’en ikke lyser rødt: 

a) Kobl printeren fra strømforsyningen.

b) Sluk for strømmen i bilen. 

c) Tilslut printeren til strømforsyningen igen. 

Hvis LED’en stadig lyser rødt, skal du kontakte din lokale Brother-forhandler.

Tilslut batterifjerneren til bilens 
strømforsyning 2

12 V jævnstrømsstik

Printer

Bilens strømforsyning
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Tilslut batterifjerneren til bilens strømforsyning 
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c Tænd printeren. Tilslutningsikonet vises på printerens display, når batterifjerneren er tilsluttet.

d Installer det korrekte medie i printeren.

e Tryk på knappen Fremfør for at kontrollere, at printeren er tilsluttet korrekt, og at mediet er installeret 
korrekt.

Bemærk
Printeren kan kun udskrive, hvis der er tændt for strømmen i bilen.
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