
PA-BEK-001CG/WR

Lees deze gebruikershandleiding voordat u het product gaat gebruiken.

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

Belangrijke mededeling

 De inhoud van dit document en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande 
kennisgeving worden aangepast.

 Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder 
voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is niet aansprakelijk voor schade (inclusief gevolgschade) 
die voortvloeit uit het gebruik van deze handleiding, andere publicaties of de hierin beschreven producten, 
ook niet wanneer deze samenhangt met zetfouten of andere fouten of omissies in deze publicaties.

 Lees alle met de printer en autoadapter-set meegeleverde documenten met veiligheidsvoorschriften en 
aanwijzingen voor de bediening goed door voordat u deze in gebruik neemt.

 De printer die in de afbeeldingen wordt gebruikt, kan afwijken van uw printer.

 Gebruik de autoadapter-set uitsluitend met printers waarop firmwareversie 1.20 of hoger is geïnstalleerd.

Symbolen die in deze handleiding worden gebruikt

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt:

Belangrijke veiligheidsinstructies

VOORZICHTIG
Brother is niet aansprakelijk voor schade aan apparatuur die voortvloeit uit een onjuiste installatie van dit 
apparaat op een voedingsbron.

Belangrijk
• De autoadapter-set moet stevig worden bevestigd en mag NOOIT dicht bij de bestuurder of de passagiers 

worden geplaatst.

• Gebruik de printer NIET tijdens het rijden omdat dit kan leiden tot letsel of schade aan eigendommen.

• Controleer of de kabels op de juiste wijze zijn aangesloten voordat u het apparaat inschakelt. Als de kabels 
onjuist zijn aangesloten, kan dat ernstig letsel of ernstige schade tot gevolg hebben.

VOORZICHTIG
Het niet naleven van de instructies en waarschuwingen kan licht of matig letsel 
tot gevolg hebben.

Houd u aan deze richtlijnen om letsel te voorkomen.

Belangrijk
Dit symbool staat bij belangrijke informatie of instructies die moeten worden 
opgevolgd. Indien u deze negeert, kan dat beschadiging of een onjuist 
functioneren van de printer tot gevolg hebben.

Opmerking Dit symbool geeft extra informatie of instructies om de werking van het product 
beter te begrijpen en het product efficiënter te kunnen gebruiken.
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a Ontgrendel en verwijder de batterijcompartimentklep van de printer.

b Plaats de dummybatterij tot deze op zijn plaats klikt.

1 Dummybatterij

Opmerking
Zorg dat u de klep van het batterijcompartiment NIET kwijtraakt. U moet deze later terugplaatsen.

c Sluit de verbindingskabel van de voeding (2) en de voedingskabel van de dummybatterij (3) op elkaar 
aan tot ze vastklikken.

1 Voeding

2 Verbindingskabel (uitgang)

3 Voedingskabel (ingang)

Opmerking
De stekkers zijn gepolariseerd om een juiste installatie te garanderen. De kabels kunnen slechts op één 
manier met elkaar worden verbonden. Oefen GEEN kracht uit bij het verbinden van de kabels.
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Sluit de autoadapter aan op het 12 V-contact van het voertuig (bijvoorbeeld een 
sigarettenaanstekeraansluiting).

a Sluit de adapter sigarettenaansteker-contact of de niet-geïsoleerde connector aan op het 12 V-contact 
van de auto.

1 Adapter sigarettenaansteker-contact 

2 Niet-geïsoleerde connector

Opmerking
Als u de niet-geïsoleerde connector gebruikt, hanteer dan de juiste werkwijze voor de bekabeling en sluit 
de kabelverbinding aan op een door een zekering beveiligd aansluitpunt op het zekeringblok van de auto. 
De pluskabel (rode draad) bevat de zekeringhouder.

b Controleer of het statuslampje op de voeding groen brandt.

1 Statuslampje

Opmerking
Als het lampje rood brandt: 

a) Koppel de printer los van de voeding.

b) Schakel de voeding van de auto uit. 

c) Sluit de printer weer aan op de voeding. 

Als het statuslampje dan nog rood brandt, neemt u contact op met uw plaatselijke Brother-dealer.

De autoadapter aansluiten op de voeding 
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c Zet de printer aan. Als de autoadapter correct is aangesloten, wordt het verbindingspictogram 
weergegeven op het LCD-scherm van de printer.

d Plaats het juiste papier in de printer.

e Druk op de knop Doorvoeren om te controleren of de printer op de juiste wijze is aangesloten en het 
papier correct in de printer is geplaatst.

Opmerking
De printer kan alleen afdrukken als de voeding van de auto is ingeschakeld.
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