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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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Inledning

Viktigt meddelande

 Innehållet i det här dokumentet och produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

 Brother förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande göra ändringar i specifikationer och material 
häri och ska inte hållas ansvariga för eventuella skador (inklusive följdskador) som uppstår på grund av 
tillämpning av det material som presenteras, inklusive men inte begränsat till typografiska och andra fel 
som rör publikationerna.

 Innan du använder skrivaren och Battery Eliminator Kit bör du läsa alla dokument som handlar om 
säkerhet och användning som medföljde dem.

 Skrivaren som visas på bilderna kan skilja sig från din skrivare.

 Använd endast Battery Eliminator Kit med skrivare som har firmware-version 1.20 eller senare.

Symboler som används i denna manual

Följande symboler används i hela denna vägledning:

Viktiga säkerhetsinstruktioner

VAR FÖRSIKTIG
Brother ansvarar inte för skador på utrustningen som orsakas av felaktig installation av denna utrustning till 
någon strömkälla.

Viktigt
• Battery Eliminator Kit ska installeras säkert och får ALDRIG installeras där det kan komma i kontakt med 

fordonets förare eller passagerare.

• Använd INTE skrivaren när du kör. Det kan leda till egendomsskada eller personskada.

• Se till att nätkablarna är korrekt anslutna innan du slår på strömmen. Felaktigt anslutna nätkablar kan leda 
till allvarliga personskador eller egendomsskador.

VAR FÖRSIKTIG
Om instruktionerna och varningarna inte följs kan det leda till mindre eller 
måttliga skador.

Följ dessa riktlinjer för att undvika skada.

Viktigt Anger information eller anvisningar som bör följas. Det finns annars risk för 
materiella skador eller problem med driften.

Obs Anger observationer med information eller anvisningar som hjälper dig att 
bättre förstå produkten och använda den mer effektivt.
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a Lås upp och dra ut skrivarens batterilucka.

b För in batteriattrappen tills den låser fast.

1 Batteriattrapp

Obs
Tappa INTE bort batteriluckan eftersom du ska fästa den igen senare.

c Anslut nätadapterns anslutningskabel (2) och batteriattrappens nätkabel (3) tills de låses på plats.

1 Nätadapter

2 Anslutningskabel (ut)

3 Nätkabel (in)

Obs
Kontakterna är polbestämda för att säkerställa korrekt installation. De kan bara anslutas på ett sätt. Försök 
INTE att tvinga fram en anslutning.

Installera batteriattrappen 1
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Anslut batterieliminatorn till ditt fordons 12-volts DC-uttag (cigarettändare eller liknande).

a Anslut cigarettuttagsadaptern eller ledarkontakten till fordonets 12 V DC-uttag.

1 Cigarettuttagsadapter 

2 Ledarkontakt

Obs
Om du väljer att installera ledarkontakten ska du följa god kablagepraxis och ansluta den till en 
kopplingspunkt med säkring på fordonets säkringsblock. Den positiva ledaren (röd ledare) innehåller 
säkringshållaren.

b Kontrollera att nätadapterns LED-indikator lyser grönt.

1 LED-indikator

Obs
Om LED-indikatorn lyser rött: 

a) Koppla bort skrivaren från strömförsörjningen.

b) Stäng av fordonets strömförsörjning. 

c) Återanslut skrivaren till strömförsörjningen. 

Om LED-indikatorn fortfarande lyser rött ska du kontakta din lokala Brother-återförsäljare.

Anslut batterieliminatorn till fordonets 
strömförsörjningsuttag 2

Fordonets 12 V DC-uttag

Skrivare

Fordonets 
strömförsörjningsuttag
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Anslut batterieliminatorn till fordonets strömförsörjningsuttag 
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c Slå på skrivaren. Anslutningsikonen visas på skrivarens LCD-skärm när batterieliminatorn är ansluten.

d Sätt i rätt media i skrivaren.

e Tryck på matarknappen för att kontrollera att skrivaren är korrekt ansluten och att mediet har satts i på 
rätt sätt.

Obs
Skrivaren kan bara skriva ut om fordonets strömförsörjning är på.
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