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Onderdeelnr. 6804

Thermische printer
Voor accutesters
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Ref. Beschrijving

A AAN/UIT-knop

B Papierinvoer/zelftest

C Afdekking papierrol

D Stroomindicatorlampje

E Laadindicatorlampje

F Communicatie-indicatorlampje

G Foutwaarschuwingslampje

H Poort (acculader)

I Poort (Mini-USB)

De Laser 6804 thermische printer is ontworpen voor gebruik met de 
Laser 6803 accutester en is een snelle en handige manier voor het 
afdrukken van de testresultaten die vervolgens aan de klant kunnen 
worden getoond, waarna de resultaten kunnen worden opgeslagen bij 
de onderhoudsdocumentatie.

De thermische printer heeft een papierrol en wordt gevoed door een 
lithium-polymeeraccu die kan worden opgeladen via de meegeleverde 
oplader met stekker. De accu moet eerst gedurende minimaal 8 uur 
worden opgeladen, alvorens de thermische printer kan worden gebruikt.

Inleiding

Specificaties

• Thermische printer (met papierrol)

• Mini-USB-interface

• Lithium-polymeeraccu (7,4 volt, 1200 mAh)

• Alarm “papier op”

• Oververhittingsbeveiliging

• Zelftestafdrukfunctie

• Breedte papierrol: 55 mm

• Acculader: ingang 100-240 volt AC, uitgang 9 volt DC, 1,5 A

Bedieningselementen

Fig 1
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Zie Afbeelding 2: Sluit de 6803 Accutester aan op de 6804 Thermische 
printer via de meegeleverde kabel met mini-USB-stekker. De accutester 
wordt gevoed door de accu van de printer.

Zie Afbeelding 1: Schakel de thermische printer in door de AAN/
UIT-knop (A) ongeveer 1-2 seconden ingedrukt te houden. Het groene 
stroomindicatorlampje gaat branden.

Selecteer in het hoofdmenu van de accutester 5.Print Data (Gegevens 
afdrukken) en druk vervolgens op Enter.

Instructies

De testresultaten worden afgedrukt. U kunt de papierinvoertoets (B) 
indrukken om het papier enkele millimeter naar voren te verplaatsen 
alvorens dit af te scheuren. Door één keer op de toets te drukken wordt 
het papier ongeveer 12 mm uitgevoerd.

De printer wordt uitgeschakeld door de AAN/UIT-knop (A) ongeveer 
1-2 seconden ingedrukt te houden.

Wanneer de papierrol van de printer op is of bij een interne fout gaat het 
rode foutwaarschuwingslampje (G) branden (vergezeld van een hoorbaar 
waarschuwingssignaal).

Zelftestfunctie:

Schakel de printer in en wacht ongeveer 10-15 seconden. Houd de toets 
Papierinvoer/zelftest (B) ongeveer 1-2 seconden ingedrukt.  De zelftest 
wordt afgedrukt; deze bevat een aantal verschillende testparameters.  
Een handige indicator op de zelftestafdruk is het accuniveau, dat een 
visuele weergave geeft van de laadtoestand en de gemeten spanning.

Laden van de interne accu:

De accu moet eerst gedurende minimaal 8 uur worden opgeladen, 
alvorens de thermische printer kan worden gebruikt. De accu wordt 
geladen via de meegeleverde oplader met stekker door de kabel aan te 
sluiten op de laadpoort (H) aan de zijkant van de thermische printer. Het 
laadindicatorlampje (E) gaat onmiddellijk branden om aan te geven dat 
de accu wordt opgeladen. Het laadindicatorlampje (E) gaat uit wanneer 
de accu volledig is opgeladen.

Fig 2

Instructies
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• Raadpleeg altijd de instructies voorafgaand aan het gebruik.

• Neem de standaard veiligheidsprocedures voor de werkplaats in acht 
wanneer u de thermische printer gebruikt.

• Houd het afdrukmechanisme en de papierrol schoon en vrij van 
papierstof en papierresten; regelmatig reinigen met perslucht (Air 
Duster).

• Let op: Laat de printer na gebruik afkoelen alvorens de papierrol te 
vervangen of het mechanisme te reinigen; de interne printkop wordt 
zeer heet tijdens gebruik (kans op brandwonden).

• Zorg er tijdens werkzaamheden met of in de buurt van een 
loodzuuraccu voor dat persoonlijke metalen voorwerpen zoals 
horlogebandjes, ringen, kettingen enz. worden verwijderd. Kortsluiting 
over de accu-aansluiting als gevolg van het bovenstaande kan leiden 
tot ernstige brandwonden. 

• Bescherm de thermische printer tegen langdurige blootstelling aan 
vocht of damp.

• Ideale opslag- en bedrijfstemperatuur: 0 ˚C tot +50 ˚C.

• De printer of de tester mag niet nat worden en niet in vochtige of natte 
omstandigheden worden gebruikt.

• Gooi de printeraccu weg volgens de richtlijnen van de lokale 
autoriteiten.

• Houd de printer altijd uit de buurt van kinderen (kans op 
brandwonden).

VoorzorgsmaatregelenInstructies

De papierrol vervangen:

Zie Afbeelding 3: Klap de deksel van de papierrol open voor toegang tot 
en verwijderen van de papierrol. Plaats de nieuwe papierrol; zorg dat er 
voldoende papier over de afscheurrand is aangebracht. Sluit de deksel 
en scheur het resterende papier af.

Er zijn nieuwe papierrollen verkrijgbaar: Laser onderdeelnr. 5283.

Vervangen van de interne accu:

Zie Afbeelding 4: Houd er bij het plaatsen of vervangen van de accu 
rekening mee dat de aansluitingen zijn aangebracht aan de linker 
onderzijde van de accu. Zorg er na het plaatsen van de accu voor dat de 
deksel van de accu correct wordt aangebracht en goed wordt gesloten.

Fig 3
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Fig 4
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Gedistribueerd door The Tool Connection Ltd.

Kineton Road, Southam, Warwickshire CV47 0DR, Verenigd Koninkrĳk

 

Neem rechtstreeks contact op met onze serviceafdeling indien dit product defect raakt
als gevolg van gebrekkige materialen of productiemethoden, via: +44 (0) 1926 818186.
Normaal gebruik en de daarbij behorende slijtage zijn hiervan uitgesloten, evenals
verbruiksartikelen en verkeerd gebruik.

. 

Garantie

Onze producten moeten correct en met zorg worden gebruikt voor het 
beoogde gebruik waarvoor ze bedoeld zijn. The Tool Connection accepteert 
geen aansprakelijkheid voor onjuist gebruik van onze producten en kan niet 
verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel en schade aan 
eigendommen of apparatuur als gevolg van het gebruik van de gereedschappen. 
Bij onjuist gebruik komt tevens de garantie te vervallen.

De toepassingendatabase en gegeven instructies zijn, indien van toepassing, 
ontworpen om algemene richtlijnen te bieden voor het gebruik van een bepaald 
gereedschap, en ondanks dat we er alles aan doen om correcte gegevens te 
verstrekken, mag u niet aan projecten beginnen voordat u eerst de technische 
documentatie van de fabrikant (werkplaats- of instructiehandleiding) of een erkende 
autoriteit zoals Autodata heeft geraadpleegd.

Het is ons beleid onze producten voortdurend te verbeteren en daarom behouden 
wij ons het recht voor specificaties en onderdelen zonder voorafgaande 
kennisgeving aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om 
vóór gebruik te controleren of de gereedschappen en informatie geschikt zijn.




