
FUJI FJN-501 repareras eller byts ut utan kostnad - 
dvs. om handhavandet av FJN-501 skett enligt instruk-
tionsbok - under garantitiden 12 månader från köp.

Garanti

• Undvik att vatten, annan vätska eller metallfrag 
ment tränger in i FJN-501’s skrivarhus.

• Undvik att utsätta FJN-501 för minusgrader pga 
frysrisk.

• Undvik starka slag mot skrivarhuset.
• Låt inte FJN-501 ligga i stark sol under längre tid.
• Lämna inte batterierna  i batteriboxen när FJN-501
 inte används under en längre tid.

Försiktighet

•	 Huvudenhet: Strömkälla: 3Volt (2X1,5V)
  Vikt: 1,35 kg
  Mått: 180x162x96 mm
• Platsväska: 
• Tryckslang:
• Koppling:  (1 st inv.gänga + 1 st utv. gänga)
• Färgpatron: 1 st
• Skrivarpapper: 1x100 st 24tim, 1 x100 st   

 72tim och 1x100 st 168tim
• Läderpackning: 1 st 
• Manual: 
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FUJI FJN-501 repareras eller byts ut utan kostnad - 
dvs. om handhavandet av FJN-501 skett enligt instruk-
tionsbok - under garantitiden 12 månader från köp.

Mättider & Tryck

Manual FUJI FJN-501 Tryckskrivare

1. Knäpp upp spännena och  
 öppna locket.
 OBS! När spännena   
 knäpps upp var för-
 siktig så att inte  
 spännena slår   
 till över fingrarna.

2. Tryck på den vänstra   
    delen av lyftarmen   
     som lyfter patron-  
 armen.

 Tag bort pappershåll-  
     aren och byt ut det   
     använda skrivarpappret.Pennarm

Pennarms lyftare
Tryck

3. Innan nytt skrivar-  
 papper sätts dit,   
 kontrollera batteriet.

 Vrid tidsinställnings-  
     knappen till 4 timmar   
    och kontrollera att   
 lysdioden blinkar. Om   
    inte lysdioden blinkar   
    byt batterier.

4. Tag bort pappershåll-  
     aren och sätt dit ett   
     nytt papper.   
 Kontrollera att rätt   
     papper är för rätt   
 tid. 4, 12, 24, 72 eller   
     168 timmar.

Pappershållare

5. Tag bort locket på färg- 
 patronen, och släpp ner  
 pennarmen med pen - 
 narmslyftaren så att   
     pennan ligger mjukt mot  
 skrivarpappret.

Pennarms lyftare

6. Kontrollera att penn-  
    udden är inställd på   
    nollskalan på skrivar-  
    papperet.

Nollinje

7. Rotera skrivarppet så   
    att pennan kommer vid  
 rätt startpunkt.
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Justering penna

8. Ställ in rätt tid till   
 rätt skrivarpapper.
 Stäng locket med   
 spännena. 
 OBS! Packningen på   
     locket bör göras ren   
     då och då för att inte   
     vatten skall läcka in

9. Sätt dit tryckslangen
  och lufta med lufta-  
     ren som sitter på 
 nippeln.
 
 Mätningen är igång!

Pennjusterarknapp

Pennarm

Efter att  ha satt  dit  skrivarpapperet och pap-
pershål l -aren lossas penjusterarknappen. Vrid 
pennarmen så att  spetsen på färgpatronen är på 
nol l injen på skrivar-papperet. 

Efter justering,  skruva dit  pennjusterarknappen.

Tidsinställning
Vrid tidsinställningsknappen långsamt till önskad tid. Inom 5 
sekunder, startar den inbyggda klockan och mätning startar. 
Tiden stannar automatiskt efter ett varv.
Vid start kommer lysdioden blinka olika beroende på mättid. 
Lysdioden kommer att lysa ON och OFF som följer:

4  timmar ON och OFF
12  timmar ON ON och OFF
24 timmar ON ON ON och OFF
72 timmar ON ON ON ON och OFF
168 timmar ON ON ON ON ON och OFF

Följande kommer att upprepas varje minut för att spara 
batterierna.

Lyft pennarmen och ta bort färg-
patronen som pilen visar i figuren.

Sätt dit locket på patronen för att den 
inte skall torka.

1. Batterifacket finns   
     under skrivarpapperet.  
 Tag bort skrivarpap-  
     peret och lyft av   
  locket till batteri-  
  facket.

2. Tag bort batterierna   
     med hjälp av 
     stropparna.
 Sätt dit nya batterier   
    och kontrollera att   
 polerna sitter rätt.

Batteribyte

Några skötselråd
1.  Avlägsna färgpatronen från patronhållaren och sätt fast 
färgpatronen försiktigt i förvaringshålet vid pappershål-
laren eller sätt på locket på patronen.

2. Ställ tidsinställningsknappen på ”OFF”.

3. Tag bort batterierna om inte FJN-501 används under en 
längre tid.

4. Om tryckskrivarens insida är fuktig. Öppna locket och 
torka ur huset och låt locket vara öppet.

5. Förvara FJN-501 i sin väska.

6. Locket på tryckskrivaren rekommenderas att vara  
 öppet vid förvaring.

Pennhållarhål

Pennbyte
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