Inställning av pris/kod
• Drag ut inställningsratten, vrid tills
önskad siffra visar sig i fönstret.
• Obs! För att få en riktig funktion på
siffertrycket, måste de vita sifferbanden
vara synliga i tryckverksfönstret.
• När den önskade pris/koden ställts in,
skjut åter inställningsratten in mot
tryckverket.
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Justera tryckets placering på etiketten
• Lösgör de två skruvarna på tryckverkets
sidor för att justera trycket uppåt
alternativt nedåt.
• Skjut tryckverket framåt alternativt
bakåt för att placera trycket uppåt eller
nedåt på etiketten.
• Spänn åter de två skruvarna på sidorna
av tryckverket.
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Bruksanvisning
Trendy ﬂerradiga
handprismärkare

Laddning av etikettrulle
Öppna bottenluckan genom att föra
sidoknapplåsen i pilens riktning.
Placera etikettrullen med bakpappret uppåt.
Drag ut en ca 20 cm lång etikettremsa ut ur
prismärkaren. Stäng bottenluckan och tryck till
så ett klick hörs.
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Mata sedan in etikettbanan in i öppningen
markerad med en pil. Tryck på handtaget för att
mata fram etikettbanan igenom bottenstycket.
Efter några tryck med handtaget justerar
märkaren sig själv så att trycket hamnar på rätt
plats på etiketten.
Om det skulle visa sig att märkaren trots allt inte
justerar in trycket exakt görs en manuel
justering enligt följande: Öppna bottenluckan
och ge lite slack i ettikettbanan, stäng luckan
igen. Genom att lossa på skruven frigörs
justeringsplattan. Flytta plattan (framåt eller
bakåt). Drag åt skruven igen. Tryck ut ettiketter.
Byte av färgrulle
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Färgrullen är placerad innanför luckan
på framsidan av prismärkaren. Luckan öppnas
genom att låsknapparna trycka ihop samtidigt.
Tryck ihop de två tapparna vid ändarna av
färgrullen. Drag sedan färgrullen uppåt. Den
lösgörs då från sin hållare och kan avlägsnas.
Avlägsna den använda färgrullen och sätt dit en
ny färgrulle genom att beskrina moment i
omvänd ordning.
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Återinfärga aldrig färgrullen. Den är ej
konstruerad för att absorbera färg.

Observera att de olika modellerna av Trendy
handprismärkare kan skilja sig åt i detaljer och
illustrationerna i denna bruksanvisning beskriver en
variant. Dock är det principiella tillvägagångssättet
som visas det samma för alla modeller
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