
1

HUN Verzió E

DSmobile 820W
DSmobile 920DW

Köszönjük, hogy a Brothert választotta. Döntése fontos számunkra és nagyra értékeljük az Önnel folytatott üzleti kapcsolatunkat A készülék 
használata előtt olvassa el ezt a gyors telepítési útmutatót a készülék helyes beállítása és telepítése érdekében.

1 A készülék kicsomagolása és a tartozékok ellenőrzése

* Ha a számítógépe nem rendelkezik DVD-ROM meghajtóval vagy a készülékhez adott DVD-ROM nem tartalmaz az Ön operációs 
rendszerének megfelelő illesztőprogramot, illetve ha útmutatókat és segédprogramokat szeretne letölteni, látogassa meg a készülék oldalát 
a következő címen: support.brother.com 

a Távolítsa el a csomagolóanyagokat.

b Ellenőrizze, hogy minden tartozék megvan-e.

2 A szkenner használata 
előtt

a Helyezze be a készülékhez tartozó Li-ion akkumulátort 
a szkenner végébe az ábrán látható módon.

(DSmobile 820W)

(DSmobile 920DW)

b Bizonyosodjon meg róla, hogy a nyomtató BE van 
kapcsolva.

c Csatlakoztassa a készülékhez kapott Micro USB kábelt 
a szkenneren található Micro USB csatlakozóhoz . 
Csatlakoztassa a kábelt a számítógéphez. Az akkumulátor 
töltése automatikusan megkezdődik.

A Bekapcsológomb  zölden világít az akkumulátor 
töltése során, és elalszik a töltés befejezésekor.

d Óvatosan helyezze be a készülékhez tartozó 
SD memóriakártyát a szkenner hátulján található 
memóriakártya foglalatba .

(DSmobile 820W) (DSmobile 920DW)

MEGJEGYZÉS
A DSmobile 920DW felhasználóinak: ez az útmutató a DSmobile 820W képernyőképeit használja.

DSmobile 820W
vagy DSmobile 920DW Li-ion akkumulátor Hordozólap Kalibrációs lap

Micro USB-kábel SD memóriakártya Gyors telepítési útmutató DVD-ROM

Jótállási kártya Tisztítókendő Hordtáska

MEGJEGYZÉS
• Az akkumulátor töltése közben nyomja le és tartsa lenyomva 

a Bekapcsológombot  a nyomtató kikapcsolásához. 
Az akkumulátor ki- és bekapcsolt állapotban egyaránt feltöltheti, 
de bekapcsol állapotban a töltés tovább tart.

• Ha az akkumulátort bekapcsolt állapotban tölti, csúsztassa 
a Wi-Fi® kapcsolót  a OFF (Ki) állásba. 

• Ha a szkenner ki van kapcsolva, az akkumulátor töltöttségi 
szintje megjelenik az LCD kijelzőn.

• Ha hosszabb ideig nem használja a szkennert, legalább 
havonta egyszer töltse fel teljesen az akkumulátort az 
akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében, és 
tárolja az akkumulátor hűvös, száraz, egyenletes hőmérsékletű 
helyen.

• Ha hosszú ideig nem használja a szkennert, távolítsa el belőle 
az akkumulátort.

Akkumulátor ikon Töltöttségi szint

Teljes

Félig

Alacsony

Itt kezdje
Gyors telepítési útmutató DSmobile 820W

http://support.brother.com/


2

3
Dokumentum 
szkennelése 
memóriakártyára

a Bizonyosodjon meg róla, hogy az SD memóriakártya 
a szkenner memóriakártya foglalatában van.

b Nyomja le a 
Bekapcsológombot  1 
a szkenner bekapcsolásához.

c Ellenőrizze, hogy megjelenik-e 
az SD felirat a szkenner LCD 
kijeklzőjén.

d Helyezze a dokumentumot másolandó oldalával felfelé 
az adagolónyílásba:
A dokumentum bal az adagolónyílás bal széléhez 2 
igazodjon.
Állítsa be a dokumentumvezetőt 3, hogy az érintse 
a dokumentum jobb oldalát.
A DSmobile 920DW felhasználóinak: Ha kétoldalas 
szkennelést végez, helyezze be az első lapot beolvasandó 
oldalával felfelé az adagolónyílásba.

e Óvatosan tolja be a dokumentumot, amíg nem érzi, 
hogy a felső része érinti a szkenner belsejét.

f A szkennelés automatikusan megkezdődik. A beszkennelt 
képet a készülék az SD memóriakártyára menti.

4
Szkennelt képek 
böngészése vezeték 
nélküli hálózat 
használatával

A szkenner megkeresése a vezeték 
nélküli hálózaton
a Csúsztassa a szkenner szélén 

levő Wi-Fi® kapcsolót ON (Be) 
állásba.
Várjon körülbelül 
40 másodpercet, amíg a 
Wi-Fi® LED jelzőfény pirosról 
kékre vált.

b Aktiválja a Wi-Fi® funkciót a vezeték nélküli berendezésén 
(számítógép, okostelefon, tablet stb.), hogy az meg tudja 
keresni a szkennert.

c A vezeték nélküli készülékén válassza ki a szkenner 
Brother DS-820W-xxxx (Brother DS-920DW-xxxx) 
jelzésű SSID azonosítóját. (Az xxxx a szkenner 
médiahozzáférés-szabályozási címe (MAC).)

Böngészés a szkenner 
memóriakártyáján található 
beszkennelt képek között
a Bizonyosodjon meg róla, hogy az SD memóriakártya 

a szkenner memóriakártya foglalatában van.

b Indítson el egy webböngészőt a vezeték nélküli készüléket, 
majd írja be a http://10.10.100.1 címet (a szkenner IP-címe) 
a címsorba.
A beszkennelt képek első megtekintésekor megjelenik 
a Jelszóbeállítás képernyő. Adja meg a jelszót, majd 
kattintson az Alkalmaz gombra.
Ha már megadta a jelszót, jelentkezzen be a jelszó 
megadásával.
A böngészőprogramban 
megjelenik a szkenner 
honlapja.
Ha szkennelt képeket 
mentett a 
memóriakártyára, ezek 
a képek megjelennek 
a honlapon

Beszkennelt képek megtekintése 
Android™ / iOS készüléken
Ha a Avision (miwand) programot kívánja a szkenneren található 
képen böngészéshez vagy letöltéséhez használni, telepítse az 
alkalmazást a Google Play (Android™) vagy az App Store (iOS) 
alkalmazásboltból a vezeték nélküli berendezésre (számítógép, 
okostelefon, tablet stb.). 

5
Szkenner 
illesztőprogramok 
és a szkennelési 
szoftver telepítése

MEGJEGYZÉS
Dokumentumok számítógéppel történő szkenneléséhez 
(TWAIN üzemmód) telepíteni kell a szkenner illesztőprogramokat 
és szoftvert (lásd: 5. lépés) és csatlakoztatnia kell a számítógépet 
a szkennerhez (lásd: A készülék csatlakoztatása a számítógéphez 
TWAIN módban fejezet a Használati útmutatóban).

MEGJEGYZÉS
• Ha nem állított be Wi-Fi® hálózati jelszót, először állítson be 

hálózati jelszót a böngészőprogram használatával. A jelszó 
beállításával kapcsolatos további információkért lásd: Wi-Fi ® 
hálózati jelszó beállítása fejezet a Használati útmutatóban.

• Wi-Fi® hálózati jelszó nélkül jogosulatlan személyek tekinthetik 
meg és tulajdoníthatják el az SD kártyán levő adatokat.

MEGJEGYZÉS
• A memóriakártyán található beszkennelt képeket egy 

hozzáférési pont használatával is megtekintheti. További 
információért lásd a Csatlakozás infrastruktúra módban című 
fejezetet a Használati útmutatóban.

• A beszkennelt adatok megtekintése után csúsztassa a Wi-Fi® 
kapcsolót OFF (Ki) állásba az akkumulátor kímélése érdekében.

MEGJEGYZÉS
• Kapcsolja BE a számítógépet, és jelentkezzen be 

rendszergazdai jogosultságokkal.
• Ha a számítógépe nem rendelkezik DVD-ROM meghajtóval, 

a szkenner illesztőprogramot a Brother Solutions Center 
használatával a következő címről töltheti le: 
support.brother.com 

http://support.brother.com/
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Windows® felhasználók
a Az illesztőprogram telepítése

Helyezze be 
a DVD-ROM-ot.

Amikor megjelenik 
a Főmenü, kattintson 
a Szkenner 
illesztőprogram 
telepítése lehetőségre 
és kövesse a képernyőn 
megjelenő utasításokat.

b A szoftver telepítése
Kattintson a Kiegészítő 
alkalmazások 
lehetőségre a Főmenü 
a telepíthető 
alkalmazások 
áttekintéséhez:
• Button Manager V2: 

dokumentumok 
böngészése és 
tárolása

• PaperPort™ 12SE: dokumentumok szkennelése, 
szerkesztése és kezelése

• Presto! BizCard 6: névjegykártyák szkennelése, 
szerkesztése és kezelése

Macintosh felhasználók
a Illesztőprogram telepítés

Helyezze be 
a DVD-ROM-ot.

Kattintson duplán a 
CD-ROM ikonra, majd 
kattintson duplán a 
DS-820W 
(DS-920DW) 
mappára.

Kattintson duplán 
a Brother DS-820W (DS-920DW) ikonra, és kövesse 
a képernyőn megjelenő utasításokat.

b A szoftver telepítése
Telepítés során a következő opcionális alkalmazásokat 
telepítheti: 
• Presto! PageManager 9: dokumentumok szkennelése, 

szerkesztése és kezelése
• Presto! BizCard 6: névjegykártyák szkennelése, 

szerkesztése és kezelése

6 Használati útmutató 
és GY.I.K.

A készülék Használati útmutatója a készülékhez adott DVD-ROM-on 
található.
Ha a számítógépe nem rendelkezik DVD-ROM meghajtóval, 
a kézikönyveket a készülék oldaláról töltheti le a következő címen: 
support.brother.com 

Windows® felhasználók
Helyezze be a DVD-ROM-ot.
Amikor megjelenik a Főmenü, kattintson a Használati útmutató 
lehetőségre.

Macintosh felhasználók
Helyezze be a DVD-ROM-ot. Kattintson duplán a CD-ROM ikonra, 
majd kattintson duplán a DS-820W (DS-920DW) ikonra.
Kattintson duplán a Dokumentáció mappára, majd kattintson 
duplán a nyelvi mappára.

GY.I.K.
A GY.I.K. (Gyakran Ismételt Kérdések), terméktámogatás és 
műszaki kérdések, illesztőprogram-frissítések és segédprogramok, 
valamint a használati útmutatók megtekintéséhez látogassa meg 
a készülék oldalát a következő címen: 
support.brother.com 
Védjegyek
A Brother logó a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.
A Brother a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.
A Windows a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei az Egyesült 
Államokban és/vagy más országokban.
A Macintosh és az App Store az Apple Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült 
Államokban és más országokban.
A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
A Google Play és Android a Google Inc. védjegyei.

A Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb 
anyagokon feltűnő minden más itt említett márkanév és vállalatnév a 
vonatkozó vállalatok védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

Szerkesztés és kiadás
Ez a legfrissebb, termékleírásokat és műszaki adatokat tartalmazó 
kézikönyv a Brother Industries, Ltd. felügyelete alatt készült és került 
publikálásra.
A jelen útmutató tartalma és a termékek műszaki adatai előzetes bejelentés 
nélkül is változhatnak.
A Brother fenntartja magának a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a 
kézikönyvben foglalt műszaki adatokat és anyagokat, és nem vállal 
felelősséget az olyan (akár közvetett) károkért, amelyek a bemutatott 
anyagokba vetett bizalom miatt - beleértve, de nem kizárólag a kiadvánnyal 
kapcsolatos nyomdai és egyéb hibákat - következnek be.

Szerzői jogok és licenc
© 2015 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

MEGJEGYZÉS
Amikor telepíti a szkenner illesztőprogramot, a DSmobileCapture 
(szkennelési alkalmazás) is telepítésre kerül. A DSmobileCapture 
használatával kapcsolatban lásd: A DSmobileCapture használata 
(Windows®) fejezetet a Használati útmutatóban.

MEGJEGYZÉS
Az Ön igényeinek leginkább megfelelő szkennelési alkalmazással 
kapcsolatos további információkért lásd a Szkennelési szoftver 
kiválasztása fejezetet a Használati útmutatóban.

MEGJEGYZÉS
Amikor telepíti a szkenner illesztőprogramot, a DSmobileCapture 
(szkennelési alkalmazás) is telepítésre kerül. A DSmobileCapture 
használatával kapcsolatban lásd: A DSmobileCapture használata 
(Macintosh) fejezetet a Használati útmutatóban.

DS-820W

DS-820W

DS-820W

MEGJEGYZÉS
• Az Ön igényeinek leginkább megfelelő szkennelési 

alkalmazással kapcsolatos további információkért lásd a 
Szkennelési szoftver kiválasztása fejezetet a Használati 
útmutatóban.

• Kattintson duplán a Presto! PageManager vagy 
Presto! BizCard lehetőségre a NewSoft Technology 
Corporation weboldalának megtekintéséhez.

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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Termékbiztonsági útmutató
A dokumentációban használt 
szimbólumok és egyezményes jelek

VESZÉLY

A VESZÉLY jelzés esetlegesen fellépő 
veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, 
amely halálhoz vagy súlyos sérüléshez 
is vezethet, ha a készüléket nem az alábbi 
figyelmeztetések és utasítások szerint 
használja.

FIGYELEM
A FIGYELEM jelzés esetlegesen fellépő 
veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, 
amelyet ha nem kerülnek el, akár halálhoz 
vagy súlyos sérüléshez is vezethet.

VIGYÁZAT
A VIGYÁZAT jelzés esetlegesen fellépő 
veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, 
amelyet ha nem kerülnek el, akár kisebb 
vagy mérsékelt sérüléshez is vezethet.

FONTOS
A FONTOS jelzés esetlegesen fellépő 
veszélyes helyzetre hívja fel a figyelmet, 
amely anyagi kárhoz vagy a készülék 
funkcióvesztéséhez vezethet.

Veszélyre való figyelmeztetés: 
„Legyen óvatos!”

Tiltást jelöl.

Végrehajtandó műveletet jelöl: 
„Hajtsa végre az itt leírtakat.”

Bizonyos körülmények esetén tűzveszély 
áll fenn.

VESZÉLY
 Az újratölthető akkumulátort kizárólag a rendeltetésének 

megfelelően használja. A szkenner és az újratölthető akkumulátor 
kizárólag együtt használható. Ne helyezze az újratölthető 
akkumulátort másik szkennerbe, és ne helyezzen másik újratölthető 
akkumulátort a szkennerbe, mert tüzet vagy kárt okozhat.

 Az újratölthető akkumulátor feltöltéséhez helyezze azt a szkennerbe, 
majd csatlakoztassa a szkennert a számítógéphez a készülékhez 
kapott Micro USB-kábellel.

 NE töltse az újratölthető akkumulátort tűz közelében vagy közvetlen 
napfénynek kitéve. Ez működésbe hozhatja a túlemelegedéstől óvó 
védelmi áramkört. A védelmi áramkör bekapcsolása leállíthatja a 
töltést. Ha a védelmi áramkör meghibásodik, túláram/túlfeszültség 
és rendellenes kémiai reakciók léphetnek fel az akkumulátorban.

 NE érintkezzen drót vagy más fémtárgy az újratölthető akkumulátor 
érintkezőivel. Ne szállítsa vagy tárolja az újratölthető akkumulátort 
fémtárgyakkal, mint pl. nyakláncok vagy hajtűk. Ez elektromos 
zárlatot okozhat, amelynek következtében a fémtárgyak, mint pl. 
vezetékek, nyakláncok vagy hajtűk túlmelegedhetnek.

 NE használja vagy hagyja az újratölthető akkumulátort tűz, radiátor, 
vagy más magas hőmérsékletnek (80 °C felett) kitett helyen.

 NE érintkezzen az újratölthető akkumulátor vízzel, és az 
akkumulátort ne tegye vízbe.

 NE használja korrozív környezetben, például olyan helyeken ahol 
sós levegő, sós víz, savak, lúgok, korrozív gázok, vegyszerek 
vagy korrozív folyadékok vannak jelen.

 NE használja az újratölthető akkumulátort, ha az meg van sérülve 
vagy szivárog.

 NE forrasszon közvetlenül csatlakozót az újratölthető akkumulátorra. 
Ez megolvaszthatja a belső szigetelést, gázt bocsáthat ki, vagy 
a biztonsági mechanizmusok hibás működését eredményezheti.

 NE használja az újratölthető akkumulátort fordított polaritással (+) (-). 
Behelyezés előtt ellenőrizze az újratölthető akkumulátor irányát, 
és ne erőltesse az akkumulátort a szkennerbe. Ha az újratölthető 
akkumulátort fordított polaritással tölti fel, rendellenes kémiai reakció 
jöhet létre az akkumulátoron belül, vagy kisülés közben rendellenes 
áramellátást okozhat.

 NE csatlakoztassa közvetlenül az újratölthető akkumulátort 
háztartási elektromos aljzatra.

 A szkennerből vagy az újratölthető elemből szivárgó folyadék 
(elektrolit) az akkumulátor sérülését jelezheti. Ha szivárog 
az újratölthető akkumulátor, azonnal hagyja abba a szkenner 
használatát, húzza ki a hálózati adaptert és helyezze egy zacskóba 
a szkennert. Ne érjen hozzá az elektrolithoz. Ha elektrolit jut 
a szemébe, ne kezdje a szemét dörzsölni. Azonnal öblítse le 
bő vízzel a vízcsapból vagy más forrásból, és forduljon orvoshoz. 
Kezelés nélkül az elektrolit szemsérülést okozhat. Ha az elektrolit 
bőrével vagy ruházatával érintkezik, azonnal öblítse le vízzel.

 NE tegye az újratölthető akkumulátor vagy a szkennert és 
az újratölthető akkumulátort együtt mikrohullámú sütőbe 
vagy túlnyomásos edénybe.

 NE hagyja hosszabb ideig a lemerült újratölthető akkumulátort 
a készülékben. Ez megrövidítheti az újratölthető akkumulátor 
élettartamát vagy elektromos zárlathoz vezethet.

 Ha a szkennert az újratölthető akkumulátor teljesen feltöltött 
állapotában is csak rövid ideig tudja használni, az akkumulátor 
valószínűleg elérte élettartama végét. Cserélje ki újra az 
újratölthető akkumulátort. Az újratölthető akkumulátor 
eltávolításakor és cseréjekor szigetelőszalaggal takarja le a régi 
akkumulátor csatlakozóit a rövidzárlat megelőzése érdekében.

 NE szerelje szét, módosítsa, vagy próbálja megjavítani 
az újratölthető akkumulátort.

 NE dobja tűzbe az újratölthető akkumulátort és ne is hevítse túl 
azt. Ez megolvaszthatja a belső szigetelést, gázt bocsáthat ki, 
vagy a biztonsági mechanizmusok hibás működését 
eredményezhet. Ezenkívül az elektrolitoldat is kigyulladhat.

 NE szúrja ki az újratölthető akkumulátort semmilyen tárggyal, 
ne dobja le és ne tegye ki erős fizikai behatásnak. Az újratölthető 
akkumulátor védelmi áramkörének meghibásodása 
következtében az akkumulátorban túláram/túlfeszültség 
keletkezhet, vagy rendellenes kémiai reakciók léphetnek fel.

 NE égesse el az újratölthető akkumulátort és ne dobja ki 
háztartási hulladékkal együtt.

FIGYELEM

 Az USB-kábelt a sérülésveszély megelőzése érdekében tartsa 
távol a gyermekektől. 

 Ne szedje szét és ne változtassa meg a készüléket. Ez tüzet, 
áramütést és a készülék meghibásodását okozhatja. A készülék 
bevizsgálásához, beállításához és belső összetevőinek 
javításához vegye fel a kapcsolatot a készülék vásárlási helyével. 
(Amennyiben a készülék a vevő által szétszerelés vagy 
módosítás következtében hibásodik meg, a javítás a jótállási 
időszak alatt is díjköteles.)

 Ne használja a készüléket, ha rendellenes szagot, füstöt, vagy 
zajt hall. Ez tüzet, égési sérülést és a készülék meghibásodását 
okozhatja. Ilyenkor azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza 
ki az USB-kábelt a csatlakozóból. Vegye fel a kapcsolatot 
a készülék beszerzési helyével.

 Amennyiben idegen anyag kerül a készülékbe, azonnal kapcsolja 
ki a készüléket és húzza ki az USB-kábelt. Vegye fel a 
kapcsolatot a készülék beszerzési helyével. Ez tüzet, áramütést 
és a készülék meghibásodását okozhatja.

VESZÉLY
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Újratölthető Li-ion akkumulátor
• A vásárlás időpontjában az újratölthető Li-ion akkumulátor kismértékben 

fel van töltve, hogy ellenőrizni lehessen a szkenner működését, azonban 
a szkenner használata előtt az újratölthető Li-ion akkumulátort teljesen 
fel kell tölteni az USB csatlakozó segítségével.

• Ha a szkennert hosszabb ideig nem használja, távolítsa el az újratölthető 
Li-ion akkumulátort a szkennerből, és olyan helyen tárolja, ahol az nincs 
kitéve elektrosztatikus hatásnak, nedvességnek vagy magas 
hőmérsékletnek (15 - 25 °C közötti hőmérséklet, valamint 40 - 60% 
páratartalom javasolt). Az újratölthető Li-ion akkumulátor hatékonysága 
és élettartama növelése érdekében legalább hathavonta töltse fel.

• Ha bármilyen szokatlan dolgot, pl. túlmelegedést vagy rozsdát észlel az 
újratölthető Li-ion akkumulátorral kapcsolatban az első használatkor, 
NE folytassa az elem használatát. Vegye fel a kapcsolatot a Brother 
ügyfélszolgálattal.

Tippek az újratölthető Li-ion akkumulátor 
használatához
• Használat előtt töltse fel az újratölthető Li-ion akkumulátort. Ne használja 

a feltöltés előtt.
• Az újratölthető Li-ion akkumulátor 5 - 35 °C közötti hőmérsékleten 

tölthető fel. Az újratölthető Li-ion akkumulátort ezen a hőmérséklet-
tartományon belül töltse fel. Ha a környezeti hőmérséklet ezen kívül 
esik, az újratölthető Li-ion akkumulátor nem fog feltöltődni és az 
akkumulátor töltöttségjelző folyamatosan világítani fog.

• Ha úgy használja a szkennert, hogy az újratölthető Li-ion akkumulátor 
be van helyezve és a készülék számítógéphez van csatlakoztatva, 
az akkumulátor töltöttségjelző még abban az esetben is kialudhat 
és leállhat a töltés, ha az újratölthető Li-ion akkumulátor még nincs 
teljesen feltöltve.

Az újratölthető Li-ion akkumulátor 
jellemzői
Az újratölthető Li-ion akkumulátor tulajdonságainak megértése lehetővé 
teszi annak optimális használatát.

• Az újratölthető Li-ion akkumulátor használata vagy tárolása során a túl 
magas vagy túl alacsony hőmérséklet felgyorsítja a teljesítményromlást. 
Az újratölthető Li-ion akkumulátor esetében különösen a magas 
töltöttségi szinten (90% vagy több) és magas környezeti hőmérséklet 
esetén gyorsul fel az akkumulátor teljesítményromlása.

• Az is rontja az akkumulátor teljesítményét, ha a szkennert az újratölthető 
Li-ion akkumulátor töltése közben használja. Ha a szkennert az 
újratölthető Li-ion akkumulátorral használja, húzza ki a hálózati adaptert.

• Ha a szkennert több mint egy hónapig nem használja, vegye ki az 
újratölthető Li-ion akkumulátort a szkennerből, ha annak töltöttsége 
50% alatti, és az akkumulátort hűvös, közvetlen napfénytől védett 
helyen tárolja.

• Ha az újratölthető Li-ion akkumulátort hosszabb ideig nem használja, 
javasoljuk 6 havonta történő feltöltését.

• Ha a szkennert a Li-ion akkumulátor töltése közben megérinti, 
a szkenner felülete melegnek érződhet. Ez normális jelenség, 
a szkennert ettől még biztonságosan használható. Ne használja 
a készüléket, ha a szkenner nagyon felforrósodik.

Környezeti hőmérséklet

Töltési paraméterek

 Ügyeljen, hogy ne kerüljön folyadék vagy víz a készülékbe. 
Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol víz fröccsenhet rá. 
Ez tüzet, áramütést és a készülék meghibásodását okozhatja. 
Ilyen esetben azonnal kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki az 
USB-kábelt a csatlakozóból. Vegye fel a kapcsolatot a készülék 
beszerzési helyével.

 A fulladásveszély elkerülése érdekében a készülékhez kapott 
műanyag zacskókat tartsa gyermekektől távol, vagy dobja őket 
szemétgyűjtőbe.

 Ne helyezze a készüléket nyílt láng vagy radiátor közelébe. 
Ez tüzet vagy a készülék meghibásodását okozhatja.

VIGYÁZAT
 Az erős fizikai behatások, pl. leejtés vagy rálépés megrongálhatják 

a készüléket. Ez sérülést is okozhat. Amennyiben az eszköz 
megsérült, azonnal kapcsolja ki a készüléket és húzza ki az 
USB-kábelt a csatlakozóból. Vegye fel a kapcsolatot a készülék 
beszerzési helyével.

 Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúval cseréli ki, 
robbanásveszély léphet fel. 
A használt akkumulátorokat az utasításoknak megfelelően 
ártalmatlanítsa. 

 Ne helyezze a készüléket instabil vagy dőlt asztalra. Ne helyezze 
a készüléket egyenetlen felületre. Ilyenkor a készülék leeshet és 
személyi sérülést okozhat.

 Ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülékre. Ezzel a készülék 
elveszítheti egyensúlyát és leeshet. Ez sérülést is okozhat.

 A készülék tisztításához ne használjon szerves oldószert, mint pl. 
gyúlékony gázt és alkoholt. Ne használja ezeket a készülék hátsó 
részénél. Ez tüzet vagy a készülék meghibásodását okozhatja.

FONTOS
 Ne hagyja a készüléket közvetlen napfénynek kitett helyen, nyílt 

láng vagy radiátor közelében, illetve szélsőségesen magas vagy 
alacsony hőmérsékleten. Ne használja és tárolja az eszközt 
különösen nedves és poros helyen.

 Ne végezzen a készüléken az útmutatóban leírtaktól eltérő 
műveletet. Ez sérülést, vagy a készülék meghibásodását 
okozhatja.

 Ne használjon szerves oldószert, pl. festékhígítót, benzolt vagy 
alkoholt a készülék tisztításához. Ez megrongálhatja a készülék 
felületét, vagy a festék lepattogzódásához vezethet. Puha, száraz 
ruhával törölje meg a készüléket a tisztításhoz.

 Kizárólag a készülékhez adott USB-kábelt használja.

 Ne használja a készüléket szélsőséges hőmérséklet-
ingadozásnak kitett helyeken. A páralecsapódás a készülék 
meghibásodását vagy hibás működését eredményezheti. 
Páralecsapódás után hagyja természetes módon megszáradni 
a készüléket az újbóli használat előtt.

FIGYELEM

Töltés 0 - 45 °C

Névleges kisülési áram 0,36 A -20 - 60 °C

Maximális kisülési áram 1,7 A -20 - 60 °C

A készülékhez 
tartozó akkumulátor

Legfeljebb 1 hónap -20 - 55 °C

Legfeljebb 3 hónap -10 - 45 °C

Legfeljebb 1 év 0 - 25 °C

Maximális töltőfeszültség 4,2 V váltóáram

Maximális töltőáram 1 700 mA
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Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa)
Mi, a Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az Európai Közösségen belül irányadó 
vonatkozó irányelvek és rendeletek alapvető követelményeinek.

A Megfelelőségi nyilatkozat a weboldalunkon található. Látogassa meg 
a support.brother.com webhelyet és

 webhelyet és kattintson a „Kézikönyvek” feliratra

 válassza ki a modell típusát

 válassza a „Megfelelőségi nyilatkozat” lehetőséget

 kattintson a „Letöltés” gombra

A megfelelőségi nyilatkozatot PDF fájlként töltheti le.

Megfelelőségi nyilatkozat az R&TTE 
(rádióberendezésekről és a távközlő 
végberendezésekről szóló) 1999/5/EK 
irányelv értelmében (csak Európa)
Mi, a Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az 1999/5/EK R&TTE irányelv 
rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat egy példánya a 
Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa) fejezetben leírtak szerint tölthető le.

[2017. június 13. után]
Megfelelőségi nyilatkozat a 2014/53/EU 
RE irányelv értelmében (csak Európa)
Mi, a Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
kijelentjük, hogy ezek a termékek megfelelnek a 2014/53/EU RE irányelv 
rendelkezéseinek. A megfelelőségi nyilatkozat egy példánya a 
Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa) fejezetben leírtak szerint tölthető le.

Vezeték nélküli LAN
Ez a termék támogatja a vezeték nélküli hálózatot.

Frekvenciasáv(ok): 2400-2483,5 MHz

A frekvenciasáv(ok)on továbbított maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: 
kevesebb, mint 20 dBm (EIRP)

Rádió interferencia
Ez a termék megfelel az EN55022 szabványnak (CISPR 22. közlemény)/ 
B. osztály.

Újrahasznosítási információk a WEEE 
és az akkumulátorokról szóló irányelvek 
értelmében

Csak Európai Unió esetében

A készülék/akkumulátor a fenti újrahasznosítási szimbólummal van megjelölve. 
Ez arra vonatkozik, hogy a készüléket/akkumulátort elhasználódása után 
elemeire bontva az előírt módon a különböző hulladékgyűjtési pontoknál kell 
leadni, és tilos a háztartási szeméttel együtt kidobni. A felhasználó által 
cserélhető akkumulátorral rendelkező termékek esetében olvassa el 
a használati útmutató cserével kapcsolatos rendelkezéseit.

Termék jelzés Akkumulátor jelzés

www.brotherearth.com 

www.brotherearth.com
http://support.brother.com/

