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Aloita tästä DCP-8070D

Pika-asennusopas

FIN Versio 0

Lue tästä pika-asennusoppaasta asetus- ja asennusohjeet, ennen kuin aloitat laitteen käytön. 
Tässä oppaassa jätetään suurin osa laitteen ominaisuuksista tehdasasetuksiinsa, jotta saisit laitteen 
käyttövalmiiksi mahdollisimman pian. Saat lisätietoja kaikkien toimintojen käytöstä, oletusasetusten 
muuttamisesta tai laitteen vianmäärityksestä Käyttöoppaasta. 
Pika-asennusopas on saatavan muillakin kielillä osoitteesta http://solutions.brother.com/.

1 Pura laitteen pakkaus ja tarkasta osat

VAROITUS
Laitteesi pakkaamiseen on käytetty muovipusseja. Pidä muovipussit poissa pienten lasten ulottuvilta, 
sillä ne saattavat aiheuttaa tukehtumisen.

 TÄRKEÄÄ
ÄLÄ kytke liitäntäkaapelia vielä.

Rumpu- ja värikasettiyksikkö
(mukana aloitusvärikasetin)

CD-ROM-levyt
(Windows®)
(Macintosh)

Pika-asennusopas Käyttäjät Tanskassa Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Tämän laitteen mukana toimitetaan 
maadoitettu kolminastainen pistoke. 
Varmista, että tämä pistoke sopii 
pistorasiaan.

Tämän laitteen mukana toimitetaan 
kaksipinninen sivuilta maadoitettu pistoke. 
Varmista, että tämä pistoke sopii 
pistorasiaan.

Sähköjohdot
Tanskaa varten Muita varten

Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet epävarma, ota yhteys sähköliikkeeseen.

http://solutions.brother.com/
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Oppaassa käytetyt merkinnät

CAUTIONHUOMAUTUS
Kun siirrät laitetta, ota kiinni laitteen pohjassa olevista sivukädensijoista. ÄLÄ kanna laitetta pitäen kiinni 
skanneriyksiköstä.

Vinkki
• Pakkauksen sisältö voi vaihdella maittain.
• Säilytä pakkausmateriaalit ja laatikko laitteen mahdollista kuljetusta varten.
• Liitäntäkaapeli ei kuulu toimitukseen. Hanki käyttämääsi liitäntään sopiva kaapeli (USB-kaapeli).
• Jotta laitteen käyttö olisi turvallista on verkkojohto kytkettävä vain maadoitettuun pistorasiaan. Maadoitus 

poistaa sähköiskujen vaaran ja estää radiotaajuisia sähkökenttiä häiritsemästä laitteen toimintaa.
USB-kaapeli
• Käytä USB 2.0 -kaapelia (tyyppi A/B), joka on enintään 2 metriä pitkä.
• ÄLÄ kytke liitäntäkaapelia tässä vaiheessa. Liitäntäkaapeli kytketään MFL-Pro-ohjelmiston asennuksen 

yhteydessä.
• Jos käytetään USB-kaapelia, se on kytkettävä tietokoneen USB-porttiin. Sitä ei saa kytkeä näppäimistön 

USB-porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.

Noudata näitä VAROITUKSIA mahdollisten henkilövahinkojen välttämiseksi.

HUOMAUTUKSET kertovat ohjeista, joita noudattamalla voidaan estää 
vähäisiä loukkaantumisia.
Näitä TÄRKEITÄ ohjeita tulee noudattaa, jotta käyttöongelmat, laitevahingot ja 
muut esinevahingot voidaan välttää.
Suurjännitettä symboloiva kuvake kertoo sähköiskuvaarasta.

Kuumista pinnoista kertova kuvake varoittaa koskemasta kuumiin osiin.

Vinkki Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä tilanteissa, tai antaa vinkin siitä, miten 
valittu toiminto toimii yhdessä muiden toimintojen kanssa.

Käyttöopas
Ohjelmiston 
käyttöopas

Viittaa Käyttöoppaaseen tai Ohjelmiston käyttöoppaaseen.

Vinkki
Pidä laitteen ympärillä tyhjää tilaa kuvan mukaisesti.

VAROITUS

HUOMAUTUS

TÄRKEÄÄ

130 mm

500 mm200 mm

300 mm
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2 Asenna rumpu- ja 
värikasettiyksikkö

a Poista suojateippi ja -kalvo skannerin 
valotustasolta.

b Paina etukannen vapautuspainiketta ja avaa 
etukansi a.

c Poista rumpu- ja värikasettiyksikkö 
pakkauksestaan.

d Ravista yksikköä varovasti, jotta väriaine 
jakaantuu sen sisällä tasaisesti.

e Aseta rumpu- ja värikasettiyksikkö laitteeseen 
siten, että se naksahtaa paikalleen.

f Sulje laitteen etukansi.

 TÄRKEÄÄ
ÄLÄ kytke liitäntäkaapelia vielä.

1
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3 Aseta paperia 
paperikasettiin

a Vedä paperikasetti kokonaan ulos laitteesta.

b Paina paperiohjaimen sinistä vapautusvipua a 
ja säädä samalla paperiohjaimet kasetissa 
käyttämäsi paperikoon mukaan. Varmista, että 
ohjaimet ovat tukevasti kasetin aukoissa.

c Vältä paperin juuttuminen ja syöttövirheet 
leyhyttelemällä paperit.

d Aseta paperit kasettiin ja varmista, että ne eivät 
ylitä paperin yläreunan merkkiä a. 
Tulostuspuolen tulee olla alaspäin.

e Aseta paperikasetti kunnolla takaisin 
laitteeseen. Varmista, että se on kokonaan 
laitteen sisällä.

f Avaa tukiläppä a, jotta paperi ei liu'u pois 
luovutusalustalta (tulostepuoli alaspäin).

1

 TÄRKEÄÄ
Varmista, että paperiohjaimet ovat kiinni 
paperin reunoissa, jotta paperin syöttö 
onnistuu kunnolla.

1

1
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4 Kytke virtajohto

a Tarkista, että laitteen virtakytkin on pois päältä. 
Kytke sähköjohto laitteeseen.

b Kytke sähköjohto pistorasiaan. Käynnistä laite 
virtakytkimestä.

5 Valitse kieli

a Kun virtakytkin on kytketty päälle, näyttöön 
tulee:

Select Language
Press OK Key

Paina OK.

b Valitse kieli - tai -painikkeella ja paina 

sitten OK.

Select ab or OK
Suomi

c Näyttö antaa kehotteen vahvistaa valinta.

Suomi?
1.Kyllä 2.Ei

Jos näytössä näkyy oikea kieli, paina 1.
—TAI—
Jos haluat valita kielen uudelleen, siirry 
takaisin vaiheeseen a painamalla painiketta 2.

 TÄRKEÄÄ
ÄLÄ kytke liitäntäkaapelia vielä. 

Vinkki
Jos asetat väärän kielen, voit vaihtaa sen laitteen 
ohjauspaneelin valikosta. (Menu, 1, 0)
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6 Säädä näytön kontrasti
(tarvittaessa)

Jos näytön lukeminen ei onnistu, säädä 
kontrastiasetusta.

a Paina Menu.

b Paina 1.

c Paina 5.

d Lisää kontrastia painamalla .

—TAI—

Pienennä kontrastia painamalla .

Paina OK.

e Paina Stop/Exit.

7 Aseta päivämäärä ja 
kellonaika

Tällä asetuksella laite voi nimetä tiedostoja, jotka on 
luotu Skannaa USB:hen -ominaisuutta käytettäessä.

a Paina Menu.

b Paina 5.

c Paina 1.

d Syötä vuoden kaksi viimeistä numeroa 
valintanäppäimillä ja paina sitten OK.

Pvm&Aika
Vuosi:2009

(Kirjoita esim. 0, 9 vuodeksi 2009.)

e Syötä kuukausi kaksinumeroisena 
valintanäppäimillä ja paina sitten OK.

Pvm&Aika
Kuukausi:03

(Kirjoita esim. 0, 3 maaliskuuksi.)

f Syötä päivä kaksinumeroisena 
valintanäppäimillä ja paina sitten OK.

Pvm&Aika
Päivä:25

(Kirjoita esim. 2, 5.)

g Syötä aika 24 tunnin muodossa 
valintanäppäimillä ja paina sitten OK.

Pvm&Aika
Kello:15:25

(Kirjoita esim. 1 5, 2 5 kellonajaksi 15.25.)

h Paina Stop/Exit.

8 Automaattinen kesäaika

Voit määrittää laitteen siirtymään automaattisesti 
kesäaikaan. Laite siirtää kelloaan keväällä tunnin 
eteenpäin ja syksyllä tunnin taaksepäin.

a Paina Menu.

b Paina 5.

c Paina 2.

d Valitse Kyllä (tai Ei) painamalla  tai .

Paina OK.

e Paina Stop/Exit.
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9 Valitse yhteystyyppi

USB-kaapelin käyttäjät
Windows®, katso sivu 8
Macintosh, katso sivu 12
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Windows®USB

USB-kaapelin käyttäjät 
(Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/
Windows Vista®)

10 Ennen asentamista

a Varmista, että tietokoneen virta on kytketty ja 
että olet kirjautunut siihen järjestelmänvalvojan 
oikeuksin.

b Kytke laite pois päältä ja irrota se 
verkkovirrasta sekä tietokoneesta, jos laite on 
liitetty siihen liitäntäkaapelilla.

11 Asenna MFL-Pro Suite

a Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy 
CD-ROM-asemaan. Jos näyttöön tulee ikkuna, 
jossa kysytään mallin nimeä, valitse oma 
mallisi. Jos näyttöön tulee kielivalintaikkuna, 
valitse suomi.

b CD-ROM-levyn päävalikko tulee näyttöön. 
Napsauta Ensimmäinen asennus.

c Napsauta Asenna MFL-Pro Suite.

 TÄRKEÄÄ
• ÄLÄ kytke USB-kaapelia vielä.
• Jos käynnissä on ohjelmia, sulje ne.
• Varmista, että laitteeseen ei ole kytketty 

USB-muistilaitteita.
• Näyttö voi olla erilainen eri 

käyttöjärjestelmissä.
• Mukana toimitettu CD-ROM-levy sisältää 

ScanSoft™ PaperPort™ 11SE -ohjelman. 
Tämä ohjelma tukee seuraavia 
käyttöjärjestelmiä: Windows® 2000 (SP4 tai 
uudempi), XP (SP2 tai uudempi), XP 
Professional x64 Edition ja Windows Vista®. 
Päivitä tietokoneeseen viimeisin Windows® 
Service Pack ennen MFL-Pro Suite -
ohjelman asennusta.

Vinkki
Jos Brother-näyttö ei tule näkyviin 
automaattisesti, valitse 
Oma tietokone (Tietokone), kaksoisnapsauta 
CD-ROM-kuvaketta ja kaksoisnapsauta sitten 
Start.exe.
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d Kun näkyviin tulee ScanSoft™ PaperPort™ 
11SE Käyttöoikeussopimus -ikkuna, 
napsauta Kyllä, jos hyväksyt ohjelmiston 
Käyttöoikeussopimus -
käyttöoikeussopimuksen.

e ScanSoft™ PaperPort™ 11SE:n asennus 
alkaa automaattisesti, minkä jälkeen 
asennetaan MFL-Pro Suite.

f Kun näkyviin tulee MFL-Pro Suite Software 
Lisenssisopimus -ikkuna, napsauta Kyllä, jos 
hyväksyt ohjelmiston Lisenssisopimus -
käyttöoikeussopimuksen.

g Valitse Normaali ja napsauta sitten Seuraava. 
Asennus jatkuu.

h Jos et halua tarkkailla laitteen tilaa ja 
vastaanottaa virheilmoituksia tietokoneesi 
kautta, poista Ota Tilan valvonta käyttöön -
valinta ja napsauta sitten Seuraava.

i Kun tämä näyttö tulee näkyviin, siirry 
seuraavaan vaiheeseen.

Vinkki
• Jos asennus ei jatku automaattisesti, avaa 

päävalikko uudelleen poistamalla CD-ROM-
levy ja asettamalla se sitten uudelleen. Voit 
myös kaksoisnapsauttaa pääkansion 
Start.exe-ohjelmaa ja jatkaa MFL-Pro Suiten 
asennusta vaiheesta c.

• Windows Vista® -käyttäjät: kun näkyviin tulee 
Käyttäjätilien valvonta -ikkuna, napsauta 
Salli.

Vinkki
Jos haluat asentaa PS-ohjaimen (Brotherin 
BR-Script Driver), valitse Mukautettu  ja seuraa 
sitten näytön ohjeita. Kun Valitse Ominaisuudet 
-näyttö tulee näkyviin, valitse PS-tulostinohjain -
valintaruutu ja jatka sitten näytön ohjeiden 
seuraamista.
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Windows®USB

12 Kytke USB-kaapeli

a Poista USB-liitännän päällä oleva suojatarra.

b Kytke USB-kaapeli laitteen USB-liitäntään, 

jossa on merkintä . Kytke kaapeli sitten 
tietokoneeseesi.

13 Kytke virtajohto

a Kytke sähköjohto pistorasiaan. Käynnistä laite 
virtakytkimestä.

Brother-ohjainten asennus alkaa 
automaattisesti.
Ikkunat tulevat näkyviin toinen toisensa 
jälkeen.

b Kun Internet-rekisteröinti -ikkuna tulee 
näkyviin, valitse haluamasi vaihtoehto ja 
seuraa näytön ohjeita. Kun 
rekisteröintiprosessi on valmis, sulje Internet-
selain. Palaat tähän ikkunaan.
Napsauta sitten Seuraava.

 TÄRKEÄÄ
• Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-

porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.
• Kytke laite suoraan tietokoneeseesi.

 TÄRKEÄÄ
ÄLÄ sulje ikkunoita asennuksen aikana. 
Ikkunat voivat tulla näkyviin muutaman 
sekunnin viiveellä.
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14 Viimeistele ja käynnistä 
uudelleen

a Käynnistä tietokone uudelleen napsauttamalla 
Valmis. 
Kirjaudu sisään järjestelmänvalvojan oikeuksin 
tietokoneen uudelleenkäynnistämisen jälkeen.

b Valitse Laiteohjelmiston päivitykset-
näytössä haluamasi laiteohjelmiston 
päivitysvaihtoehto ja napsauta sitten OK. Jos 
olet poistanut Tilan valvonta -ohjelman 
käytöstä vaiheessa h, näyttö ei tule näkyviin.

Vinkki
Jos ohjelmiston asennuksen aikana tulee 
näkyviin virheilmoitus, suorita 
Asennusdiagnostiikka kohteesta 
Käynnistä/Kaikki ohjelmat/Brother
/DCP-XXXX (jossa DCP-XXXX on mallisi nimi).

Vinkki
Laiteohjelmiston päivittäminen edellyttää 
Internet-yhteyttä.

Valmis Asennus on nyt valmis.

Vinkki
XML Paper Specification Printer Driver -
kirjoitinohjain
XML Paper Specification -asiakirjoja 
tulostettaessa ohjaimeksi soveltuu parhaiten XML 
Paper Specification Printer Driver. Lataa uusin 
ohjain Brother Solutions Centeristä osoitteessa 
http://solutions.brother.com/.

http://solutions.brother.com/
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MacintoshUSB

USB-liitännän käyttäjät 
(Mac OS X 10.3.9 tai uudempi)

10 Ennen asentamista

a Varmista, että laitteen virtajohto on kytketty ja 
että Macintosh-tietokoneen virta on kytketty. 
Kirjaudu sisään ylläpitäjän oikeuksin.

11 Kytke USB-kaapeli

a Poista USB-liitännän päällä oleva suojatarra.

b Kytke USB-kaapeli laitteen USB-liitäntään, 

jossa on merkintä . Kytke kaapeli sitten 
tietokoneeseesi.

12 Asenna MFL-Pro Suite

a Aseta mukana toimitettu CD-ROM-levy 
CD-ROM-asemaan.

b Aloita asennus kaksoisnapsauttamalla 
Start Here OSX.

Ohjelmiston asennus kestää jonkin aikaa. Kun 
ohjelmiston asennus on valmis, viimeistele se 
napsauttamalla Käynnistä.

 TÄRKEÄÄ
Varmista, että laitteeseen ei ole kytketty USB-
muistilaitteita.

 TÄRKEÄÄ
• Laitetta EI SAA kytkeä näppäimistön USB-

porttiin tai virrattomaan USB-keskittimeen.
• Kytke laite suoraan Macintosh-

tietokoneeseesi.

Vinkki
Jos haluat asentaa PS-ohjaimen, katso lisätietoja 
CD-ROM-levyllä olevasta Ohjelmiston 
käyttöoppaasta. (Brotherin BR-Script-ohjain)



13

MacintoshUSB
W

indow
s

®U
SB M

acintosh
 

c Brother-ohjelmisto etsii Brother-laitetta. Haun 
aikana näkyy alla oleva näyttö.

d Valitse laite luettelosta ja napsauta sitten OK.

e Kun alla oleva näyttö aukeaa, napsauta OK.

13 Asenna 
Presto! PageManager

Presto! PageManager lisää Brother ControlCenter2 -
ohjelmaan tekstintunnistustoiminnon. Valokuvia ja 
asiakirjoja on helppo skannata, jakaa ja järjestää 
Presto! PageManager -ohjelmalla.

a Kaksoisnapsauta Presto! PageManager ja 
noudata näytön ohjeita.

MFL-Pro Suite on nyt asennettu. 
Siirry vaiheeseen 12 sivu 13.

Valmis Asennus on nyt valmis.
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Laitteen turvallinen käyttö
Säilytä nämä ohjeet tulevaa tarvetta varten ja lue ne ennen kuin yrität huoltaa laitetta.

VAROITUS

Laitteen sisällä on suurjännitteen alaisia osia. Ennen kuin 
puhdistat laitteen sisältä varmista, että olet irrottanut 
virtajohdon pistorasiasta. Näin estät sähköiskun.

ÄLÄ koske pistokkeeseen märin käsin. Se saattaa aiheuttaa 
sähköiskun. Varmista aina, että pistoke on kunnolla työnnetty 
pistorasiaan.

Tämä laite on asennettava lähelle sähköpistorasiaa, johon on 
helppo päästä käsiksi. Hätätapauksessa virtajohto on 
irrotettava sähköpistorasiasta virran katkaisemiseksi 
kokonaan.
ÄLÄ puhdista laitteen sisä- tai ulkopuolta tulenaroilla aineilla, 
minkäänlaisilla suihkeilla tai orgaanisilla liuotteilla/nesteillä, 
joissa on alkoholia tai ammoniakkia. Se voi aiheuttaa tulipalon 
tai sähköiskun. Katso Käyttöoppaan osasta 
Rutiinikunnossapito ohjeet laitteen puhdistamiseksi.

ÄLÄ puhdista yksittäisiä värikasetteja imurilla. Värikasetin pöly 
saattaa syttyä palamaan imurin sisällä ja aiheuttaa 
mahdollisesti tulipalon. Pyyhi pöly värikaseteista varovasti 
kuivalla, nukkaamattomalla liinalla ja hävitä se paikallisten 
säädösten mukaisesti.
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Muut tiedot

CAUTIONHUOMAUTUS

Kun konetta on juuri käytetty, jotkin sen sisäosat saattavat 
olla hyvin kuumia. Kun avaat koneen etu- tai takakannen, 
ÄLÄ kosketa kuvissa näkyviä tummennettuja osia.

Onnettomuuksien välttämiseksi käsiä ei saa laittaa laitteen 
reunalle valotustason tai skannerin kannen alle kuvissa 
osoitetulla tavalla.

Älä kosketa kuvassa näkyviä alueita, jotta et loukkaa itseäsi.

 TÄRKEÄÄ
Kiinnitysyksikössä on varoitusmerkki. ÄLÄ poista tai 
turmele merkkiä.
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Säädökset
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus

EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Valmistaja

Brother Industries Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Tuotantolaitos

Brother Technology (Shenzhen) Ltd.,
NO6 Gold Garden Ind. Nanling Buji, Longgang, Shenzhen, China

Vakuuttaa täten, että

vastaa seuraavien sovellettavissa olevien direktiivien määräyksiä: 
pienjännitedirektiivi 2006/95/EC ja sähkömagneettinen 
yhteensopivuusdirektiivi 2004/108/EC.

Sovelletut standardit:

Vuosi, jolloin CE-merkintä ensimmäistä kertaa kiinnitettiin: 2008

IEC60825-1+A2:2001-standardi
Tämä laite on luokan 1 lasertuote standardin 
IEC60825-1+A2:2001 vaatimusten mukaisesti. 
Laitteeseen on kiinnitetty alla kuvattu merkki maissa, 
joissa sitä vaaditaan.

Laitteen skanneriyksikössä on luokan 3B laserdiodi, 
joka lähettää näkymättömiä lasersäteitä. 
Skanneriyksikköä ei saa avata missään olosuhteissa.

Sisäinen lasersäteily
Aallonpituus: 770–810 nm
Lähtöteho: 5 mW enint.
Laserluokka: Luokka 3B

VAROITUS
Muiden kuin tässä käyttöohjeessa mainittujen 
säätimien käyttö, säätöjen ja toimenpiteiden 
tekeminen saattaa altistaa käyttäjän 
vaaralliselle säteilylle.

LUOKAN 1 LASERLAITE

VAROITUS
Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä 
käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa 
altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 
ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

Irrota laite verkkovirrasta
Laite on asennettava lähelle pistorasiaa, johon on 
helppo päästä käsiksi. Hätätapauksissa sähköjohto 
on irrotettava pistorasiasta, jotta virta katkeaa 
täydellisesti.

Radiotaajuushäiriöt
Tämä tuote täyttää standardin EN55022 (CISPR-
julkaisu 22)/luokka B vaatimukset.

Direktiivi 2002/96/EY ja standardi EN50419

Tämä laite on varustettu yllä olevalla 
kierrätysmerkillä. Merkki kertoo, kun tämä laite on 
loppuun käytetty on se hävitettävä erillään 
talousjätteestä. Se on toimitettava lähimpään 
keräyspisteeseen jälleenkäsittelyä varten. Tämä 
toimenpide on hyödyksi meidän kaikkien 
ympäristölle. (Vain Euroopan Unioni)

Tuotteen kuvaus : Lasertulostin
Tuotteen nimi : DCP-8070D

Harmonisoitu:
Turvallisuus EN60950-1:2006
Sähkömagneettinen 
yhteensopivuus

EN55022:2006 Luokka B
EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003
EN61000-3-2:2006
EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005

Julkaissut : Brother Industries, Ltd.
Päivämäärä : 30. syyskuuta 2008
Paikka : Nagoya, Japani

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
LASER KLASSE 1 PRODUKT

 Vain Euroopan Unioni
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Muut tiedot

Direktiivi 2006/66/EY - Akun poistaminen tai 
vaihtaminen
Tässä tuotteessa on akku, joka on suunniteltu 
kestämään laitteen koko käyttöiän. Käyttäjän ei tule 
vaihtaa akkua. Akku irrotetaan laitteesta, kun laite 
kierrätetään käyttöikänsä lopussa. Kierrättäjän tulee 
poistaa akku asianmukaisia varotoimia noudattaen.

Kansainvälinen ENERGY STAR® -merkintä
Kansainvälisen ENERGY STAR® -ohjelman tarkoitus 
on edistää energiaa säästävien toimistolaitteiden 
kehittelyä ja yleistymistä.
Brother Industries, Ltd. takaa ENERGY STAR® -
kumppanina, että tämä tuote täyttää ENERGY 
STAR® -energiansäästöohjelman vaatimukset.
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Lisävarusteet

Lisätietoja lisävarusteena saatavasta SO-DIMM-muistista on käyttöoppaassa tai osoitteessa 
http://solutions.brother.com/.

Vaihdettavat tarvikkeet
Nestekidenäyttöön tulee virheviesti, kun on aika vaihtaa tarvikkeita. Lisätietoja laitteen tarvikkeista saat 
osoitteesta http://www.brother.com/original/ tai paikalliselta Brother-jälleenmyyjältä.

SO-DIMM-muisti

Voit laajentaa laitteen muistia asentamalla 
muistikamman (144-nastainen SO-DIMM).

Värikasetti Rumpuyksikkö
TN-3230/TN-3280 DR-3200

http://solutions.brother.com/
http://www.brother.com/original/


Tavaramerkit
Brother-logo on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.
Brother on Brother Industries Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.
Multi-Function Link on Brother International Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
Windows Vista Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Microsoft, Windows, Windows Server ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai 
muissa maissa.
Apple, Macintosh, Safari ja TrueType ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Nuance, Nuance-logo, PaperPort ja ScanSoft ovat Nuance Communications, Inc: in tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä 
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Jokaisella yhtiöllä, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä käyttöoppaassa, on erityinen ohjelmiston käyttöoikeussopimus.

Kaikki muut tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta.

Laadinta ja julkaisu
Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries, Ltd:n valvonnassa, ja se sisältää tuotteen uusimman kuvauksen ja tekniset tiedot.
Tämän käyttöohjeen sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.
Brother pidättää oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä tietoja ja aineistoa siitä ilmoittamatta, eikä vastaa mistään vahingoista (mukaan 
lukien välilliset vahingot), jotka aiheutuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon, mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, 
kuitenkaan niihin rajoittumatta.

Tekijänoikeudet ja lisenssit
©2009 Brother Industries, Ltd.
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