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Lue tämä kirjanen, ennen kuin yrität käyttää laitetta tai ennen kuin yrität mitään 
kunnossapitotoimia. Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa lisätä tulipalon, sähköiskun, 
palovammojen tai tukehtumisen riskiä.

Ohjeissa käytetyt 
symbolit ja käytänteet 1

Ohjeissa käytetään seuraavia symboleja ja 
käytänteitä.

Noudata kaikkia laitteeseen merkittyjä 
varoituksia ja ohjeita.

Vinkki
Tämän oppaan kuvissa on MFC-J615W-
malli.

 

Turvallisuus ja rajoitukset 1

DCP-J125/J315W/J515W/J715W
MFC-J220/J265W/J410/J415W/J615W

Lihavoitu 
teksti

Lihavoitu fontti viittaa tiettyihin 
näppäimiin laitteen 
ohjauspaneelissa tai 
tietokoneen näytöllä.

Kursivoitu 
teksti

Kursivoidulla fontilla on 
merkitty tärkeät kohdat tai sillä 
viitataan asiaan liittyvään 
toiseen aiheeseen.

Courier
New

Laitteen nestekidenäytön 
viestit voi tunnistaa Courier 
New -fontista.

VAROITUS

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti 
vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa 
kuoleman tai vakavia tapaturmia, jos 
tilannetta ei vältetä.

HUOMAUTUS
HUOMAUTUS ilmaisee mahdollisesti 
vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa 
vähäisiä tai kohtalaisia tapaturmia, jos 
tilannetta ei vältetä.

TÄRKEÄÄ
TÄRKEÄÄ ilmaisee mahdollisesti 
vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa 
aineellisia vahinkoja tai tuotteen toiminnan 
estymisen.

Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa 
on toimittava tai miten kutakin 
toimintoa voi käyttää muiden 
ominaisuuksien kanssa.

Sähköiskuvaaran kuvake varoittaa 
mahdollisesta vaarallisesta 
jännitteestä.

Väärän asennuksen kuvakkeet 
varoittavat sellaisista laitteista ja 
toiminnoista, joita ei voi käyttää 
tämän laitteen kanssa.

Versio 0

FIN
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Laadinta- ja julkaisutiedote 1

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries, Ltd:n valvonnassa, ja se sisältää 
tuotteen uusimman kuvauksen ja tekniset tiedot.

Pidätämme oikeuden muuttaa tämän oppaan sisältöä ja teknisiä tietoja ilman erillistä ilmoitusta.

Brother pidättää oikeuden tehdä muutoksia tässä esitettyihin teknisiin tietoihin ja aineistoon ilman 
erillistä ilmoitusta. Brother ei ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset 
vahingot), jotka johtuvat esitetyn aineiston käytöstä, mukaan lukien painovirheet tai muut 
julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkaan niihin rajoittumatta.
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Laitteen turvallinen käyttö 1

VAROITUS
 

ÄLÄ aseta laitetta lämmittimien, ilmastointilaitteiden, veden, kemikaalien tai magneetteja 
sisältävien tai magneettikenttiä muodostavien laitteiden läheisyyteen.
 

 

 

Laitteen pakkauksessa on käytetty muovipusseja. Tukehtumisvaaran välttämiseksi nämä pussit 
on pidettävä vauvojen ja lasten ulottumattomissa.
 

 

ÄLÄ käytä helposti syttyviä aineita, minkäänlaista suihketta tai alkoholia tai ammoniakkia 
sisältävää orgaanista liuotinta tai nestettä laitteen ulko- tai sisäpuolen puhdistukseen. Katso 
lisätietoja Käyttöoppaasta.
 

 

Älä koskaan työnnä mitään esineitä tämän tuotteen sisään kotelon aukoista, sillä ne saattavat 
osua vaarallisiin jännitteellisiin kohtiin tai aiheuttaa osien oikosulun, mistä on seurauksena 
tulipalon tai sähköiskun vaara. Jos metalliesineitä, vettä tai muita nesteitä pääsee laitteen 
sisälle, irrota laitteen virtajohto välittömästi pistorasiasta. Soita Brother-jälleenmyyjälle tai 
Brotherin asiakaspalveluun.
 

 

Älä koske eristämättömiin puhelinjohtoihin tai -laitteisiin, ellei puhelinjohtoa ole irrotettu 
pistorasiasta. Älä asenna puhelinjohtoja ukkosen aikana. Puhelimen seinäpistorasiaa ei saa 
koskaan asentaa kosteaan paikkaan. (Vain MFC)
 

 

Tämä laite on kytkettävä maadoitettuun vaihtovirtalähteeseen, joka on tyyppikilvessä mainitulla 
alueella.
 



4

 

ÄLÄ käsittele pistoketta märin käsin. Tästä voi seurata sähköisku.
 

Tarkista aina, että pistoke on täysin paikoillaan.
 

 

Tässä laitteessa on maadoitettu pistoke, jossa on 3 johdinta. Pistoke on tarkoitettu ainoastaan 
maadoitettuun pistorasiaan. Tämä on turvallisuusominaisuus. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, 
pyydä sähköasentajaa tekemään tarvittavat muutokset. ÄLÄ mitätöi maadoitetun pistokkeen 
tarkoitusta.
 

 

 

ÄLÄ kytke sitä tasavirtalähteeseen tai vaihtosuuntaajaan. Jos epäröit, ota yhteyttä pätevään 
sähköasentajaan.
 

 

ÄLÄ yritä huoltaa tätä laitetta itse, koska kansien avaaminen tai irrottaminen saattaa altistaa 
vaarallisille jännitteellisille kohdille ja muille vaaroille. Lisäksi takuu saattaa mitätöityä. Soita 
Brother-jälleenmyyjälle tai Brotherin asiakaspalveluun.

 

HUOMAUTUS
 

Aseta laite tasaiselle ja tukevalle alustalle, joka ei tärise ja johon ei kohdistu iskuja, kuten 
kirjoituspöytä.
 

 

Aseta laite puhelinpistokkeen ja tavallisen maadoitetun sähköpistorasian lähelle.
 

 

Valitse kuiva paikka, jossa on hyvä ilmanvaihto ja jossa lämpötila on 10–35 °C. 
Laitteen kotelossa ja takana tai alla olevat aukot ovat ilmanvaihtoa varten. Jotta laite toimisi 
asianmukaisesti eikä kuumenisi liikaa, näitä aukkoja ei saa tukkia tai peittää.
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Jotkin laitteen alueet saattavat aiheuttaa tapaturmia, jos kannet (tummennettu) suljetaan 
voimallisesti. Ole varovainen, kun asetat kätesi kuvissa näkyville alueille.
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ÄLÄ kanna laitetta skannerin kannesta tai paperitukosten selvittämiseen tarkoitetusta kannesta.
 

 

 

Jos laite kuumenee epätavallisen paljon, savuaa tai siitä tulee voimakkaita hajuja tai jos kaadat 
sen päälle vahingossa jotain nestettä, irrota laitteen virtajohto välittömästi pistorasiasta. Soita 
Brother-jälleenmyyjälle tai Brotherin asiakaspalveluun.
 

 

Jos laite on pudonnut tai jos kotelo on vaurioitunut, irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ja soita 
Brother-jälleenmyyjälle tai Brotherin asiakaspalveluun.

 

TÄRKEÄÄ
• ÄLÄ aseta esineitä tämän laitteen päälle.

• Jos laite ei toimi asianmukaisesti, vaikka käyttöohjeita on noudatettu, älä tee muita kuin 
käyttöohjeissa mainittuja säätöjä. Väärin tehdyt säädöt saattavat aiheuttaa vaurioita, jotka 
vaativat usein pätevän teknikon suuritöisiä korjauksia, jotta laite saadaan palautettua 
normaaliin käyttökuntoon.

• Muut kuin laitteen mukana toimitetuissa ohjeissa ilmoitetut säädöt tai toimenpiteet saattavat 
altistaa vaaralliselle säteilylle.

 

Vinkki
• ÄLÄ aseta laitteen eteen esineitä, jotka voivat estää fakseja saapumasta. ÄLÄ aseta mitään 

saapuvien faksien eteen. (Vain MFC)

• Odota, kunnes paperi on tullut ulos laitteesta, ennen kuin kosketat sitä.
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Tuotetakuu ja -vastuu 1

Hyväksyntätiedot (vain MFC) 1

LAITE ON SUUNNITELTU LIITETTÄVÄKSI TAVALLISEEN ANALOGISEEN 
PUHELINVERKKOON KAHDELLA JOHDOLLA ASIANMUKAISTA PISTOKETTA KÄYTTÄEN.

Brother ilmoittaa, että tämä laite ei välttämättä toimi oikein muualla kuin siinä maassa, josta se on 
alunperin ostettu. Valmistajan antama takuu ei ole voimassa, mikäli tätä laitetta käytetään muiden 
maiden yleisissä puhelinverkoissa.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa) 
(vain DCP-J315W, DCP-J515W, DCP-J715W, MFC-J220, 
MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W ja MFC-J615W) 1

Me, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japani,

vakuutamme, että tämä tuote on direktiivien 1999/5/EY ja 2005/32/EY keskeisten vaatimusten 
mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävissä sivustollamme.

Mene osoitteeseen http://solutions.brother.com/

-> valitse alue (esim. Eurooppa)

-> valitse maa

-> valitse laitteen malli

-> valitse ”Käyttöohjeet”

-> valitse Vaatimustenmukaisuusvakuutus (valitse tarvittaessa kieli).

http://solutions.brother.com/
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa) 
(vain DCP-J125) 1

Me, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japani,

vakuutamme, että tämä tuote on direktiivien 2004/108/EY, 2006/95/EY ja 2005/32/EY keskeisten 
vaatimusten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on nähtävissä sivustollamme.

Mene osoitteeseen http://solutions.brother.com/

-> valitse alue (esim. Eurooppa)

-> valitse maa

-> valitse laitteen malli

-> valitse ”Käyttöohjeet”

-> valitse Vaatimustenmukaisuusvakuutus (valitse tarvittaessa kieli).

Radiohäiriöt 1

Tämä tuote on standardin EN55022 (CISPR-julkaisu 22) / luokan B mukainen. Kun laite kytketään 
tietokoneeseen, on varmistettava, että käytetään USB-kaapelia, jonka pituus on korkeintaan 
2 metriä.

http://solutions.brother.com/
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Kansainvälinen ENERGY STAR® -vaatimustenmukaisuusvakuutus 1

Kansainvälisen ENERGY STAR® -ohjelman tarkoitus on edistää energiaa säästävien 
toimistolaitteiden kehittämistä ja yleistymistä.

ENERGY STAR® -yhteistyökumppanina Brother Industries, Ltd. on määrittänyt, että tämä tuote 

vastaa energiatehokkuudeltaan ENERGY STAR® -määrityksiä.
 

EU-direktiivi 2002/96/EY ja EN50419 1

 

Tämä laite on varustettu yllä olevalla kierrätysmerkillä. Merkki tarkoittaa, että laite on käyttöikänsä 
lopussa hävitettävä erillään talousjätteestä. Se on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen 
jälleenkäsittelyä varten. Tämä toimenpide on ympäristömme hyödyksi. (Vain Euroopan Unioni)

Vain Euroopan Unioni



10

Määräyksiä 1

VAROITUS
 

Laitetta EI SAA käyttää veden lähellä, esimerkiksi kylpyammeen, pesualtaan tai pesukoneen 
lähellä, kosteassa kellarissa tai uima-altaan lähellä.
 

 

Vältä tämän laitteen käyttöä ukkosen aikana. Salama saattaa joissakin harvoissa tapauksissa 
aiheuttaa sähköiskun.
 

 

Tätä laitetta EI SAA käyttää kaasuvuodosta ilmoittamiseen vuodon läheisyydessä. (Vain MFC)
 

 

Käytä ainoastaan tämän laitteen mukana toimitettua sähköjohtoa.
 

 

ÄLÄ käytä laitetta, jos sähköjohto on kulunut tai vaurioitunut, sillä se saattaa aiheuttaa tulipalon.
 

 

ÄLÄ aseta mitään sähköjohdon päälle.
 

 

ÄLÄ aseta laitetta sellaiseen paikkaan, jossa ohikulkijat saattavat astua johdon päälle.
 

 

ÄLÄ vedä sähköjohdosta. Tästä voi seurata sähköisku.
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HUOMAUTUS
 

Laite on asennettava lähelle pistorasiaa, johon on helppo päästä käsiksi. Hätätapauksessa 
virtajohto on irrotettava pistorasiasta, jotta virta katkeaa kokonaan. (IEC)

 

TÄRKEÄÄ
Lähiverkkoliitäntä (vain MFC-J615W ja DCP-J715W)

ÄLÄ kytke tätä laitetta lähiverkkoliitäntään, johon kohdistuu ylijännitteitä. (IEC)

 

Vinkki
Brother ei ole vastuussa mistään tappioista tai vahingoista, jotka saattavat aiheutua tämän 
asiakirjan tietojen käytöstä (mukaan lukien rajoituksetta kaikki suorat, erityiset tai 
seuraamukselliset vahingot). Mikään tämän asiakirjan osa ei vaikuta olemassa olevaan 
tuotetakuuseen eikä anna ylimääräistä tuotetakuuta.
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Tavaramerkit 1

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 on Microsoft Corporationin tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki 
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Microsoft, Windows, Windows Server ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin 
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Apple ja Macintosh ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa 
maissa.

Adobe, Flash, Illustrator, PageMaker ja Photoshop ovat Adobe Systems Incorporatedin 
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Nuance, Nuance-logo, PaperPort ja ScanSoft ovat Nuance Communications, Inc:n tai sen 
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa 
maissa.

PowerPC on International Business Machines Corporationin tavaramerkki.

Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate 
Memory Stick, Memory Stick Micro ja M2 ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.

AOSS on Buffalo Inc:n tavaramerkki.

Wi-Fi, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access ja Wi-Fi Protected Setup ovat Wi-Fi Alliancen 
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Intel ja Pentium ovat Intel Corporationin tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

AMD on Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkki.

FaceFilter Studio on Reallusion, Inc:n tavaramerkki.

BRAdmin Professional on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

UNIX on The Open Groupin rekisteröity tavaramerkki.

Linux on Linus Torvaldsin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

CorelDraw, Corel Paint Shop Pro ja Corel WordPerfect ovat Corel Corporationin ja/tai sen 
tytäryhtiöiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Kanadassa, Yhdysvalloissa ja/tai 
muissa maissa.

Jokaisella yrityksellä, jonka ohjelman nimi mainitaan tässä oppaassa, on omaa ohjelmaansa 
koskeva ohjelmiston käyttösopimus.

Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kauppanimet ja tuotenimet, niihin liittyvät 
asiakirjat ja muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä 
tavaramerkkejä.
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Avoimen lähdekoodin lisensointia koskevia 
huomautuksia 1

Tämä laite sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmia. 
Katso avoimen lähdekoodin lisensointia koskevat huomautukset ja tekijänoikeustiedot mukana 
toimitetulta CD-ROM-levyltä kohdasta ”X:\\License.txt” (jossa X on käyttämäsi levyaseman 
kirjain).

Kopiointilaitteiden laiton käyttö 1

Joidenkin kohteiden tai asiakirjojen kopiointi petostarkoituksessa on laitonta. Suosittelemme, että 
tarkistat viranomaisilta, jos olet epävarma jonkin kohteen tai asiakirjan suhteen.

Seuraavassa on esimerkkejä asiakirjoista, joiden kopiointi ei ole laillista:

 valuutta

 obligaatiot ja muut velkakirjat

 talletustodistukset

 puolustusvoimien palveluun tai kutsuntaan liittyvät asiakirjat

 passit

 postimerkit (käytössä olevat tai vanhat)

 maahanmuuttoasiakirjat

 sosiaaliturvaan liittyvät asiakirjat

 viranomaisten kirjoittamat shekit tai asetteet

 henkilöllisyystodistukset ja -merkit sekä virkamerkit

Tekijänoikeudella suojattuja teoksia ei ole luvallista kopioida lukuun ottamatta tekijän oikeuden 
rajoituksia, jotka koskevat tekijänoikeudella suojatun teoksen osia. Useiden kopioiden ottaminen 
voidaan käsittää luvattomaksi käytöksi.

Taideteokset ovat tekijänoikeudella suojattuja teoksia.

Moottoriajoneuvojen rekisteriotteiden tai omistusta osoittavien asiakirjojen kopiointi on kiellettyä 
joidenkin kansallisten lakien mukaan.
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