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Vă rugăm să citiţi această broşură înainte de a încerca să folosiţi aparatul sau înainte de a efectua 
orice operaţii de întreţinere. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate avea ca rezultat un risc 
crescut de incendiu, electrocutare, arsuri sau asfixie.

Simbolurile şi 
convenţiile folosite în 
documentaţie 1

În această documentaţie sunt folosite 
următoarele simboluri şi convenţii.

Urmaţi cu atenţie toate instrucţiunile şi reţineţi 
avertizările legate de acest aparat.

Notă
Figurile din acest ghid prezintă modelul 
MFC-J615W.

 

Siguranţa şi conformitatea 1

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

Caractere 
aldine

Caracterele aldine indică 
butoanele de pe panoul de 
control al aparatului sau de pe 
ecranul calculatorului.

Caractere 
cursive

Caracterele cursive 
evidenţiază un aspect 
important sau fac referire la un 
subiect înrudit.

Courier
New

Caracterele Courier New 
identifică mesajele afişate pe 
ecranul LCD al aparatului.

AVERTIZARE
AVERTIZARE indică o situaţie potenţial 
periculoasă care, dacă nu este evitată, poate 
avea ca rezultat decesul sau rănirea gravă.

ATENŢIE
ATENŢIE indică o situaţie potenţial 
periculoasă care, dacă nu este evitată, 
poate avea ca rezultat rănirea minoră sau 
moderată.

IMPORTANT
IMPORTANT indică o situaţie potenţial 
periculoasă care poate avea ca rezultat 
accidente de deteriorarea proprietăţii sau 
pierderea funcţionalităţii produsului.

Observaţiile vă informează asupra 
măsurilor care trebuie adoptate în 
anumite situaţii şi vă oferă indicaţii 
asupra modului în care aparatul 
funcţionează la selectarea altor 
opţiuni.

Pictogramele care indică un pericol 
de electrocutare vă avertizează 
asupra unui eventual pericol de 
electrocutare.

Pictogramele de Configurare 
necorespunzătoare vă avertizează 
asupra dispozitivelor şi operaţiilor 
care nu sunt compatibile cu aparatul.

Versiunea 0

ROM
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Notificare de compilare şi publicare 1

Sub supravegherea Brother Industries, Ltd., acest manual a fost compilat şi publicat pentru a 
prezenta cele mai recente descrieri şi specificaţii de produse.

Conţinutul acestui manual şi specificaţiile acestui produs pot fi modificate fără aviz prealabil.

Brother îşi rezervă dreptul de a efectua modificări fără aviz prealabil ale specificaţiilor şi 
materialelor incluse în acest document şi nu îşi asumă răspunderea pentru niciun fel de daune 
(inclusiv indirecte) provocate de încrederea în materialele prezentate, inclusiv, fără a se limita la, 
greşelile de tipografie sau la alte erori de publicare.
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Pentru a utiliza aparatul în condiţii de siguranţă 1

AVERTIZARE
 

NU aşezaţi aparatul în apropierea caloriferelor sau a sistemelor de încălzire, a aparatelor de aer 
condiţionat, a apei, a substanţelor chimice sau a dispozitivelor care conţin magneţi sau 
generează câmpuri magnetice.
 

 

 

Pentru ambalarea aparatului dumneavoastră sunt utilizate pungi de plastic. Pentru a evita 
pericolul de asfixie, nu lăsaţi aceste pungi la îndemâna copiilor.
 

 

NU folosiţi substanţe inflamabile, niciun tip de pulverizatoare sau solvenţi organici/lichide care 
conţin alcool sau amoniac pentru a curăţa interiorul sau exteriorul aparatului. Consultaţi Manual 
de utilizare.
 

 

Nu introduceţi niciun fel de obiecte în acest produs prin fantele din carcasă, deoarece obiectele 
pot atinge puncte de tensiune periculoase sau pot scurtcircuita piese, având ca rezultat riscul 
de incendiu sau electrocutare. Dacă în interiorul aparatului pătrund obiecte metalice, apă sau 
alte lichide, deconectaţi imediat aparatul de la priza electrică. Contactaţi distribuitorul Brother 
sau Centrul Brother de asistenţă pentru clienţi.
 

 

Nu atingeţi niciodată firele sau terminalele telefonice neizolate, cu excepţia cazului în care linia 
telefonică a fost deconectată de la priza de perete. Nu instalaţi niciodată cablajul telefonic în 
timpul furtunilor cu descărcări electrice. Nu instalaţi niciodată o priză telefonică de perete într-o 
încăpere umedă. (numai la MFC)
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Acest aparat trebuie conectat la o sursă de alimentare c.a. împământată aflată în apropiere, în 
intervalul indicat pe eticheta cu specificaţii nominale.
 

 

NU manipulaţi ştecherul cu mâinile ude. În caz contrar, vă puteţi electrocuta.
 

Asiguraţi-vă întotdeauna că ştecherul este introdus complet în priză.
 

 

Acest aparat este prevăzut cu un ştecher cu 3 fire, cu împământare. Conectaţi acest aparat doar 
la o priză electrică cu împământare. Aceasta este o măsură de siguranţă. Dacă nu puteţi 
introduce ştecherul în priză, apelaţi la un electrician pentru a înlocui priza cu un model mai nou. 
NU întrerupeţi circuitul de împământare al prizei.
 

 

 

NU îl conectaţi la o sursă de alimentare c.c. sau la un invertor. Dacă nu sunteţi sigur, contactaţi 
un electrician calificat.
 

 

NU încercaţi să reparaţi singur acest aparat, deoarece deschiderea sau scoaterea carcaselor 
vă poate expune la puncte de tensiune periculoase şi la alte riscuri şi poate anula garanţia 
dumneavoastră. Contactaţi distribuitorul Brother sau Centrul Brother de asistenţă pentru clienţi.

 

ATENŢIE
 

Amplasaţi aparatul pe o suprafaţă orizontală, stabilă, care nu este expusă la şocuri şi vibraţii, 
de exemplu pe un birou.
 

 

Amplasaţi aparatul în apropierea unei prize de telefon şi a unei prize electrice standard, cu 
împământare.
 

 

Alegeţi un spaţiu uscat, bine ventilat, unde temperatura se încadrează permanent în limitele 
10 °C–35 °C. Fantele şi orificiile din carcasă şi din partea din spate sau partea inferioară a 
produsului sunt destinate ventilaţiei. Pentru a asigura o funcţionare corectă a aparatului şi 
pentru a-l proteja împotriva supraîncălzirii, evitaţi blocarea sau acoperirea acestor fante şi 
orificii.
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Unele zone ale aparatului pot provoca rănirea în cazul în care capacele (marcate în figuri cu gri) 
sunt închise cu putere. Fiţi atent atunci când introduceţi mâna în zonele prezentate în figuri.
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NU transportaţi aparatul prinzându-l de capacul scanerului sau de capacul de prevenire a 
blocării hârtiei.
 

 

 

Dacă aparatul se înfierbântă în mod neobişnuit, degajă fum, produce un miros puternic sau 
dacă vărsaţi accidental lichid pe acesta, scoateţi imediat aparatul din priza electrică. Contactaţi 
distribuitorul Brother sau Centrul Brother de asistenţă pentru clienţi.
 

 

Dacă aparatul a suferit un şoc sau carcasa a fost avariată, scoateţi aparatul din priza de 
alimentare şi contactaţi distribuitorul Brother sau Centrul Brother de asistenţă pentru clienţi.

 

IMPORTANT
• NU aşezaţi obiecte pe aparat.

• Dacă respectaţi instrucţiunile de utilizare, iar aparatul nu funcţionează normal, reglaţi doar 
comenzile descrise în instrucţiunile de utilizare. Reglarea incorectă a altor comenzi poate avea 
ca rezultat deteriorarea aparatului, iar repunerea aparatului în funcţiune va necesita adeseori 
un efort sporit din partea unui tehnician calificat.

• Folosirea comenzilor, a reglajelor sau executarea unor alte proceduri decât cele specificate în 
documentaţia livrată împreună cu aparatul pot avea ca rezultat expunerea la radiaţii 
periculoase.

 

Notă
• NU aşezaţi în faţa aparatului niciun obiect care poate bloca faxurile primite. NU amplasaţi 

niciun obiect pe direcţia de primire a faxurilor. (numai la MFC)

• Colectaţi paginile imprimate numai după ce acestea au ieşit complet din aparat.
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Garanţia produsului şi responsabilitatea 1

Informaţii de aprobare (numai la MFC) 1

ACEST ECHIPAMENT ESTE CONCEPUT SĂ FUNCŢIONEZE CU O LINIE PSTN ANALOGICĂ, 
CU DOUĂ CABLURI, DOTATĂ CU UN CONECTOR ADECVAT.

Brother vă informează că acest produs poate să nu funcţioneze corect într-o altă ţară decât cea 
în care a fost achiziţionat iniţial şi nu oferă niciun fel de garanţii în cazul în care acest produs este 
utilizat pe liniile publice de telecomunicaţii din alte ţări.

Declaraţia de conformitate (numai pentru Europa) 
(numai la DCP-J315W, DCP-J515W, DCP-J715W, MFC-J220, 
MFC-J265W, MFC-J410, MFC-J415W şi MFC-J615W) 1

Noi, Brother Industries, Ltd.

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

declarăm că acest produs este în conformitate cu cerinţele principale ale Directivelor 1999/5/CE 
şi 2005/32/CE.

Declaraţia de conformitate (DoC) se află pe site-ul nostru web.

Vă rugăm să vizitaţi http://solutions.brother.com/

-> alegeţi regiunea (de ex. Europa)

-> alegeţi ţara

-> alegeţi modelul dumneavoastră

-> alegeţi „Manuale”

-> alegeţi Declaraţia de Conformitate (Selectaţi Limba, dacă este cazul.)

http://solutions.brother.com/
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Declaraţia de Conformitate (numai pentru Europa) 
(numai la DCP-J125) 1

Noi, Brother Industries, Ltd.

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

declarăm că acest produs este în conformitate cu cerinţele principale ale Directivelor 
2004/108/CE, 2006/95/CE şi 2005/32/CE.

Declaraţia de conformitate (DoC) se află pe site-ul nostru web.

Vă rugăm să vizitaţi http://solutions.brother.com/

-> alegeţi regiunea (de ex. Europa)

-> alegeţi ţara

-> alegeţi modelul dumneavoastră

-> alegeţi „Manuale”

-> alegeţi Declaraţia de Conformitate (Selectaţi Limba, dacă este cazul.)

Interferenţele radio 1

Acest produs respectă cerinţele EN55022 (CISPR Publicaţia 22)/Clasa B. La conectarea 
aparatului la un calculator, asiguraţi-vă că folosiţi un cablu USB cu o lungime care nu depăşeşte 
2 metri.

http://solutions.brother.com/
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Declaraţia de calificare internaţională ENERGY STAR®
1

Scopul programului internaţional ENERGY STAR® este acela de a promova dezvoltarea şi 
popularizarea echipamentelor de birou eficiente din punct de vedere energetic.

În calitate de partener ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. a stabilit că acest produs 

îndeplineşte specificaţiile ENERGY STAR® referitoare la eficienţa energetică.
 

Directiva UE 2002/96/CE şi EN50419 1

 

Acest echipament este marcat cu simbolul de reciclare de mai sus. Aceasta înseamnă că la 
sfârşitul duratei de viaţă echipamentului acesta trebuie eliminat separat, la un centru special de 
colectare şi nu împreună cu deşeurile menajere nesortate. Astfel, veţi contribui la protecţia 
mediului. (Numai Uniunea Europeană)
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Notificări referitoare la cerinţele de reglementare 1

AVERTIZARE
 

NU folosiţi acest aparat lângă apă, spre exemplu lângă o cadă de baie, un lavoar, o chiuvetă de 
bucătărie sau o maşină de spălat, într-un subsol umed sau în apropierea unei piscine.
 

 

Evitaţi folosirea acestui aparat în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Poate exista un risc 
redus de electrocutare din cauza descărcărilor electrice.
 

 

NU folosiţi acest aparat pentru a anunţa o scurgere de gaz în apropierea acesteia. (numai la 
MFC)
 

 

Folosiţi doar cablul de alimentare livrat împreună cu aparatul.
 

 

NU folosiţi aparatul în cazul în care cablul de alimentare este uzat sau deteriorat; în caz contrar, 
puteţi provoca un incendiu.
 

 

NU amplasaţi niciun obiect pe cablul de alimentare.
 

 

NU amplasaţi produsul în spaţii în care cablul de alimentare se află într-o zonă circulată.
 

 

NU trageţi de cablul de alimentare prinzând partea din mijloc a acestuia. În caz contrar, vă puteţi 
electrocuta.
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ATENŢIE
 

Acest produs trebuie instalat în apropierea unei prize electrice uşor accesibile. În situaţii de 
urgenţă, trebuie să deconectaţi cablul de alimentare de la priza electrică pentru a opri complet 
alimentarea. (IEC)

 

IMPORTANT
Conectarea într-o reţea locală (numai la MFC-J615W şi DCP-J715W)

NU conectaţi acest aparat într-o reţea locală care prezintă riscul de supratensiune. (IEC)

 

Notă
Brother nu va fi răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daună care poate rezulta în urma 
utilizării informaţiilor incluse în acest material (inclusiv, dar fără a se limita la, orice daune 
directe, speciale sau rezultate pe cale de consecinţă). Niciuna din informaţiile incluse în acest 
material nu va afecta garanţia existentă a produsului şi nu va fi considerată drept garanţie 
suplimentară pentru produs.
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Mărci comerciale 1

Logo-ul Brother este o marcă comercială înregistrată a Brother Industries, Ltd.

Brother este o marcă comercială înregistrată a Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link este o marcă comercială înregistrată a Brother International Corporation.

Windows Vista este o marcă comercială înregistrată sau o marcă comercială a Microsoft 
Corporation în S.U.A. şi/sau în alte ţări.

Microsoft, Windows, Windows Server şi Internet Explorer sunt mărci comerciale înregistrate ale 
Microsoft Corporation în S.U.A. şi/sau în alte ţări.

Apple şi Macintosh sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.

Adobe, Flash, Illustrator, PageMaker şi Photoshop sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci 
comerciale ale Adobe Systems Incorporated în S.U.A. şi/sau în alte ţări.

Nuance, logo-ul Nuance, PaperPort şi ScanSoft sunt mărci comerciale sau mărci comerciale 
înregistrate ale Nuance Communications, Inc. sau ale companiilor afiliate acesteia în Statele 
Unite şi/sau în alte ţări.

PowerPC este o marcă comercială a International Business Machine Corporation.

Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate 
Memory Stick, Memory Stick Micro şi M2 sunt mărci comerciale ale Sony Corporation.

AOSS este o marcă comercială a Buffalo Inc.

Wi-Fi, WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access şi Wi-Fi Protected Setup sunt mărci comerciale sau 
mărci comerciale înregistrate ale Wi-Fi Alliance în S.U.A. şi/sau în alte ţări.

Intel şi Pentium sunt mărci comerciale ale Intel Corporation în S.U.A. şi/sau în alte ţări.

AMD este o marcă comercială a Advanced Micro Devices, Inc.

FaceFilter Studio este o marcă comercială a Reallusion, Inc.

BRAdmin Professional este o marcă comercială a Brother Industries, Ltd.

UNIX este o marcă comercială înregistrată a The Open Group.

Linux este o marcă comercială înregistrată a lui Linus Torvalds în S.U.A. şi în alte ţări.

CorelDraw, Corel Paint Shop Pro şi Corel WordPerfect sunt mărci comerciale sau mărci 
comerciale înregistrate ale Corel Corporation şi/sau a filialelor sale în Canada, Statele Unite 
şi/sau din alte ţări.

Fiecare companie care a dezvoltat un software al cărui nume este menţionat în acest manual are 
un Contract de Licenţă pentru Software specific pentru programele sale brevetate.

Orice denumire comercială sau denumire a produsului companiei care apare pe produsele 
Brother, documentele asociate şi orice alte materiale reprezintă o marcă comercială sau o 
marcă comercială înregistrată a respectivei companii.
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Observaţii privind licenţierea cu sursă deschisă 1

Acest produs include software cu sursă deschisă. 
Vă rugăm să consultaţi Observaţiile privind licenţierea cu sursă deschisă şi informaţiile despre 
drepturile de autor de pe CD-ROM-ul furnizat, „X:\\License.txt” (unde X este litera de unitate).

Utilizarea ilegală a echipamentului de copiere 1

Reproducerea anumitor articole sau documente cu intenţia de a comite o fraudă constituie o 
încălcare a legii. Dacă aveţi neclarităţi în privinţa unui anumit articol sau document, vă sugerăm 
să consultaţi autorităţile juridice competente.

În continuare se prezintă o listă non-exhaustivă a documentelor care nu pot fi copiate legal:

 Valută

 Titluri sau alte certificate de obligaţiuni

 Certificate de depozit

 Documente ale serviciului forţelor armate sau cambii

 Paşapoarte

 Timbre poştale (anulate sau nu)

 Documente de imigrare

 Documente de securitate socială

 Cecuri sau poliţe emise de agenţiile guvernamentale

 Documente de identitate, ecusoane sau insigne

Lucrările protejate prin drepturi de autor nu pot fi copiate, cu excepţia utilizării în scopuri legitime 
referitoare la secţiunile dintr-o lucrare protejată prin drepturi de autor. Mai multe exemplare ar 
putea indica o utilizare necorespunzătoare.

Operele de artă trebuie considerate ca fiind lucrări protejate de legislaţia drepturilor de autor.

Permisele şi certificatele de proprietate pentru autovehicule nu pot fi copiate, potrivit anumitor legi 
naţionale.
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