
1
Version A

DAN

Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande.

Læs venligst denne folder, før du begynder at betjene produktet, eller før du forsøger at udføre 
enhver form for vedligeholdelse. Hvis disse instruktioner ikke følges, kan det resultere i en forøget 
risiko for brand, elektrisk stød, forbrænding eller kvælning.

Symboler og regler, der 
er anvendt i 
dokumentationen A

De følgende symboler og regler bruges i hele 
dokumentationen.

Følg alle advarsler og instruktioner, der er 
markeret på produktet.

Bemærk!
Illustrationerne i denne brugsanvisning 
viser HL-2240D og MFC-7860DW.

 

Sikkerhed og juridisk informationA

 (HL-2130 / HL-2132 / HL-2240 / HL-2240D / HL-2242D / HL-2250DN /
HL-2270DW / DCP-7055 / DCP-7057 / DCP-7060D / DCP-7065DN /

DCP-7070DW / MFC-7360 / MFC-7362N / MFC-7360N /
MFC-7460DN / MFC-7860DW)

Fed skrift Fed skrifttype identificerer 
bestemte taster på produktets 
kontrolpanel på 
computerskærmen.

Kursiv Kursiv skrifttype fremhæver et 
vigtigt punkt eller henviser til et 
relateret emne.

Courier 
New

Tekst i skrifttypen Courier New 
identificerer meddelelser på 
produktets display.

 

ADVARSEL angiver, at der er en potentielt 
farlig situation, som kan resultere i dødsfald 
eller alvorlige personskader.
 

FORSIGTIG angiver, at der er en potentielt 
farlig situation, som kan resultere i mindre 
eller moderate personskader.

 

VIGTIGT! angiver, at der er en potentielt 
farlig situation, som kan resultere i 
materielle skader eller nedsat 
produktfunktionalitet.

 

Bemærkninger beskriver, hvordan 
du skal reagere i givne situationer, 
eller giver tip om, hvordan 
betjeningen påvirker andre 
funktioner.

 Ikoner for elektrisk fare giver dig 
besked om, hvordan du undgår 
elektrisk stød.

 
Ikoner for forkert opsætning giver dig 
besked om enheder og funktioner, 
der ikke er kompatible med 
produktet.

 Ikoner for varme overflader advarer 
dig om ikke at komme i berøring med 
varme produktdele.
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Kompilering og publikation A

Under overvågning af Brother Industries Ltd. er denne brugsanvisning blevet kompileret og 
publiceret til at dække de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer.

Indholdet af denne brugsanvisning og specifikationerne for dette produkt er underlagt ændringer 
uden varsel.

Brother forbeholder sig ret til at foretage ændringer uden forudgående varsel i specifikationerne 
og materialet indeholdt heri og vil ikke være ansvarlig for nogen skade (inklusive følgeskade) som 
følge af tillid til det præsenterede materiale, inklusive, men ikke begrænset til, typografiske fejl og 
andre fejl i forbindelse med publikationen.

Valg af placering A

Placer produktet på en plan, jævn, stabil overflade, f.eks. et bord, hvor den ikke udsættes for 
vibrationer og stødpåvirkninger. Placer produktet i nærheden af et telefonstik og en standard, 
jordforbundet stikkontakt. Vælg en placering, hvor temperaturen er mellem 10 C og 32,5 C, og 
hvor luftfugtigheden er mellem 20 % til 80 % (uden kondensering).

ADVARSEL
 

Du må IKKE udsætte produktet for direkte sollys, høje temperaturer, åben ild, korrosive gasser, 
fugt eller støv.
 

 

Du må IKKE placere produktet i nærheden af varmeapparater, bordventilatorer, køleskabe, 
vand eller kemikalier.

 

FORSIGTIG
 

Undgå at placere produktet i et meget trafikeret område.
 

 

Placer IKKE produktet, hvor produktets ventilationshuller bliver blokeret. Sørg for, at der er et 
mellemrum på ca. 100 mm mellem ventilationshullerne og væggen.
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Du må IKKE slutte produktet til en stikkontakt, der styres af vægafbrydere eller automatiske 
timere, og det må heller ikke sluttes til samme kredsløb som større apparater, der kan forstyrre 
strømforsyningen.
 

 

Afbrydelse af strømmen kan slette alle oplysninger i produktets hukommelse.
 

 

Undgå interferens fra f.eks. trådløse telefonsystemer eller højttalere.
 

 

Sørg for, at de kabler, der fører til produktet, ikke udgør fare for en faldulykke.
 

 

Indtag IKKE indholdet af silika-pakken. Bortskaf den venligst. Ved indtagelse søges øjeblikkelig 
lægehjælp.

 

Sikker brug af produktet A

ADVARSEL
 

Før du rengører produktet indvendig, skal du sørge for, at du først har taget telefonledningen 
(kun MFC) ud af stikkontakten, og dernæst netledningen.
 

 

 

Rør IKKE ved stikket med våde hænder. Dette kan give elektrisk stød.
 

Sørg altid for, at stikket er sat helt ind.
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Dette produkt skal installeres i nærheden af en lettilgængelig stikkontakt. Hvis der opstår en 
nødsituation, skal du trække netledningen ud af stikkontakten for helt at afbryde strømmen.
 

 

Produktet og tromlen er pakket ind i plastikposer. Plastikposer er ikke legetøj. For at undgå 
risiko for kvælning bør disse poser holdes uden for babyers og børns rækkevidde og skal 
bortskaffes korrekt.
 

 

Du må IKKE bruge brændbare midler i nærheden af produktet. Du må IKKE bruge nogen former 
for spray til at rengøre den indvendige eller udvendige del af produktet. Dette kan forårsage 
brand eller elektrisk stød. Se Rutinemæssig vedligeholdelse i brugsanvisningen/ 
grundlæggende brugsanvisning, hvordan du rengører produktet.

 

 

Du skal IKKE bruge en støvsuger til opsamling af spildt toner. Dette kan forårsage, at tonerstøvet 
antændes i støvsugeren, hvilket muligvis kan starte en brand. Tonerstøv skal fjernes med en tør 
og fnugfri blød klud, der skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale bestemmelser.
 

 

Vær forsigtig med ikke at indånde toner.
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(kun MFC)

Vær forsigtig ved installation eller modificering af telefonlinjer. Du må aldrig røre ved afisolerede 
telefonkabler, medmindre telefonkablet er trukket ud af stikkontakten på væggen.  Installer 
aldrig telefonledninger i tordenvejr. Du må aldrig installere et telefonstik på væggen i et vådrum.
 

 

(kun MFC)

Når du bruger telefonudstyret, skal det altid ske i overensstemmelse med følgende 
grundlæggende sikkerhedsforholdsregler for at mindske risikoen for brand, elektrisk stød eller 
personskade:

1 Du må IKKE bruge dette produkt i nærheden af vand, f.eks. i nærheden af et badekar, en 
håndvask, køkkenvask eller vaskemaskine, i en fugtig kælder eller i nærheden af en 
swimmingpool.

2 Undgå at bruge dette produkt i tordenvejr. Der kan være en lille risiko for elektrisk stød ved 
lynnedslag

3 Benyt IKKE dette produkt til at rapportere om gaslækage, hvis maskinen befinder sig i 
nærheden af lækagen.

4 Vi anbefaler IKKE brug af forlængerledning.

5 Installer aldrig telefonledninger i tordenvejr. Du må aldrig installere et telefonstik på væggen 
i et vådrum.

6 Hvis kabler bliver beskadigede, skal du afbryde produktet og kontakte din Brother Support.

7 Anbring IKKE genstande oven på produktet, og bloker IKKE åbningerne til luftventilation.

8 Dette produkt skal tilsluttes en nærliggende, jordforbundet vekselstrømskilde inden for den 
rækkevidde, der er angivet på mærkelabelen. Tilslut det IKKE til en jævnstrømskilde eller 
inverter. Hvis ikke du er sikker, skal du kontakte en autoriseret installatør.

GEM DISSE INSTRUKTIONER

 

FORSIGTIG
 

(kun MFC og DCP)

Når du flytter maskinen, skal du holde fast i håndtagene under scanneren. Du må IKKE bære 
maskinen ved at holde under bunden af den.
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(kun MFC og DCP)

Visse områder af produktet kan forårsage personskade, hvis klapperne (skraverede) lukkes 
med magt. Vær forsigtig, når du anbringer din hånd de steder, som er vist på illustrationerne.
 

 

 

(kun MFC og DCP)

Du må ikke røre de steder, der vises på illustrationerne, da du kan komme til skade.
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FORSIGTIG
 

 VARM OVERFLADE

Når du lige har brugt produktet, er nogle af de indvendige dele af produktet meget varme. Rør 
IKKE ved de skraverede dele i illustrationerne, når du åbner front- eller bagklappen (bageste 
outputbakke), da du kan komme til skade.

 

VIGTIGT!
Sørg for IKKE at fjerne eller beskadige nogen af de forsigtigheds- og advarselsmærkater, der 
sidder inden i produktet.

 

   

Inden i produktet

(set forfra)

Inden i produktet

(set forfra)

Inden i produktet

(set bagfra)
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Vigtige sikkerhedsinstruktioner A

1 Læs alle disse instruktioner.

2 Gem disse anvisninger til senere brug.

3 Følg alle advarsler og instruktioner, der er markeret på produktet.

4 Du skal trække netledningen ud af vægkontakten, før du rengører den indvendige del af 
produktet. Brug ikke væske- eller aerosolrengøringsmidler. Rengør med en tør og fnugfri, blød 
klud.

5 Anbring ikke dette produkt på en ustabil vogn, et ustabilt stativ eller bord. Produktet kan falde 
ned og blive alvorligt beskadiget.

6 Porte og åbninger i kabinettet på bagsiden eller i bunden er beregnet til ventilation. Disse åbninger 
må ikke blokeres eller tildækkes, hvis produktet skal kunne fungere pålideligt og være beskyttet 
mod overophedning. Blokér aldrig åbningerne ved for eksempel at anbringe produktet på en seng, 
en sofa, et tæppe eller et tilsvarende underlag. Dette produkt må aldrig anbringes i nærheden af 
eller over en radiator eller et varmeapparat. Dette produkt må aldrig indbygges, medmindre der er 
sørget for tilstrækkelig ventilation.

7 Dette produkt skal tilsluttes en vekselstrømskilde inden for den rækkevidde, der er angivet på 
specifikationsmærket. Tilslut det IKKE til en jævnstrømskilde eller inverter. Hvis ikke du er 
sikker, skal du kontakte en autoriseret installatør.

8 Dette produkt er forsynet med et trebenet jordforbundet stik. Dette stik passer kun i en 
jordforbundet stikkontakt. Dette er en sikkerhedsanordning. Hvis du ikke kan sætte stikket i 
stikkontakten, skal du kontakte en autoriseret installatør, for at få installeret stikkontakt med 
jord. Formålet med det jordforbundne stik må ikke omgås.

9 Brug kun den netledning, der følger med dette produkt.

10 Lad ikke noget hvile på netledningen. Anbring ikke dette produkt, hvor det er muligt at træde 
på ledningen.

11 Produktet skal bruges et sted, hvor der er god ventilation.

12 Netledningen, herunder forlængerledninger, må ikke være længere end 5 meter.

Du må IKKE bruge et strømkredsløb, der også bruges af andre højspændingsapparater, f.eks. 
klimaanlæg, kopimaskine, makulater, osv.

13 Du må IKKE anbringe noget foran eller på produktet, der kan blokere for modtagelse af 
faxmeddelelser, kopiering eller udskrivning af sider. 

14 Vent, indtil siderne er kommet ud af produktet, før du samler dem op.
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15 Træk stikket til dette produkt ud af stikkontakten, og overlad al vedligeholdelse til autoriseret 
Brother-servicepersonale i følgende situationer:

 Når netledningen er beskadiget eller flosset.

 Hvis der er spildt væske ned i produktet.

 Hvis produktet er blevet udsat for regn eller vand.

 Hvis produktet ikke fungerer normalt, selv om betjeningsanvisningerne følges. Brug kun de 
kontrolfunktioner, som er omfattet af betjeningsanvisningerne. Forkert indstilling af andre 
kontrolfunktioner kan forårsage skader, der ofte kræver omfattende arbejde for en 
kvalificeret tekniker at reetablere produktet til normal drift.

 Hvis produktet er blevet tabt, eller hvis kabinettet er blevet beskadiget.

 Hvis produktets ydelse ændres markant som tegn på, at det trænger til service.

16 Hvis du vil beskytte produktet mod overspænding, anbefaler vi brug af en enhed til 
overspændingsbeskyttelse.

17 Du skal være opmærksom på følgende for at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og 
personskade:

 Brug ikke dette produkt i nærheden af apparater, der bruger vand, i vådrum eller ved en 
swimmingpool.

 Du må IKKE bruge produktet i tordenvejr (der er en minimal risiko for, at du kan få elektrisk 
stød) eller til at rapportere om gaslækage (kun MFC), hvis maskinen befinder sig i 
nærheden af lækagen. 

 Du må IKKE bruge produktet i tilfælde af gasudsivning.
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Bestemmelser A

Overensstemmelseserklæring (kun Europa) 
(HL-2130 / HL-2132 / HL-2240 / HL-2240D / HL-2242D / HL-2250DN / 
DCP-7055 / DCP-7057 / DCP-7060D / DCP-7065DN) A

Vi, Brother Industries, Ltd.

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

erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentligste krav i direktiv 
2004/108/EF, 2006/95/EF og 2005/32/EF.

Overensstemmelseserklæringen (DoC) findes på vores websted.

Gå venligst til http://solutions.brother.com/.

i vælg område (f.eks. Europa)

i vælg land

i vælg din model

i vælg “Manualer”

i vælg Overensstemmelseserklæring (vælg sprog, når du bliver bedt herom).

Overensstemmelseserklæring (kun Europa) 
(HL-2270DW / DCP-7070DW / MFC-7360 / MFC-7362N / 
MFC-7360N / MFC-7460DN / MFC-7860DW) A

Vi, Brother Industries, Ltd.

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

erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de væsentligste krav i direktiv 1999/5/EF 
og 2005/32/EF.

Overensstemmelseserklæringen (DoC) findes på vores websted.

Gå venligst til http://solutions.brother.com/.

i vælg område (f.eks. Europa)

i vælg land

i vælg din model

i vælg “Manualer”

i vælg Overensstemmelseserklæring (vælg sprog, når du bliver bedt herom).

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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Specifikationen IEC60825-1:2007 (gælder kun for 220-240 
voltsmodeller) A

Dette produkt er et klasse 1 laserprodukt som defineret i specifikationerne IEC60825-1:2007. Den 
viste label er påsat i de lande, hvor det er påkrævet.

Intern laserstråling A

Bølgelængde: 770 - 800 nm

Output: 25 mW maks.

Laserklasse: Klasse 3B

ADVARSEL
 

Udførelse af andre kontrol- og justeringsprocedurer end dem, der er angivet i denne 
brugsanvisning, kan resultere i eksponering med farlig stråling.

 

Frakobling af enhed A

Dette produkt skal installeres i nærheden af en lettilgængelig stikkontakt. Hvis der opstår en 
nødsituation, skal du trække netledningen ud af stikkontakten for helt at afbryde strømmen.

Godkendelsesinformation (gælder kun MFC) A

DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG PSTN LINJE 
MONTERET MED DET RELEVANTE STIK.

Brother meddeler hermed, at dette produkt muligvis ikke kan fungere korrekt i andre lande end 
dem, produktet oprindeligt blev købt i, og yder ingen garanti i tilfælde af, at dette produkt anvendes 
i et offentligt telefonnet i et andet land.

LAN-forbindelse (gælder kun netværksmodeller) A

FORSIGTIG
 

Tilslut IKKE dette produkt til en LAN-forbindelse, hvor der er risiko for overspænding.

 

Dette produkt indeholder en laserdiode i Klasse 3B, som udsender 
usynligt laserlys i scannerenheden. Scannerenheden må under 
ingen omstændigheder åbnes.

 

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

Dette produkt er i overensstemmelse med EN55022 (CISPR 22)/Klasse B. 

EU-direktiv 2002/96/EC og EN50419 A

 

Dette udstyr er mærket med ovenstående genbrugssymbol. Dette betyder, at udtjente produkter 
skal bortskaffes separat efter kommunens bestemmelser, f.eks. i dertil opstillet container på 
kommunens genbrugsplads. Produktet må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. 
Dette vil gavne miljøet. (Kun for EU)

Kun for EU
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International ENERGY STAR® Qualification Statement A

Formålet med programmet International ENERGY STAR® er at fremme udviklingen og udbredelsen 
af energibesparende kontorudstyr.

Som partner for ENERGY STAR® har Brother Industries, Ltd. besluttet, at dette produkt overholder 

specifikationerne fra ENERGY STAR® vedrørende ydelse.
 

Varemærker A

Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Brother er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Multi-Function Link er et registreret varemærke tilhørende Brother International Corporation.

Microsoft, Windows, Windows Server, Outlook og Internet Explorer er registrerede varemærker 
tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Windows Vista er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft 
Corporation i USA og andre lande.

Apple, Macintosh, Safari og TrueType er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA 
og andre lande.

Mac og Mac-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc. og registreret i USA og andre lande.

Linux er et registreret varemærke tilhørende Linus Torvalds i USA og andre lande.

UNIX er et registreret varemærke tilhørende The Open Group i USA og andre lande.

Intel, Intel Core og Pentium er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og andre lande.

AMD er et varemærke tilhørende Advanced Micro Devices, Inc.

Adobe, Flash, Illustrator, PageMaker, Photoshop, PostScript og PostScript 3 er enten registrerede 
varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre 
lande.

Corel og CorelDRAW er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Corel Corporation 
og/eller dets datterselskaber i Canada, USA og/eller andre lande.

Wi-Fi og Wi-Fi Alliance er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.

AOSS er et varemærke tilhørende Buffalo Inc.
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Nuance, Nuance-logoet, PaperPort og ScanSoft er varemærker eller registrerede varemærker 
tilhørende Nuance Communications, Inc. eller et tilknyttet selskab i USA og/eller andre lande.

De enkelte selskaber, hvis softwaretitler er nævnt i denne brugsanvisning, har en 
softwarelicensaftale specifikt for deres navnebeskyttede programmer.

Alle varebetegnelser og produktnavne fra virksomheder, der vises på Brother-produkter, 
relaterede dokumenter og andet materiale, er alle varemærker eller registrerede 
varemærker tilhørende de respektive selskaber.
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Bemærkninger om Open Source-licens A

Dette produkt inkluderer Open-Source-software.

Se venligst “Bemærkninger om Open Source-licens” og “Copyright” på den medfølgende cd-rom.

(For Windows®) “X:\License.txt” (hvor X er bogstavet for dit drev).

(For Macintosh) Dobbeltklik på cd-rom-ikonet på dit skrivebord. Dobbeltklik dernæst på ikonet 
Hjælpeprogrammer. Dokumentet License.rtf vil blive vist.

Copyright og licens A

©2010 Brother Industries, Ltd.

Dette produkt inkluderer software, der er udviklet af følgende producenter:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC.

©2010 Devicescape Software, Inc.

Dette produkt inkluderer “KASAGO TCP/IP”-software, der er udviklet af ZUKEN ELMIC, Inc.

Andre oplysninger (MFC-7860DW) A

FlashFX® is a registered trademark of Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™ is a trademark of Datalight, Inc.

Reliance® is a trademark of Datalight, Inc.

Datalight® is a registered trademark of Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., All Rights Reserved

FlashFX® er et registreret varemærke tilhørende Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™ er et varemærke tilhørende Datalight, Inc.

Reliance™ er et varemærke tilhørende Datalight, Inc.

Datalight® er et registreret varemærke tilhørende Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., All Rights Reserved
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Ulovlig brug af kopiudstyr
(kun MFC og DCP) A

Det er en lovovertrædelse at fremstille kopier af bestemte emner eller dokumenter med kriminelle 
hensigter. Her følger en ikke-udtømmende liste med eksempler på dokumenter, der er ulovlige at 
kopiere. Vi anbefaler, at du taler med din juridiske rådgiver og/eller de relevante myndigheder, 
hvis du er i tvivl om et særligt emne eller dokument:

 Valuta

 Obligationer eller andre gældsbeviser

 Deponeringscertifikater

 Militærpapirer eller indkaldelsespapirer

 Pas

 Frimærker (gyldige eller ugyldige)

 Immigrationspapirer

 Sociale dokumenter

 Checks eller bankanvisninger fra myndigheder

 Identifikationsdokumenter, -skilte eller værdighedstegn

Ydermere er det i visse lande ikke tilladt at kopiere kørekort og registreringsattester til 
motorkøretøjer.

Copyright-beskyttet materiale må ikke kopieres, med undtagelse af princippet om "rimelig 
fordeling", der er gældende for visse dele af copyright-beskyttet materiale. Mange kopier kunne 
indikere forkert brug. Kunstværker betragtes på samme måde som copyright-beskyttet materiale.
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