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Symbole i konwencje 
użyte w dokumentacji 1

W dokumentacji zostały użyte następujące 
symbole oraz konwencje.

Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji 
umieszczonych na urządzeniu.

Informacja
Ilustracje w niniejszym podręczniku 
przedstawiają model MFC-J6710DW.

 

Bezpieczeństwo i zgodność z 
prawem 1

MFC-J6510DW/J6710DW/J6910DW

Brother Industries, Ltd.

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

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia lub przystąpieniem do czynności serwisowych 
należy się zapoznać z niniejszym dokumentem. Nieprzestrzeganie niniejszych instrukcji może 
zwiększyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym, poparzenia lub uduszenia.

Wytłuszczenie Druk wytłuszczony wskazuje 
określone przyciski na panelu 
sterowania urządzenia lub na 
ekranie komputera.

Kursywa Tekst pisany kursywą wskazuje 
ważny punkt lub kieruje do 
pokrewnego tematu.

Courier 
New

Czcionką Courier New 
oznaczone są komunikaty 
pokazywane na wyświetlaczu 
LCD urządzenia.

OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE wskazuje potencjalnie 
niebezpieczną sytuację, która może 
doprowadzić do śmierci lub poważnych 
obrażeń ciała, jeżeli nie zostaną podjęte 
kroki w celu jej uniknięcia.

UWAGA
UWAGA wskazuje potencjalnie 
niebezpieczną sytuację, która może 
doprowadzić do niewielkich lub 
umiarkowanych obrażeń ciała, jeżeli nie 
zostaną podjęte kroki w celu jej uniknięcia.

WAŻNE
WAŻNE wskazuje potencjalnie 
niebezpieczną sytuację, która może 
doprowadzić do uszkodzenia mienia lub 
utraty funkcjonalności urządzenia, jeżeli nie 
zostaną podjęte kroki w celu jej uniknięcia.

Uwagi informują o tym, jak należy 
reagować w danej sytuacji, lub 
zawierają wskazówki dotyczące 
wykonywania czynności w kontekście 
innych funkcji.

Ikony zagrożenia elektrycznego 
ostrzegają o ryzyku porażenia 
prądem elektrycznym.

Ikony nieprawidłowej konfiguracji 
wskazują urządzenia i czynności 
niezgodne z danym urządzeniem.

Ikona zagrożenia pożarem informuje 
o możliwości wystąpienia pożaru.

Wersja 0

POL
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Nota dotycząca opracowania i publikacji 1

Niniejszy podręcznik został opracowany i wydany pod nadzorem firmy Brother Industries, Ltd. 
Zawiera on najnowsze opisy oraz dane techniczne produktu.

Treść niniejszego podręcznika oraz dane techniczne produktu mogą ulec zmianie bez 
powiadomienia.

Firma Brother zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach i dokumentacji 
zawartych w niniejszym podręczniku bez powiadomienia oraz nie ponosi odpowiedzialności za 
żadne szkody (również wynikowe) spowodowane korzystaniem z tych informacji, w tym także za 
błędy typograficzne i inne, które mogą występować w tej publikacji.
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Wybór bezpiecznego miejsca dla urządzenia 1

Postaw urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni, wolnej od drgań i wstrząsów, na przykład 
na biurku. Umieść urządzenie w pobliżu gniazda telefonicznego i standardowego gniazda 
elektrycznego z uziemieniem. Wybierz suche, dobrze wentylowane miejsce, w którym 
temperatura utrzymuje się w granicach od 10 °C do 35 °C.
 

OSTRZEŻENIE
 

NIE narażaj urządzenia na bezpośrednie działanie światła słonecznego, nadmierną 
temperaturę, otwarty ogień, słone lub korozyjne gazy, wilgoć lub kurz. NIE umieszczaj 
urządzenia na dywanie lub chodniku, ponieważ narazi je to na działanie kurzu. Może to 
spowodować ryzyko zwarcia elektrycznego lub pożaru. Może to również uszkodzić urządzenie 
i/lub spowodować, że będzie niesprawne.
 

 

NIE umieszczaj urządzenia w pobliżu grzejników, klimatyzatorów, wody, środków chemicznych 
ani urządzeń, które zawierają magnesy bądź generują pole magnetyczne. Może to 
spowodować ryzyko zwarcia elektrycznego lub pożaru, jeżeli urządzenie będzie miało kontakt 
z wodą (dotyczy to również skraplania pary wodnej spowodowanego ogrzewaniem, 
klimatyzacją lub wentylacją).
 

 

Szczeliny i otwory na obudowie z tyłu i na spodzie są otworami wentylacyjnymi. Aby zapewnić 
poprawne działanie urządzenia oraz zabezpieczyć je przed przegrzaniem, otwory te nie mogą 
być zablokowane ani zasłonięte.
 

 

NIE umieszczaj urządzenia w miejscu, w którym jakiekolwiek jego szczeliny bądź otwory będą 
zasłonięte lub zablokowane. Te szczeliny i otwory służą do wentylacji. Zablokowanie wentylacji 
urządzenia może spowodować ryzyko przegrzania i/lub pożaru.

WAŻNE

• Urządzenie zawsze umieszczaj na stałej powierzchni — nigdy na łóżku, sofie, dywanie lub 
podobnych miękkich powierzchniach.

• Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu lub bezpośrednio nad kaloryferem lub grzejnikiem.

• Nie umieszczaj urządzenia we „wbudowanej” instalacji.
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WAŻNE
• Na urządzeniu NIE należy kłaść żadnych przedmiotów.

• NIE umieszczaj przed urządzeniem żadnych przedmiotów, które mogą blokować odbierane 
faksy. NIE umieszczaj niczego na drodze odbieranych faksów.

• NIE umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł zakłóceń, takich jak głośniki lub stacje bazowe 
telefonów bezprzewodowych producentów innych niż firma Brother. Może to zakłócać 
działanie elektronicznych części urządzenia.

• NIE umieszczaj urządzenia na pochyłej powierzchni. NIE przechylaj urządzenia po 
zainstalowaniu pojemników z tuszem. Może to spowodować wyciek tuszu i wewnętrzne 
uszkodzenie urządzenia.

 

Ogólne środki ostrożności 1

OSTRZEŻENIE
 

Do opakowania urządzenia użyto plastikowych worków. Aby uniknąć ryzyka uduszenia, worki 
te należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla niemowląt i dzieci.
 

 

Przez szczeliny w obudowie urządzenia nie wolno wkładać żadnych przedmiotów, gdyż mogą 
się zetknąć z elementami pod wysokim napięciem lub spowodować zwarcie elementów, 
wiążące się z ryzykiem pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Jeżeli do urządzenia 
dostaną się metalowe przedmioty, woda lub inne ciecze, należy je natychmiast odłączyć od 
gniazda elektrycznego. Zadzwoń do przedstawiciela firmy Brother lub do działu obsługi klienta.
 

 

Do czyszczenia wnętrza lub zewnętrznej powierzchni urządzenia NIE należy używać 
łatwopalnych substancji ani żadnych aerozoli bądź rozpuszczalników organicznych/płynów 
zawierających alkohol lub amoniak. Może to spowodować pożar lub porażenie elektryczne.
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UWAGA
 

Przed odebraniem wydrukowanych stron poczekaj, aż całkowicie wysuną się z urządzenia. 
Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować obrażenia palców poprzez zablokowanie 
ich przez rolkę.
 

 

Obsługa urządzenia może się wiązać z ryzykiem obrażenia ciała, jeśli pokrywy (zacieniowane) 
zostaną zamknięte przy użyciu siły. Należy zachować ostrożność, kładąc dłoń w obszarach 
pokazanych na ilustracjach.

 

 

NIE dotykaj obszaru zacieniowanego na ilustracji. Może to spowodować skaleczenie palców 
przez krawędź urządzenia.
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NIE przenoś urządzenia, trzymając je za pokrywę skanera lub pokrywę usuwania zacięć. Może 
to spowodować wyśliźnięcie się urządzenia z rąk. Urządzenie można przenosić wyłącznie 
umieszczając dłonie pod całym urządzeniem.

(MFC-J6710DW i MFC-J6910DW)

W celu uniknięcia obrażeń podczas przenoszenia lub podnoszenia urządzenia czynność tę 
powinny wykonywać przynajmniej dwie osoby. Uważaj, aby nie przytrzasnąć palców podczas 
odstawiania urządzenia.

 

WAŻNE
• Zakłócenia zasilania mogą spowodować usunięcie informacji z pamięci urządzenia.

• (MFC-J6910DW) 
NIE dotykaj ekranu dotykowego bezpośrednio po podłączeniu kabla zasilającego lub 
włączeniu urządzenia. Może to spowodować wystąpienie błędu.

 

 
(MFC-J6510DW)  1
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Bezpieczne podłączanie urządzenia 1

OSTRZEŻENIE
 

NIE dotykaj wtyczki wilgotnymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
 

Zawsze się upewniaj, że wtyczka została całkowicie włożona do gniazda.
 

 

To urządzenie należy podłączyć do znajdującego się w pobliżu uziemionego źródła zasilania o 
napięciu zgodnym z informacją na etykiecie. NIE podłączaj urządzenia do źródła zasilania 
prądem stałym ani do przemiennika. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym. 
Jeżeli nie masz pewności, jakim źródłem zasilania dysponujesz, skontaktuj się z 
wykwalifikowanym elektrykiem.
 

 

To urządzenie jest wyposażone w trójstykową wtyczkę z uziemieniem. Ta wtyczka będzie 
pasować tylko do gniazda z uziemieniem. Jest to zabezpieczenie. Jeżeli nie można włożyć 
wtyczki do gniazda, wezwij elektryka, by wymienił gniazdo przestarzałego typu. NIE używaj 
uziemionej wtyczki w inny sposób. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
 

 

 

NIE korzystaj z urządzenia, jeśli przewód zasilający jest postrzępiony lub uszkodzony, gdyż 
grozi to porażeniem prądem elektrycznym lub pożarem.
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NIE pociągaj za środkową część przewodu zasilającego. NIE dopuść do tego, aby cokolwiek 
leżało na kablu zasilającym. NIE umieszczaj urządzenia w miejscu, w którym będzie się 
przechodzić przez kabel. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
 

 

Nigdy nie dotykaj nieizolowanych przewodów ani końcówek telefonicznych, jeśli nie odłączono 
linii telefonicznej od gniazda ściennego. Nigdy nie instaluj przewodów telefonicznych podczas 
burzy. Nigdy nie instaluj ściennego gniazda telefonicznego w miejscu wilgotnym. Może to 
spowodować porażenie prądem elektrycznym.

 

Naprawa urządzenia 1

NIE należy podejmować prób samodzielnej naprawy urządzenia, ponieważ otwarcie lub 
usunięcie pokryw może narazić użytkownika na kontakt z elementami pod wysokim napięciem i 
wiązać się z innym rodzajem ryzyka, a także może spowodować unieważnienie gwarancji. 
Zadzwoń do przedstawiciela firmy Brother lub do działu obsługi klienta.

OSTRZEŻENIE
 

Jeżeli urządzenie zostało upuszczone lub jego obudowa została uszkodzona, odłącz je od 
gniazda elektrycznego i zadzwoń do przedstawiciela firmy Brother lub do działu obsługi klienta. 
Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

 

UWAGA
 

Jeśli urządzenie jest zbytnio rozgrzane, wydziela dym lub silne zapachy albo przypadkowo 
został na nie wylany płyn, należy je natychmiast odłączyć od gniazda elektrycznego. Zadzwoń 
do przedstawiciela firmy Brother lub do działu obsługi klienta.

 

WAŻNE
Jeżeli mimo zastosowania się do instrukcji obsługi urządzenie nie pracuje prawidłowo, dokonaj 
tylko tych regulacji, które opisano w instrukcji obsługi. Niepoprawne wyregulowanie innych 
elementów sterujących może spowodować uszkodzenie urządzenia, a przywrócenie jego 
normalnego działania prawdopodobnie będzie wymagać dużego wkładu pracy 
wykwalifikowanego technika.
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Gwarancja na produkt i zakres odpowiedzialności1

Firma Brother nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty ani uszkodzenia, które mogą wynikać 
z wykorzystania informacji zawartych w niniejszym dokumencie (w tym między innymi za żadne 
szkody bezpośrednie, specjalne czy wynikowe). Żadne z zawartych w niniejszym dokumencie 
informacji nie wpływają na istniejące gwarancje na produkty i nie można ich interpretować jako 
udzielających jakichkolwiek dodatkowych gwarancji.

OSTRZEŻENIE
 

NIE używaj urządzenia w pobliżu wody, na przykład wanny, umywalki, zlewu kuchennego czy 
pralki, w wilgotnej piwnicy ani blisko basenu.
 

 

Unikaj używania urządzenia podczas burzy. Może się to wiązać z ryzykiem porażenia piorunem.
 

 

NIE używaj tego urządzenia do zgłaszania nieszczelności urządzeń gazowych w pobliżu takiej 
nieszczelności.
 

 

Używaj tylko kabla zasilającego dostarczonego z urządzeniem.
 

 

To urządzenie należy zainstalować w pobliżu łatwo dostępnego gniazda elektrycznego. W razie 
zagrożenia należy odłączyć kabel zasilający od gniazda elektrycznego, aby całkowicie odciąć 
zasilanie.

 

Informacja o zatwierdzeniu 1

TO URZĄDZENIE ZOSTAŁO ZAPROJEKTOWANE DO PRACY Z DWUŻYŁOWĄ ANALOGOWĄ 
LINIĄ PSTN, WYPOSAŻONĄ W ODPOWIEDNIE ZŁĄCZE.

Firma Brother informuje, że ten produkt może nie działać prawidłowo poza krajem zakupu, i nie 
udziela gwarancji w przypadku podłączenia tego produktu do publicznych sieci 
telekomunikacyjnych w innych krajach.
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Deklaracja zgodności (tylko Europa) 1

Firma Brother Industries, Ltd., z siedzibą pod adresem

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

oświadcza, że ten produkt jest zgodny z istotnymi wymogami dyrektyw 1999/5/WE i 
2009/125/WE.

Deklarację zgodności można znaleźć w witrynie internetowej firmy Brother.

Wejdź na stronę http://solutions.brother.com/

-> wybierz region (np. Europa),

-> wybierz kraj,

-> wybierz odpowiedni model,

-> wybierz łącze „Podręczniki”,

-> wybierz pozycję Deklaracja zgodności (W razie konieczności wybierz odpowiedni język).

Połączenie LAN 1

WAŻNE
NIE podłączaj urządzenia do sieci LAN, w której mogą występować przepięcia.

 

Zakłócenia radiowe 1

Urządzenie jest zgodne z normą EN55022 (publikacja CISPR nr 22)/klasa B. Podłączając 
urządzenie do komputera, używaj kabla USB, którego długość nie przekracza 2 metrów.

http://solutions.brother.com/
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Informacje dotyczące recyklingu zgodnie z Dyrektywą w sprawie 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2002/96/WE) 
oraz baterii i akumulatorów (2006/66/WE) 1

Produkt/bateria są oznaczone jednym z następujących symboli recyklingu. Oznacza to, że po 
zakończeniu użytkowania produktu/baterii należy oddać je do odpowiedniego punktu zbiórki 
odpadów i nie należy usuwać go razem z normalnymi odpadami domowymi.

W przypadku produktów z bateriami wymienianymi przez użytkownika zapoznaj się z 
przewodnikiem użytkownika w celu uzyskania informacji o wymianie.

Deklaracja zgodności z międzynarodowym programem ENERGY 
STAR®

1

Celem międzynarodowego programu ENERGY STAR® jest promowanie rozwoju i popularyzacja 
energooszczędnego wyposażenia biurowego.

Jako partner programu ENERGY STAR®, firma Brother Industries, Ltd. deklaruje, że produkt 

spełnia zalecenia ENERGY STAR® dotyczące oszczędności energii.
 

  

Oznaczenie produktu Oznaczenie baterii

Tylko w Unii Europejskiej
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Znaki towarowe 1

Logo Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brother Industries, Ltd.

Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brother Industries, Ltd.

Nazwa Windows Vista jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy 
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi firmy 
Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Apple, Macintosh i Mac OS to znaki towarowe firmy Apple Inc., zastrzeżone w Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach.

Adobe, Flash, Illustrator i Photoshop to zastrzeżone znaki towarowe lub znaki towarowe firmy 
Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Nuance, logo Nuance, PaperPort i ScanSoft są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami 
towarowymi firmy Nuance Communications Inc. lub jej spółek stowarzyszonych w Stanach 
Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Memory Stick, Memory Stick PRO, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick Duo, MagicGate, 
MagicGate Memory Stick, Memory Stick Micro oraz M2 są znakami towarowymi firmy Sony 
Corporation.

AOSS jest znakiem towarowym firmy Buffalo Inc.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access i Wi-Fi Protected Setup są znakami towarowymi lub 
zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance w Stanach Zjednoczonych 
i/lub innych krajach.

Wi-Fi i Wi-Fi Alliance są zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.

Intel oraz Pentium są znakami towarowymi firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i 
innych krajach.

AMD jest znakiem towarowym firmy Advanced Micro Devices, Inc.

FaceFilter Studio jest znakiem towarowym firmy Reallusion, Inc.

BRAdmin Professional jest znakiem towarowym firmy Brother Industries, Ltd.

UNIX jest zastrzeżonym znakiem towarowym konsorcjum The Open Group w Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach.

Linux jest zastrzeżonym znakiem towarowym Linusa Torvaldsa w Stanach Zjednoczonych i 
innych krajach.

CorelDraw, Corel Paint Shop Pro i Corel WordPerfect są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi 
znakami towarowymi firmy Corel Corporation i/lub jej spółek zależnych w Kanadzie, Stanach 
Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Każda firma, której nazwa oprogramowania została wymieniona w tym podręczniku, ma umowę 
licencyjną na oprogramowanie będące jej własnością.

Wszystkie nazwy handlowe oraz nazwy produktów spółek występujące na produktach 
firmy Brother, w powiązanych dokumentach oraz wszelkich innych materiałach są znakami 
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich spółek.
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Uwagi dotyczące licencji na oprogramowanie typu 
open source 1

Ten produkt zawiera oprogramowanie typu open source. 
Należy się zapoznać z uwagami dotyczącymi licencji na oprogramowanie typu open source oraz 
informacjami dotyczącymi praw autorskich, znajdującymi się na dołączonej płycie CD-ROM.

(W systemie Windows®) „X:\License.txt” (gdzie X to litera napędu). 
(W systemie Mac OS) dwukrotnie kliknij ikonę napędu CD-ROM na pulpicie. Następnie 
dwukrotnie kliknij ikonę Utilities (Narzędzia). Wyświetli się plik License.rtf.

Wykorzystanie kopiarki w sposób niezgodny z 
prawem 1

Przestępstwem jest wykonywanie kopii (reprodukcji) niektórych pozycji lub dokumentów z 
zamiarem oszustwa. Poniżej przedstawiono niepełną listę dokumentów, których kopiowanie 
może być niezgodne z prawem. W razie wątpliwości dotyczących poszczególnych dokumentów 
należy się skontaktować z prawnikiem i/lub odpowiednimi władzami.

 Banknoty

 Obligacje i inne papiery wartościowe

 Certyfikaty depozytowe

 Dokumenty dotyczące służby w siłach zbrojnych oraz dokumenty poborowe

 Paszporty

 Znaczki pocztowe (stemplowane i niestemplowane)

 Dokumenty imigracyjne

 Dokumenty opieki społecznej

 Czeki lub weksle wystawione przez agencje rządowe

 Identyfikatory lub insygnia

Dodatkowo, zgodnie z przepisami w niektórych krajach, licencje i certyfikaty upoważniające do 
prowadzenia pojazdów silnikowych nie mogą być kopiowane.

Nie można kopiować legalnie dzieł objętych prawami autorskimi. Zakaz ten nie dotyczy 
dozwolonego użytku części takich dzieł. Wielokrotne kopiowanie może świadczyć o 
nieprawidłowym wykorzystywaniu. Prace artystyczne powinny być traktowane jak inne 
dokumenty podlegające ustawie o prawie autorskim.
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