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Nie wszystkie modele dostępne są we wszystkich krajach.

Przed przystąpieniem do obsługi produktu lub podjęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych 
należy przeczytać niniejszą broszurę. Niezastosowanie się do niniejszych instrukcji może 
spowodować zwiększenie zagrożenia pożarowego, ryzyka porażenia prądem, poparzeń lub 
uduszenia.

Symbole i konwencje 
użyte w dokumentacji A

W dokumentacji zostały użyte następujące 
symbole oraz konwencje.

Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji 
naniesionych na produkcie.

Informacja
Na ilustracjach w tym podręczniku 
przedstawiono modele HL-2240D i 
MFC-7860DW.

 

Bezpieczeństwo i zgodność z 
prawem A

 (HL-2130 / HL-2132 / HL-2135W / HL-2240 / HL-2240D / HL-2242D /
 HL-2250DN / HL-2270DW / DCP-7055 / DCP-7055W / DCP-7057 /DCP-7057W /

 DCP-7060D / DCP-7065DN / DCP-7070DW / MFC-7360 / MFC-7362N /
 MFC-7360N / MFC-7460DN / MFC-7860DW)

Pogrubienie Pogrubioną czcionką 
wyróżniono poszczególne 
przyciski na panelu sterowania 
produktu wyświetlanym na 
ekranie komputera.

Kursywa Kursywa wskazuje ważny 
punkt lub odnośnik do tematu 
pokrewnego.

Courier 
New

Tekst napisany czcionką 
Courier New wskazuje 
komunikaty pojawiające się na 
wyświetlaczu LCD produktu.

 

OSTRZEŻENIE wskazuje potencjalnie 
niebezpieczną sytuację, która może 
doprowadzić do śmierci lub poważnych 
obrażeń ciała.
 

UWAGA wskazuje potencjalnie niebezpieczną 
sytuację, która może doprowadzić do 
niewielkich lub umiarkowanych obrażeń ciała.

 

WAŻNE wskazuje potencjalnie 
niebezpieczną sytuację, która może 
doprowadzić do uszkodzenia mienia lub 
utraty funkcji urządzenia.

 

Uwagi opisują sposób reagowania 
na możliwe sytuacje lub zawierają 
porady dotyczące sposobu, w jaki 
dana operacja współpracuje z 
innymi funkcjami.

 Ikony wskazujące na zagrożenie 
elektryczne ostrzegają o możliwym 
porażeniu prądem.

 
Ikony informujące o nieprawidłowej 
konfiguracji ostrzegają o 
urządzeniach i operacjach 
niezgodnych z produktem.

 Ikony wskazujące na gorącą 
powierzchnię ostrzegają, aby nie 
dotykać gorących części produktu.
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Opracowanie i publikacja A

Ten podręcznik został opracowany i wydany pod nadzorem firmy Brother Industries Ltd. i zawiera 
najnowsze opisy i dane techniczne wyrobu.

Treść tego podręcznika i dane techniczne tego wyrobu podlegają zmianom bez powiadamiania.

Firma Brother zastrzega sobie prawo do wykonywania zmian bez powiadomienia w 
specyfikacjach oraz dokumentacji zawartej w niniejszym podręczniku i nie ponosi 
odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody (także pośrednie) spowodowane korzystaniem z tych 
informacji, w tym także za błędy typograficzne i inne, które mogą występować w tej publikacji.

Wybór miejsca A

Ustaw produkt na płaskiej, równej, stabilnej powierzchni, wolnej od drgań i wstrząsów, na przykład 
na stole. Ustaw produkt w pobliżu gniazda telefonicznego oraz standardowego, uziemionego 
gniazda elektrycznego. Wybierz miejsce, w którym temperatura utrzymuje się w zakresie od 10C 
do 32,5C, a wilgotność w zakresie od 20% do 80% (bez kondensacji).

OSTRZEŻENIE
 

NIE wystawiaj produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur, 
otwartego ognia, korozyjnych gazów, wilgoci ani kurzu.
 

 

NIE ustawiaj produktu przy grzejnikach, klimatyzatorach, wentylatorach biurkowych, 
lodówkach, wodzie lub chemikaliach.

 

UWAGA
 

Unikaj ustawiania produktu w obszarach o wzmożonym ruchu.
 

 

NIE ustawiaj produktu w miejscach, w których nastąpi zablokowanie otworów wentylacyjnych 
produktu. Pomiędzy otworami wentylacyjnymi a ścianą zachowaj odstęp około 100 mm.
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NIE podłączaj produktu do gniazd elektrycznych sterowanych przez przełączniki ścienne bądź 
wyłączniki czasowe ani do obwodów, do których podłączono również inne duże odbiorniki, 
ponieważ może to spowodować przerwę w dostawie prądu.
 

 

Przerwa w dostawie prądu może spowodować usunięcie danych z pamięci produktu.
 

 

Unikaj źródeł zakłóceń w rodzaju telefonów bezprzewodowych lub głośników.
 

 

Upewnij się, że przewody doprowadzone do produktu nie stwarzają zagrożenia potknięciem.
 

 

NIE spożywać torebki z krzemionkowym pochłaniaczem wilgoci. Torebkę należy wyrzucić. W 
razie spożycia natychmiast skonsultować się z lekarzem.

 

Aby bezpiecznie korzystać z produktu A

OSTRZEŻENIE
 

W produkcie znajdują się elektrody wysokiego napięcia. Przed przystąpieniem do czyszczenia 
wnętrza produktu upewnij się, że odłączony został przewód linii telefonicznej (tylko model MFC), 
a następnie przewód zasilający od gniazda elektrycznego. Pozwoli to zapobiec porażeniu 
prądem.
 

 

 

NIE dotykaj wtyczki mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.
 

Zawsze upewnij się, że wtyczka jest dokładnie włożona do gniazdka.
 



4

 

Urządzenie należy umieścić w pobliżu łatwo dostępnego gniazda elektrycznego. W przypadku 
zagrożenia, należy odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego w celu całkowitego 
odcięcia zasilania.
 

 

Do opakowania produktu i jednostki bębna użyto plastikowych worków. Plastikowe worki nie 
służą do zabawy. Aby uniknąć zagrożenia uduszeniem, worki te należy trzymać z dala od dzieci 
i niemowląt i usunąć je w odpowiedni sposób.
 

 

NIE używaj substancji łatwopalnych w pobliżu produktu. NIE używaj żadnego rodzaju aerozoli 
do czyszczenia produktu wewnątrz ani na zewnątrz. W przeciwnym razie może dojść do pożaru 
lub porażenia prądem. Informacje na temat czyszczenia produktu dostępne są w części 
Konserwacja w Podręczniku użytkownika/Podstawowym podręczniku użytkownika.

 

 

NIE używaj odkurzacza do zbierania rozsypanego tonera. Może to spowodować zapalenie pyłu 
tonera wewnątrz odkurzacza, a w rezultacie pożar. Starannie zbierz pył z tonera miękką suchą 
ściereczką, niepozostawiającą włókien i usuń zgodnie z przepisami lokalnymi.
 

 

Uważaj, aby nie wdychać tonera.
 

 

 GORĄCA POWIERZCHNIA

Tuż po użyciu produktu niektóre wewnętrzne części urządzenia mogą być bardzo gorące. Aby 
zapobiec obrażeniom podczas otwierania przedniej lub tylnej pokrywy (tylny podajnik 
wyjściowy), NIE dotykaj części oznaczonych zacienieniem na rysunku.

 

  

   

Wnętrze produktu

(Widok z przodu)

Wnętrze produktu

(Widok z przodu)

Wnętrze produktu

(Widok z tyłu)



5

 

(tylko model MFC)

Podczas instalacji i zmianie podłączeń linii telefonicznej należy zwracać uwagę na ostrzeżenia. 
Nigdy nie dotykaj przewodów telefonicznych lub nieizolowanych zacisków, aż do odłączenia linii 
telefonicznej z gniazdka telefonicznego. Nigdy nie instaluj przewodów telefonicznych podczas 
burzy. Nigdy nie instaluj ściennego gniazdka telefonicznego w miejscu wilgotnym.
 

 

(tylko model MFC)

Podczas korzystania ze sprzętu telefonicznego, należy zawsze przestrzegać podstawowych 
zasad bezpieczeństwa, aby zmniejszyć zagrożenie pożarem, porażeniem prądem i 
poranieniem osób. Dlatego też:

1 NIE używaj produktu w pobliżu wody, np. wanny, umywalki, zlewu czy produktów myjących, 
w wilgotnej piwnicy ani w pobliżu basenu.

2 Unikaj używania tego produktu podczas burzy. Istnieje możliwość porażenia przez piorun.

3 NIE używaj tego produktu do zgłaszania wycieku gazu, w miejscu tego wycieku.

4 NIE zalecamy używania przedłużaczy.

5 Nigdy nie instaluj przewodów telefonicznych podczas burzy. Nigdy nie instaluj ściennego 
gniazdka telefonicznego w miejscu wilgotnym.

6 W razie uszkodzenia kabli odłącz urządzenie i skontaktuj się ze sprzedawcą firmy Brother.

7 NIE stawiaj żadnych przedmiotów na urządzeniu ani nie blokuj odpowietrzników.

8 To urządzenie powinno zostać podłączone do źródła prądu zmiennego o zakresie 
wskazanym na tabliczce znamionowej. NIE podłączaj urządzenia do źródła prądu stałego 
lub inwertora. Jeśli nie jesteś pewien, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

ZACHOWAJ NINIEJSZY PODRĘCZNIK

 

UWAGA
 

(tylko modele MFC i DCP)

Podczas przenoszenia urządzenia chwyć boczne uchwyty znajdujące się pod skanerem. NIE 
przenoś urządzenia trzymając je od spodu.
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(tylko modele MFC i DCP)

Niektóre obszary urządzenia mogą spowodować obrażenia, jeżeli pokrywy (wycieniowane) 
będą zamykane z użyciem siły. Należy zachować ostrożność, wkładając ręce w miejsca 
przedstawione na ilustracjach.
 

 

 

(tylko modele MFC i DCP)

W celu uniknięcia obrażeń uważaj, aby nie wkładać palców w miejsca przedstawione na 
ilustracjach.
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WAŻNE
NIE usuwaj ani nie niszcz żadnych etykiet ostrzegawczych znajdujących się na lub w 
produkcie.
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Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa A

1 Przeczytaj wszystkie te instrukcje.

2 Zachowaj niniejsze instrukcje do wykorzystania w przyszłości.

3 Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń i instrukcji naniesionych na produkcie.

4 Odłącz ten produkt od gniazda ściennego przed przystąpieniem do czyszczeniem jego 
wnętrza. NIE używaj płynnych ani aerozolowych środków czyszczących. Do czyszczenia 
używaj suchej, niestrzępiącej się ściereczki.

5 NIE umieszczaj tego urządzenia na niestabilnym wózku, podstawce lub stole. Urządzenie 
może spaść, co spowoduje jego poważne uszkodzenia.

6 Szczeliny i otwory w obudowie tylnej lub pod spodem urządzenia służą w celach 
wentylacyjnych. Aby zapewnić poprawne działanie urządzenia oraz chronić je przed 
przegrzaniem, otwory te nie mogą zostać zablokowane lub zasłonięte. Te otwory nie powinny 
być nigdy blokowane przez umieszczanie produktu na łóżku, tapczanie, dywanie lub innej 
podobnej powierzchni. To urządzenie nigdy nie powinno być umieszczane przy lub nad 
kaloryferem lub grzejnikiem. Ten produkt nigdy nie powinien być umieszczany w zabudowie, 
o ile nie zostanie zapewniona prawidłowa wentylacja.

7 To urządzenie powinno zostać podłączone do źródła prądu przemiennego o parametrach 
podanych na tabliczce znamionowej. NIE podłączaj urządzenia do źródła prądu stałego lub 
inwertora. Jeśli nie jesteś pewien, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

8 Ten produkt jest wyposażony w 3-przewodową wtyczkę uziemiającą. Ta wtyczka będzie 
pasować tylko do gniazdka z uziemieniem. Jest to funkcja bezpieczeństwa. Jeżeli nie możesz 
włączyć wtyczki do gniazdka, wezwij elektryka, by wymienił przestarzałe gniazdko. NIE 
zmieniaj przeznaczenia uziemionej wtyczki.

9 Używaj tylko przewodu zasilającego dostarczonego z tym produktem.

10 NIE dopuść, aby cokolwiek leżało na przewodzie zasilającym. NIE umieszczaj tego urządzenia 
w miejscu, w którym osoby będą przechodzić przez przewód.

11 Używaj tego produktu w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.

12 Firma Brother NIE zaleca ponownego używania żadnych przedłużaczy.

13 Przewód zasilający wraz z przedłużaczami nie powinien być dłuższy niż 5 metrów.

NIE należy podłączać do tego samego obwodu zasilania innych urządzeń dużej mocy, np. 
klimatyzatorów, kopiarek, niszczarek itp.

14 NIE umieszczaj przed urządzeniem żadnych przedmiotów, które mogą blokować drukowane 
strony lub odbierane faksy. NIE umieszczaj niczego na drodze drukowanych stron lub 
odbieranych faksów.

15 Zanim podniesiesz wydrukowane strony odczekaj, aż całkowicie wysuną się z produktu.

16 Odłącz urządzenie od gniazdka zasilania i zleć obsługę pracownikom autoryzowanego 
serwisu firmy Brother, pod następującymi warunkami:

 Gdy przewód zasilający jest uszkodzony lub postrzępiony.

 Jeżeli do urządzenia wlała się ciecz.

 Jeżeli produkt został narażony na deszcz lub wodę.
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 Jeżeli produkt nie działa normalnie, gdy przestrzegane są instrukcje obsługi. Wykonuj tylko 
te regulacje, które są ujęte w instrukcjach obsługi. Niewłaściwe dokonanie innych regulacji 
może spowodować uszkodzenie i często będzie wymagało dużej pracy wykwalifikowanego 
technika w celu przywrócenia normalnej pracy urządzenia.

 Jeżeli urządzenie zostało upuszczone lub obudowa została uszkodzona.

 Jeżeli produkt wykazuje wyraźną zmianę zachowania, sygnalizując potrzebę obsługi 
serwisowej.

17 W celu ochrony produktu przed przepięciami w zasilaniu, zalecamy używanie urządzenia 
zabezpieczającego zasilanie (Surge Protector).

18 W celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia elektrycznego i obrażenia osób zwróć uwagę 
na następujące zagadnienia:

 NIE używać tego produktu przy urządzeniach, które korzystają z wody, przy basenie lub w 
mokrej piwnicy.

 NIE używać tego produktu podczas burzy (istnieje niewielka możliwość porażenia prądem) 
ani do zgłaszania wycieku gazu (tylko model MFC) w miejscu tego wycieku.

 NIE używać tego produktu w pobliżu miejsca ulatniania się gazu.



10

Regulacje A

Deklaracja zgodności (tylko Europa) 
(HL-2130 / HL-2132 / HL-2240 / HL-2240D / HL-2242D / 
HL-2250DN / DCP-7055 / DCP-7057 / DCP-7060D / DCP-7065DN) A

Firma Brother Industries, Ltd.

z siedzibą pod adresem 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonia

deklaruje, że ten produkt jest zgodny z niezbędnymi wymogami dyrektyw 2004/108/WE, 
2006/95/WE oraz 2005/32/WE.

Deklaracja zgodności jest dostępna na naszej stronie internetowej.

Przejdź pod adres http://solutions.brother.com/.

i wybierz region (np. Europa)

i wybierz kraj

i wybierz posiadany model

i wybierz pozycję „Podręczniki”

i wybierz pozycję Deklaracja zgodności (w razie konieczności wybierz język).

Deklaracja zgodności (tylko Europa) 
(HL-2135W / HL-2270DW / DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW / 
MFC-7360 / MFC-7362N / MFC-7360N / MFC-7460DN / MFC-7860DW)A

Firma Brother Industries, Ltd.

z siedzibą pod adresem 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonia

deklaruje, że ten produkt jest zgodny z niezbędnymi wymogami dyrektyw 1999/5/WE oraz 
2005/32/WE.

Deklaracja zgodności jest dostępna na naszej stronie internetowej.

Przejdź pod adres http://solutions.brother.com/.

i wybierz region (np. Europa)

i wybierz kraj

i wybierz posiadany model

i wybierz pozycję „Podręczniki”

i wybierz pozycję Deklaracja zgodności (w razie konieczności wybierz język).

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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Specyfikacja wg normy IEC60825-1:2007 (dla modeli o napięciu 
220-240 V) A

Ten produkt jest urządzeniem laserowym Klasy 1 zgodnie z definicją specyfikacji 
IEC60825-1:2007. Etykieta pokazana poniżej jest nakładana w krajach, w których jest to 
wymagane.

Wewnętrzne promieniowanie laserowe A

Długość fali: 770 - 800 nm

Wyjście: maks. 25 mW

Klasa lasera: Klasa 3B

OSTRZEŻENIE
 

Używanie funkcji, regulacje albo wykonywanie procedur innych, niż podane w tym podręczniku 
może spowodować niebezpieczne narażenie się na promieniowanie.

 

Odłączanie urządzenia A

Urządzenie należy umieścić w pobliżu łatwo dostępnego gniazda elektrycznego. W przypadku 
zagrożenia, należy odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego w celu całkowitego 
odcięcia zasilania.

Informacje o zatwierdzeniu (tylko model MFC) A

TO URZĄDZENIE JEST PRZEWIDZIANE DO PRACY Z DWUPRZEWODOWĄ LINIĄ 
ANALOGOWĄ PSTN WYPOSAŻONĄ W ODPOWIEDNIE ZŁĄCZE.

Firma Brother informuje, że niniejszy produkt może nie działać prawidłowo w kraju innym niż kraj, 
w którym został zakupiony, oraz nie udziela żadnych gwarancji na wypadek zastosowania 
produktu do transmisji za pośrednictwem publicznych linii telekomunikacyjnych w innym kraju.

To urządzenie jest wyposażone w diodę laserową klasy 3B, 
emitującą niewidzialne promieniowanie laserowe w zespole 
lasera. Pod żadnym pozorem nie wolno otwierać zespołu lasera.

 

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
LASER KLASSE 1 PRODUKT
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Połączenie sieci lokalnej (tylko modele sieciowe) A

UWAGA
 

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

 

Zakłócenia radiowe A

Niniejszy wyrób spełnia wymagania normy EN 55022 (publikacja 22 CISPR), klasa B. 

Dyrektywa UE 2002/96/WE i norma EN 50419 A

 

Ten sprzęt jest oznaczony symbolem recyklingu. Oznacza to, że po zużyciu się sprzętu musisz 
przekazać go osobno do odpowiedniego punktu zbiorczego, a nie wraz z niesortowanymi 
odpadami komunalnymi. Ochroni to środowisko. (Tylko w Unii Europejskiej)
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Międzynarodowe zaświadczenie zgodności z normą ENERGY STAR®
A

Celem międzynarodowego programu ENERGY STAR® jest promocja rozwoju i popularyzacji 
energooszczędnego sprzętu biurowego.

Jako partner programu ENERGY STAR®, firma Brother Industries, Ltd. potwierdza, że produkt ten 
spełnia wytyczne ENERGY STAR® w zakresie wydajnego zużycia energii.
 

Znaki towarowe A

Logo Brother jest zarejestrowanym znakiem towarowym Brother Industries, Ltd.

Brother jest zarejestrowanym znakiem towarowym Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server, Outlook i Internet Explorer są zastrzeżonymi znakami 
towarowymi lub znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub 
innych krajach.

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

Apple, Macintosh, Safari i Mac OS są znakami handlowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w 
USA i innych krajach.

Linux jest zarejestrowanym znakiem handlowym, którego właścicielem w Stanach Zjednoczonych 
i innych krajach jest Linus Torvalds.

UNIX jest zarejestrowanym znakiem handlowym konsorcjum The Open Group w Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach.

Intel, Intel Core i Pentium są znakami handlowymi firmy Intel Corporation w Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach.

AMD jest znakiem handlowym firmy Advanced Micro Devices, Inc.

Adobe, Illustrator, Photoshop, PostScript i PostScript 3 są zastrzeżonymi znakami towarowymi 
lub znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub 
innych krajach.

Corel i CorelDRAW są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Corel 
Corporation i/lub jej spółek zależnych w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wi-Fi oraz Wi-Fi Alliance są zarejestrowanymi znakami handlowymi stowarzyszenia Wi-Fi 
Alliance.

AOSS jest znakiem handlowym firmy Buffalo Inc.
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Nuance, logo Nuance, PaperPort i ScanSoft są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi 
znakami towarowymi firmy Nuance Communications, Inc. lub jej spółek zależnych w Stanach 
Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Każda firma, której nazwy oprogramowania są wymienione w tym podręczniku, posiada 
Umowę Licencyjną na Oprogramowanie dotyczącą programów będących jej własnością.

Wszystkie nazwy handlowe oraz nazwy produktów spólek wystepujace na produktach 
Brother, powiazane dokumenty oraz wszelkie inne materialy sa znakami towarowymi lub 
zastrzezonymi znakami towarowymi odpowiednich spólek.
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Uwagi dotyczące licencjonowania typu Open 
Source A

W niniejszym produkcie użyto oprogramowanie o otwartym kodzie źródłowym (open source).

Uwagi dotyczące licencjonowania typu Open Source oraz praw autorskich można znaleźć na 
dostarczonym dysku CD-ROM.

(System Windows®) „X:\License.txt” (gdzie X oznacza odpowiednią literę dysku).

(Komputery Macintosh) Dwukrotnie kliknij ikonę dysku CD-ROM na pulpicie. Następnie dwukrotnie 
kliknij ikonę Utilities (Programy narzędziowe). Zostanie wyświetlony dokument License.rtf.

Prawa autorskie i licencja A

©2010 Brother Industries, Ltd. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez następujących producentów:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

©2010 Devicescape Software, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ten produkt zawiera oprogramowanie „KASAGO TCP/IP” opracowane przez firmę 
ZUKEN ELMIC, Inc.

Inne informacje
(MFC-7470D, MFC-7860DN i 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® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

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

FlashFX® Pro™ jest znakiem towarowym firmy Datalight, Inc.

Reliance™ jest znakiem towarowym firmy Datalight, Inc.

Datalight® jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., Wszelkie prawa zastrzeżone
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Niezgodne z prawem użycie sprzętu kopiującego
(tylko modele MFC i DCP) A

Powielanie pewnych dokumentów w celu popełnienia oszustwa stanowi przestępstwo. Poniżej 
przedstawiona została niepełna lista dokumentów, których powielanie może być prawnie 
niedozwolone. W razie wątpliwości dotyczących określonego dokumentu zalecamy 
skonsultowanie się z radcą prawnym i/lub odpowiednimi organami prawnymi:

 Waluta

 Obligacje lub inne papiery dłużne

 Certyfikaty depozytowe

 Dokumenty służby wojskowej lub poboru

 Paszporty

 Znaczki pocztowe (stemplowane lub niestemplowane)

 Dokumenty imigracyjne

 Dokumenty dotyczące opieki społecznej

 Czeki lub weksle wystawione przez agencje rządowe

 Plakietki identyfikacyjne lub insygnia

Ponadto zgodnie z prawem niektórych państw zabronione jest kopiowanie prawa jazdy i/lub 
dowodu własności pojazdu.

Kopiowanie dzieł chronionych prawem autorskim jest prawnie niedozwolone i podlega wyjątkowi 
„uczciwego postępowania” w odniesieniu do części dzieła chronionego prawem autorskim. 
Wielokrotne kopiowanie stanowi niewłaściwe użytkowanie. Dzieła sztuki należy postrzegać jako 
odpowiedniki dzieł chronionych prawem autorskim.
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