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Lue tämä opas ennen kuin ryhdyt käyttämään tuotetta tai teet sille kunnossapitotoimia. Näiden 
ohjeiden noudattamatta jättäminen lisää tulipalon, sähköiskun, palovammojen tai tukehtumisen 
riskiä. Brother ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että tuotteen omistaja ei ole 
noudattanut tämän oppaan ohjeita.

Lue kaikki ohjeet. Laita ohjeet talteen myöhempää käyttöä varten.

Ohjeissa käytetyt 
symbolit ja 
merkintätavat 1

Kaikissa ohjeissa käytetään seuraavia 
symboleja ja merkintätapoja.

VAROITUS ilmaisee mahdollisen 
vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai 
kuolemaan johtavan tapaturman.

HUOMAUTUS ilmaisee mahdollisen 
vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vähäisiä tai 
kohtalaisia tapaturmia.

Tärkeää ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, 
joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai 
estää laitetta toimimasta.

Noudata kaikkia tuotteeseen merkittyjä 
varoituksia ja ohjeita.

Vinkki
• Kaikki mallit eivät ole saatavissa kaikissa

maissa.

• Tämän oppaan kuvat esittävät mallia FAX-
2845.

Tuotteen turvaohjeet 1

(FAX-2840 / FAX-2845 / FAX-2940 / MFC-7240)

Kieltokuvakkeet tarkoittavat toimia, 
joita ei saa tehdä.

Suurjännite-kuvake varoittaa 
mahdollisista sähköiskuista.

VAROITUS

HUOMAUTUS

Tärkeää

Helposti syttyvä-kuvake varoittaa 
tulipalon syttymisen 
mahdollisuudesta.

Kuuma pinta -kuvake varoittaa 
koskemasta laitteen kuumia osia.

Vinkki kertoo, miten toimia tietyissä 
tilanteissa, tai antaa vinkin siitä, 
miten valittu toiminto toimii yhdessä 
muiden toimintojen kanssa.

Lihavointi Lihavoitu teksti tarkoittaa 
tiettyjä painikkeita laitteen 
ohjauspaneelissa tai 
tietokoneen näytöllä.

Kursivointi Kursivoitu teksti korostaa 
tärkeää tietoa tai viittaa asiaan 
liittyvään ohjeaiheeseen.

Courier 
New

Courier New -fontilla kirjoitettu 
teksti tarkoittaa tuotteen 
nestekidenäytössä olevia 
viestejä.

Versio A

FIN
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Laadintaa ja julkaisua koskeva ilmoitus 1

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

Tämän käyttöohjeen sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Brother pidättää oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä tietoja ja aineistoa siitä ilmoittamatta, 
eikä vastaa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka aiheutuvat luottamisesta 
esitettyyn aineistoon, mukaan lukien typografiset ja muut julkaisuun liittyvät virheet, niihin 
kuitenkaan rajoittumatta.

Turvallisen sijainnin valinta tuotteelle 1

Aseta tuote tasaiselle, vakaalle alustalle (esimerkiksi pöydälle), johon ei kohdistu tärinää tai 
iskuja. Sijoita tuote puhelinpistokkeen ja normaalin maadoitetun sähköpistorasian lähelle. Valitse 
sijainti, jossa lämpötila on välillä 10 - 32,5 °C ja kosteus on 20 - 80 % (ilman kondensaatiota).

VAROITUS
 

ÄLÄ altista laitetta suoralle auringonvalolle, liialliselle kuumuudelle, avotulelle, suolaisille tai 
syövyttäville kaasuille, kosteudelle tai pölylle. Tämä saattaa aiheuttaa sähköiskun, oikosulun tai 
tulipalon vaaran. Se saattaa myös vahingoittaa tuotetta ja/tai tehdä siitä käyttökelvottoman.
 

 

ÄLÄ sijoita tuotetta lämmittimien, ilmastointilaitteiden, sähkötuulettimien, jääkaappien tai veden 
lähelle. Tämä saattaa aiheuttaa oikosulun tai tulipalon vaaran, jos vesi pääsee kosketuksiin 
tuotteen kanssa (lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteiden kondensaatio mukaan lukien).
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ÄLÄ aseta tuotetta palavien kemikaalien lähelle tai paikkaan, jossa kemikaaleja saattaa läikkyä. 
Erityisesti orgaaniset liuottimet tai nesteet saattavat aiheuttaa kotelon ja/tai johtojen 
pehmenemisen tai liukenemisen, jolloin aiheutuu tulipalon tai sähköiskun vaara. Ne saattavat 
myös aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön tai värin muutoksen.
 

 

ÄLÄ aseta tuotetta paikkaan, jossa tuotteen aukot tukkeutuvat tai peittyvät. Tällaiset aukot on 
tarkoitettu ilmanvaihtoa varten. Tuotteen ilmanvaihdon tukkiminen saattaa aiheuttaa 
ylikuumenemisen ja/tai tulipalon vaaran.

Tämän sijaan:

• Tuuletusaukon ja seinän väliin on jätettävä vähintään 100 mm:n rako.

• Sijoita tuote lujalle alustalle. ÄLÄ sijoita sitä sängyn, sohvan, maton tai muun vastaavan 
pehmeän pinnan päälle.

• ÄLÄ aseta tätä tuotetta lämmityspatterin tai lämmittimen lähelle tai päälle.

• ÄLÄ asenna tätä tuotetta uppoasennuksena, jos riittävästä ilmanvaihdosta ei ole huolehdittu.

 

HUOMAUTUS
 

Vältä koneen sijoittamista vilkkaasti kuljetulle alueelle. Jos tuote on sijoitettava vilkkaasti 
kuljetulle alueelle, varmista, että se on turvallisessa paikassa, jossa sitä ei voi vahingossa 
tönäistä nurin, mikä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen ja tuotteen vakavan vahingoittumisen. 
Varmista myös, että johdot on kiinnitetty siten, ettei niihin pääse kompastumaan.
 

 

ÄLÄ kytke tuotetta seinäkatkaisinten tai automaattisten ajastimien ohjaamiin seinäpistorasioihin 
tai samaan piiriin ilmastointilaitteen, kopiokoneen tai silppurin kaltaisten paljon tehoa 
kuluttavien, mahdollisesti virransyöttöön vaikuttavien laitteiden kanssa.
 

 

ÄLÄ syö silikageelipakkauksen sisältöä. Hävitä paketti. Jos silikageelipakkauksen sisältöä 
joutuu elimistöön, on hakeuduttava heti lääkärin hoitoon.
 

 

ÄLÄ aseta painavia esineitä tuotteen päälle. ÄLÄ aseta tätä tuotetta epävakaalle kärrylle, 
telineelle tai pöydälle. Tuote on painava ja se voi pudota, jolloin saattaa aiheutua 
loukkaantumisia ja tuote saattaa vahingoittua. Jos paikalla on lapsia, varmista erityisesti, että 
tuote sijoitetaan turvalliseen paikkaan.
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Tärkeää
• ÄLÄ aseta esineitä tuotteen päälle. Tämä saattaa lisätä ylikuumenemisen riskiä, jos laitteessa 

on toimintahäiriö.

• ÄLÄ aseta tuotteen eteen esineitä, jotka estävät paperien tulostamisen tai faksien 
vastaanottamisen.

• ÄLÄ aseta tuotetta häiriölähteiden viereen, esimerkiksi kaiuttimien tai muiden kuin Brotherin 
langattomien puhelinten viereen. Tuotteen elektronisten komponenttien toiminta saattaa 
häiriintyä.

• Virransyötön katkeaminen saattaa poistaa tietoja tuotteen muistista.
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Yleiset varotoimet 1

VAROITUS
 

Tuotteen pakkaamiseen on käytetty muovipusseja. Tukehtumisvaaran välttämiseksi nämä 
muovipussit on pidettävä pois vauvojen ja lasten ulottuvilta. Muovipussit eivät ole leluja.
 

 

• ÄLÄ laita värikasettia tai rumpu- ja värikasettiyksikköä tuleen. Se saattaa räjähtää ja 
aiheuttaa vahinkoja.

• ÄLÄ käytä tulenarkoja aineita tuotteen lähellä. ÄLÄ käytä minkäänlaisia suihkeita tuotteen 
sisä- tai ulkopuolen puhdistamiseen. Se voi aiheuttaa tulipalon tai sähköiskun. Tuotteen 
puhdistamista koskevia ohjeita on kohdassa Käyttöopas/Laajempi käyttöopas: Säännöllinen 
kunnossapito.
 

 

 

ÄLÄ puhdista levinnyttä väriainetta pölynimurilla. Väriainejauhe saattaa syttyä pölynimurin 
sisällä, mistä voi olla seurauksena tulipalo. Puhdista väriainejauhe huolellisesti kuivalla, 
nukkaamattomalla kankaalla ja hävitä se paikallisten säännösten mukaisesti.
 

 

Irrota tuotteen virtajohto seinäpistorasiasta ennen tuotteen sisä- tai ulkopuolen puhdistamista. 
ÄLÄ käytä puhdistukseen neste- tai aerosolipuhdistusaineita. Käytä puhdistamiseen kuivaa, 
nukkaamatonta ja pehmeää kangasta.
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Vältä tämän tuotteen käyttöä ukkosmyrskyn aikana. On olemassa pieni salaman aiheuttaman 
sähköiskun vaara.
 

 

Älä hengitä värijauhetta. Jos hengität värijauhetta, toimi heti seuraavien ohjeiden mukaisesti:

• Siirry alueelle, jossa on runsaasti raitista ilmaa.

• Kurlaa ja huuhtele suusi runsaalla vedellä.

• Jos yskää tai muita väriaineen hengittämisen aiheuttamia oireita esiintyy, ota välittömästi 
yhteys lääkäriin.

Jos vahingossa nielet värijauhetta, huuhtele suusi ja juo runsaasti raikasta vettä väriaineen 
laimentamiseksi. Ota sen jälkeen heti yhteys lääkäriin. Saat lisätietoja tuotteessa käytetystä 
väriaineesta lukemalla tuoteturvallisuustiedotteen WWW-osoitteessa 
http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html. Siihen sisältyy tärkeitä tietoja väriaineiden 
kemiallisesta koostumuksesta sekä toimenpiteistä väriaineelle altistuttaessa.
 

 

 KUUMA PINTA

Heti käytön jälkeen muutamat tuotteen sisällä olevat osat ovat erittäin kuumia. Odota vähintään 
10 minuuttia, että tuote jäähtyy, ennen kuin kosketat tuotteen sisäisiin osiin.
 

 

 

Ole varovainen, kun muutat puhelinlinjoja. Älä koske eristämättömiin puhelinjohtoihin tai 
liittimiin, jos puhelinjohtoa ei ole irrotettu pistorasiasta. Älä asenna puhelinjohtoja ukkosen 
aikana. Älä asenna puhelinpistorasiaa märkään paikkaan. Se voi aiheuttaa sähköiskun.

 

http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html
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HUOMAUTUS
 

Ota tuotteen etupuolelta tukeva ote sivukahvoista, kun siirrät tuotetta.
 

 

Tärkeää
ÄLÄ irrota tai vahingoita tuotteen sisällä olevia huomautus- tai varoitustarroja.
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Tuotteen turvallinen liitäntä 1

VAROITUS
 

Laitteen sisällä on suurjännitteelle alttiita osia. Varmista ennen laitteen sisäpuolen 
puhdistamista, että olet irrottanut ensin puhelinjohdon ja sitten virtajohdon seinäpistorasiasta. 
Näin estät sähköiskun.
 

 

 

ÄLÄ käsittele pistoketta märin käsin. Se voi aiheuttaa sähköiskun.
 

Varmista aina, että pistoke on kunnolla paikallaan.
 

 

Tämä laite on kytkettävä vaihtovirtalähteeseen, jonka jännite ja taajuus ovat tuotteen 
tyyppikilvessä mainitulla alueella. ÄLÄ kytke tuotetta tasavirtalähteeseen tai invertteriin. Ota 
yhteys pätevään sähköasentajaan, jos et ole varma.
 

 

ÄLÄ aseta mitään esineitä virtajohdon päälle. ÄLÄ aseta tätä tuotetta paikkaan, jossa ihmiset 
voivat kävellä johdon päällä.
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Turvallisen toiminnan takaamiseksi laitteen mukana toimitetun sähköjohdon maadoitetun 
pistokkeen saa asentaa ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan.
 

 

Käytä ainoastaan tuotteen mukana toimitettua virtajohtoa.
 

 

ÄLÄ aseta tätä tuotetta asentoon, jossa johto venyy tai siihen kohdistuu muuten vetoa. Tämä 
saattaa aiheuttaa johdon kulumista tai halkeilua.
 

 

ÄLÄ käytä tuotetta, jos virtajohto on halkeillut tai vahingoittunut. Se voi aiheuttaa tulipalon tai 
sähköiskun.
 

 

Brother EI suosittele minkään tyyppisen jatkojohdon käyttämistä.
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Tuotteen huolto 1

ÄLÄ yritä huoltaa tuotetta itse, sillä kansien avaaminen tai poistaminen saattaa altistaa sinut 
vaarallisille jännitteille ja muille vaaroille ja voi mitätöidä takuun. Jos sinulla on ongelmia laitteesi 
kanssa, ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun tai Brother-jälleenmyyjään.

VAROITUS
 

Jos laite on pudotettu tai sen kotelo on vaurioitunut, saattaa seurauksena olla sähköiskun vaara. 
Irrota tuote pistorasiasta ja ota yhteys Brother-jälleenmyyjään tai Brotherin asiakaspalveluun.

 

HUOMAUTUS
 

Jos laite kuumenee epätavallisen voimakkaasti, siitä tulee savua tai voimakkaita hajuja tai jos 
läikytät vahingossa nestettä sen päälle, irrota tuotteen virtapistoke heti pistorasiasta. Ota yhteys 
Brother-jälleenmyyjään tai Brotherin asiakaspalveluun.

 

Tärkeää
Jos laite ei toimi normaalisti, kun sen käyttöohjeita noudatetaan, muuta ainoastaan asetuksia, 
joiden toiminta on kerrottu käyttöohjeissa. Muiden osien väärin suoritetut säädöt saattavat 
vahingoittaa laitetta, jolloin pätevä korjaaja joutuu usein tekemään suuria korjauksia, jotta laite 
toimisi normaalisti.
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Tuotteen takuu & vastuuvelvollisuus 1

Brother ei ole vastuussa tappioista tai vahingoista, jotka saattavat aiheutua tässä olevien tietojen 
käytöstä (mukaan lukien, ilman rajoituksia, kaikki suorat, erityiset tai seuraamukselliset vahingot). 
Mikään tämän oppaan sisällöstä ei heikennä olemassa olevaa tuotteen takuuta tai muodosta 
tuotteelle lisätakuuta.

Hyväksyntätiedot 1

TÄMÄ LAITE ON SUUNNITELTU TOIMIMAAN SOPIVALLA LIITTIMELLÄ VARUSTETUN 
KAKSIJOHTIMISEN ANALOGISEN PUHELINLINJAN KANSSA.

Brother ilmoittaa, että laite ei ehkä toimi oikein muussa kuin siinä maassa, josta se on ostettu, eikä 
Brotherin takuu kata tilannetta, jossa tätä tuotetta käytetään muiden maiden yleisessä 
puhelinverkossa.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa) 
(vain FAX-2840 / FAX-2845 / FAX-2940) 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 2009/125/EY olennaisten vaatimusten 
mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on käytettävissä WWW-sivustossamme.

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

i valitse alue (esimerkiksi Eurooppa)

i valitse maa

i valitse mallisi

i valitse “Oppaat”

i valitse Vaatimustenmukaisuusvakuutus (valitse tarvittaessa kieli).

http://solutions.brother.com/
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IEC60825-1:2007 -määritys (vain 220-240 V -mallit) 1

Tämä tuote on IEC60825-1:2007-määritysten mukainen luokan 1 lasertuote. Alla kuvattu tarra on 
kiinnitetty maissa, joissa sitä vaaditaan.

Sisäinen lasersäteily 1

Aallonpituus: 775 - 800 nm

Teho: enintään 25 mW

Laserluokka: luokka 3B

VAROITUS
 

Säätölaitteiden ja säätöjen käyttäminen muuten kuin tässä oppaassa kuvatulla tavalla tai 
muiden kuin tässä oppaassa kuvattujen toimien tekeminen saattaa aiheuttaa altistumisen 
vaaralliselle säteilylle.

 

LUOKAN 1 LASERLAITE 1

VAROITUS
 

Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa 
käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

 

Laitteen kytkeminen irti 1

HUOMAUTUS
 

Tämä tuote on asennettava helppopääsyisen sähköpistorasian lähelle. Hätätilanteessa 
käyttäjän tulee tehdä laite jännitteettömäksi irrottamalla laitteen virtajohto pistorasiasta.

 

Tässä tuotteessa on luokan 3B laserdiodi, joka lähettää 
laseryksikköön näkymätöntä lasersäteilyä. Laseryksikköä ei saa 
avata missään tilanteessa.

 

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
LASER KLASSE 1 PRODUKT
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Radiohäiriöt 1

Tämä tuote on standardin EN55022 (CISPR-julkaisu 22) / luokan B mukainen. 

WEEE- (2002/96/EY) ja akkudirektiivin (2006/66/EY) mukaiset 
kierrätystiedot 1

Tuote/akku on merkitty jommallakummalla edellä olevista kierrätyssymboleista. Se kertoo, että 
kun tämä tuote/laite on käytetty loppuun, se on hävitettävä erillään talousjätteestä. Se on 
toimitettava lähimpään keräyspisteeseen jälleenkäsittelyä varten.

 

 

Tuotemerkki Akun merkki

Vain Euroopan unioni
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Tavaramerkit 1

Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Brother on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Microsoft, Windows, Windows Server, Outlook, Explorer, Word, Paint ja Internet Explorer ovat 
Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Windows Vista on joko Microsoft Corporationin rekisteröimä tavaramerkki tai tavaramerkki 
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Apple, Macintosh, Safari ja Mac OS ovat Apple, Inc:n rekisteröimiä tavaramerkkejä 
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Mac ja Mac-logo ovat Apple, Inc:n rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Linux on Linus Torvaldsin rekisteröity tavaramerkki USA:ssa ja muissa maissa.

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

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

CorelDRAW on Corel Corporation ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkki tai rekisteröity 
tavaramerkki Kanadassa, 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.

Kullakin yrityksellä, jonka ohjelmiston nimi mainitaan tässä oppaassa, on omia ohjelmiaan 
koskeva käyttöoikeussopimus.

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 käyttöoikeustiedot 1

Tähän tuotteeseen kuuluu avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.

Voit tarkastella avoimen lähdekoodin käyttöoikeustietoja ja tekijänoikeustietoja vierailemalla 
Brother Solutions Centerissä osoitteessa http://solutions.brother.com/.

Tekijänoikeus ja lisenssi 1

©2012 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Muita tietoja 1

FlashFX® on Datalight, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki.

FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

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

FlashFX® Pro™ on Datalight, Inc.:n tavaramerkki.

Reliance™ on Datalight, Inc:n tavaramerkki.

Datalight® on Datalight, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., Kaikki oikeudet pidätetään.

http://solutions.brother.com/
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Kopiointilaitteiden lainvastainen käyttö 1

Tiettyjen asiakirjojen toisintaminen petostarkoituksessa on rangaistavaa. Seuraavassa luetellaan 
asiakirjoja, joiden kopioiminen saattaa olla laitonta. Luettelo ei ole tyhjentävä. Suosittelemme, että 
tarkistat epäselvät tapaukset alasta vastaavilta viranomaisilta tai lainopilliselta asiantuntijalta.

 Valuutta

 Velkakirjat tai muut velkatodistukset

 Talletustodistukset

 Armeijapalvelus- tai kutsuntapaperit

 Passit

 Postimerkit (leimatut tai leimaamattomat)

 Maahanmuuttopaperit

 Sosiaaliavun asiakirjat

 Hallituksen virastojen asettamat sekit tai vekselit

 Virkamerkit tai -tunnukset

Näiden lisäksi joidenkin maakohtaisten lakien mukaan moottoriajoneuvojen rekisteriotteita ja 
omistustodistuksia ei saa kopioida.

Tekijänoikeudella suojattuja teoksia ei voi kopioida laillisesti, mutta tekijänoikeudella suojatun 
teoksen osan kopiointi sitaattioikeuden puitteessa on sallittua. Useiden kopioiden tekeminen 
tarkoittaa väärää käyttöä. Taideteoksiin on suhtauduttava samoin kuin tekijänoikeudella 
suojattuihin teoksiin.



Julkaisuajankohta: 02/2019
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