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Sådan bruger du denne brugsanvisning: 1

1 Læs hele brugsanvisningen, før du bruger maskinen, og gem den til senere brug.

2 Følg omhyggeligt anvisningerne i denne brugsanvisning, og følg altid alle advarsler og 
anvisninger på produktet.

3 Kontakt Brother Support, hvis du har problemer med brug af maskinen efter at have læst denne 
brugsanvisning.

4 Se omhyggeligt symbolerne og termerne, der er anvendt i dokumentationen herunder, så du er 
sikker på, at du har forstået alle anvisningerne.

Produktsikkerhedsguide 1

(HL-S7000DN)

Læs denne brugsanvisning, før du tager produktet i brug eller udfører vedligeholdelse. Hvis disse 
anvisninger ikke følges, er der øget risiko for brand, elektrisk stød, forbrændinger eller kvælning. 
Brother kan ikke holdes ansvarlig for beskadigelser i situationer, hvor produktets ejer har tilsidesat 
de i denne brugsanvisning angivne anvisninger.

Læs alle anvisningerne. Gem dem til senere brug.
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Symboler og termer, der er anvendt i 
dokumentationen 1

De følgende symboler og termer er anvendt i hele dokumentationen.

Følg alle de advarsler og anvisninger, der er markeret på produktet.

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

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

Vigtigt!

Vigtigt angiver, at der er en potentielt farlig 
situation, som, hvis den ikke undgås, kan 
resultere i materielle skader eller nedsat 
produktfunktionalitet.

Forbudsikoner angiver handlinger, 
der ikke må udføres.

Dette ikon angiver, at der ikke må 
bruges brændbar spray.

Dette ikon angiver, at der ikke må 
bruges organiske opløsningsmidler 
såsom alkohol og væsker.

Dette ikon angiver, at du ikke må 
røre ved det angivne område.

Dette ikon angiver, at du ikke må stå 
på det angivne område.

Dette ikon angiver, at du kan vælte, 
hvis du står på det angivne område.

Ikoner for elektrisk fare advarer dig 
om fare for elektrisk stød.

Ikoner for brandfare advarer dig om, 
at der er risiko for brand.

 Bemærkninger fortæller dig, hvordan 
du skal reagere i en given situation, 
eller giver tip om, hvordan 
funktionsmåden fungerer med andre 
funktioner.

Fed Fed skrift identificerer 
bestemte knapper på 
produktets betjeningspanel 
eller på computerskærmen.

Kursiv Kursiv skrifttype fremhæver et 
vigtigt punkt eller henviser dig 
til et beslægtet emne.

Courier 
New

Tekst med skrifttypen Courier 
New identificerer meddelelser 
på produktets display.
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Kompilering og udgivelse 1

Denne vejledning er blevet kompileret og offentliggjort med de seneste oplysninger om 
produktsikkerhed, der eksisterede på tidspunktet for offentliggørelsen. Der tages forbehold for 
ændringer af oplysningerne i vejledningen.

Den seneste vejledning findes på adressen http://solutions.brother.com/.

Vælg en sikker placering til produktet 1

Placer produktet på en plan, vandret og stabil overflade, f.eks. et bord, der ikke udsættes for 
vibrationer og stød og ikke skråner mere end 2 grader. Placer produktet i nærheden af en 
almindelig jordforbundet stikkontakt. Vælg en placering, hvor temperaturen ligger mellem 18 C 
og 33 C, og hvor fugtindholdet er mellem 20 % og 80 % (uden kondensering).

ADVARSEL
 

 

Du må IKKE udsætte produktet for direkte sollys, høj varme, åben ild, korroderende gasser, fugt 
eller støv. Dette kan øge risikoen for elektrisk stød, kortslutning eller brand. Det kan også 
beskadige produktet og/eller umuliggøre reparation.
 

 

 

Du må IKKE placere produktet i nærheden af varmeapparater, klimaanlæg, elektriske blæsere, 
køleskabe eller vand. Dette kan øge risikoen for kortslutning eller brand, hvis vand kommer i kontakt med 
produktet (herunder kondensering, der skyldes opvarmningsudstyr/klimaanlæg/ventilationsudstyr).
 

 

 

Du må IKKE placere produktet i nærheden af kemikalier eller på steder, hvor der kan opstå 
kemikaliespild. Dette gælder især organiske opløsningsmidler eller væsker, der kan få 
kabinettet og/eller kablerne til at smelte eller opløses med risiko for brand eller elektrisk stød til 
følge. De kan også ødelægge produktets funktion eller misfarve det.
 

 

 

http://solutions.brother.com/
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Du må IKKE placere produktet på et sted, hvor åbninger i produktet spærres eller blokeres. 
Åbningerne skal sikre ventilation. Blokering af produktets ventilationsåbninger kan medføre 
risiko for overophedning og/eller brand.

Gør følgende i stedet:

• Sørg for, at der er en afstand på omkring 330 mm mellem ventilationsåbningen og væggen.

• Placer produktet på en stabil overflade. Du må IKKE placere produktet på en seng, sofa, et 
tæppe eller lignende blød overflade.

• Du på IKKE placere dette produkt i en "indbygget" installation, medmindre der er sørget for 
tilstrækkelig ventilation.

 

FORSIGTIG
 

Undgå at placere produktet et sted, hvor der er meget trafik. Hvis det er nødvendigt at placere 
produktet på et udsat sted med meget trafik, skal du sørge for, at det er placeret et sikkert sted, 
hvor det ikke kan væltes ned med tilskadekomst og alvorlig beskadigelse af produktet til følge. 
Du skal også sørge for, at kablerne er fastgjort, så ingen kan falde i dem.
 

 

Du må IKKE slutte produktet til en stikkontakt, der styres af afbrydere eller automatiske timere, 
eller slutte det til samme kredsløb som store apparater, f.eks. klimaanlæg, kopimaskine, 
makulator osv., der kan afbryde strømforsyningen.
 

 

Du må IKKE placere tunge genstande på produktet. Du må IKKE placere dette produkt på en 
ustabil vogn, stativ eller bord. Produktet er tungt og kan vælte ned og forårsage personskade 
og beskadigelse af produktet. Vær især opmærksom på sikker og stabil placering, hvis 
produktet opstilles på et område, hvor der befinder sig børn.
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Vigtigt
• Du må IKKE anbringe genstande oven på produktet. Det kan øge risikoen for overophedning 

og/eller fejl i tilfælde af fejlfunktion ved produktet.

• Du må IKKE placere produktet ved siden af forstyrrende kilder, f.eks. højttalere eller baser til 
trådløse telefoner af andre mærker end Brother. Dette kan forstyrre produktets elektroniske 
dele.

• Du må IKKE placere maskinen på en flade, der skråner mere end 2 grader. Når du løfter eller 
flytter maskinen, efter at blækpatronen er installeret, skal maskinen holdes så plant som 
muligt, og maskinen må ikke holdes skråt i længere tid. Hvis maskinen holdes skråt, kan det 
medføre blæklækage og indvendige skader i maskinen.

• Forstyrrelser i det elektriske system kan slette information i produktets hukommelse.

• I tilfælde af strømsvigt, eller hvis maskinens strømkabel har været taget ud i længere tid, skal 
du indstille dato og klokkeslæt igen, når strømtilførslen er gendannet. Hvis dato og klokkeslæt 
ikke indstilles, fungerer produktets automatiske rensningsfunktion ikke, og udskriftskvaliteten 
kan blive reduceret.
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Generelle forholdsregler 1

ADVARSEL
 

Maskinen er pakket ind i plastikposer. Plastikposer er ikke legetøj. Hold disse poser væk fra 
børn, og bortskaf dem korrekt for at undgå risikoen for kvælning.
 

 

Til brugere med pacemaker

Denne maskine genererer et svagt magnetfelt. Hvis du bemærker usædvanlige symptomer med 
din pacemaker, når du er i nærheden af maskinen, skal du væk fra den og omgående søge 
læge.
 

 

   

Brug IKKE brændbare substanser i nærheden af produktet. Du må IKKE bruge nogen form for 
spray eller organisk opløsningsmiddel/væske, der indeholder alkohol eller ammoniak til 
rengøring af produktet indvendigt eller udvendigt. Dette kan medføre brand eller elektrisk stød. 
Se uu User’s Guide (Brugsanvisning): Routine Maintenance (Rutinemæssig vedligeholdelse) 
for at få anvisninger vedrørende rengøring af produktet.
 

 

Tag produktets stik ud af stikkontakten før rengøring. Du må IKKE bruge væsker eller 
aerosolrengøringsmidler. Brug en tør, fnugfri, blød klud til rengøring.
 

 

 

Undgå at bruge dette produkt i tordenvejr. Der kan være risiko for elektrisk stød pga. lyn.
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FORSIGTIG
 

Nogle områder af maskinen kan forårsage tilskadekomst, hvis dæksler åbnes eller lukkes med 
magt. Pas på, når du sætter hænderne på de skraverede områder i illustrationerne.
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Denne maskine er tung og vejer mere end 40 kg. For at undgå risikoen for tilskadekomst skal 
mindst to personer løfte maskinen ved at tage fat i den forreste og bageste ende. Pas på 
outputstopperen, når maskinen flyttes eller løftes. Der er risiko for tilskadekomst, hvis dit ansigt 
eller din krop rammer outputstopperen. Pas på ikke at få fingrene i klemme, når du sætter 
maskinen ned igen.

Du må IKKE bære maskinen ved at tage fat i papirbakken eller duplexbakken. Maskinen kan 
glide ud af dine hænder. Bær altid maskinen ved at sætte hænderne helt ind under maskinen.
 

Du må IKKE bære produktet, når de nederste bakker (ekstraudstyr), outputbakken 
(ekstraudstyr) eller stabilisatoren (ekstraudstyr) er monteret. Dette ekstraudstyr er ikke 
fastmonteret på produktet, og der er derfor risiko for tilskadekomst eller beskadigelse, når disse 
også bæres.
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Hvis du har installeret to eller flere nedre bakker som ekstraudstyr, skal du også installere 
stabilisatoren som ekstraudstyr.

Når du placerer eller flytter Brother-maskinen på stabilisatoren (ekstraudstyr), skal du 
kontrollere, at alle fire ben er justeret og står fast på gulvet. Hvis stabilisatorens ben ikke 
justeres, kan maskinen flytte sig eller vælte, så du kommer til skade.
 

Pas på ikke at snuble over stabilisatorens (ekstraudstyr) ben. Stå ikke på stabilisatoren 
(ekstraudstyr). Printeren og stabilisatoren (ekstraudstyr) kan flytte sig, så du falder.

Du må IKKE røre ved farlige, bevægelige dele.

Hold fingre og andre dele af kroppen på afstand.
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Du må IKKE skubbe til outputbakken (ekstraudstyr) fra siden, efter at den er installeret. 
Outputbakken (ekstraudstyr) kan falde ned og forårsage tilskadekomst.

 

Vigtigt
• Du må IKKE fjerne eller beskadige forsigtigheds- og advarselsmærkaterne på produktet.

 

• Du må IKKE fjerne serienummeret og anvisningsmærkaterne på produktet.
 

Bemærk!
Rør ikke ved printhovedet, de skraverede dele vist i illustrationen. Hvis du rører ved printhovedet, 
kan du få blæk på huden. Hvis du får blæk på huden, skal du omgående vaske det af med sæbe.
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Sikker tilslutning af produktet 1

ADVARSEL
 

Der er højspændingselektroder inde i produktet. Før du gør produktet rent indvendigt, skal du 
altid tage strømkablet ud af stikkontakten. Derved kan elektrisk stød forhindres.
 

 

 

Du må IKKE røre ved stikket med våde hænder. Dette kan medføre elektrisk stød.
 

 

 

 

Sørg altid for, at stikket sættes helt ind.
 

 

 

Produktet skal sluttes til en vekselstrømskilde inden for det område, der er angivet på 
mærkedatalabelen. Du må IKKE slutte det til en jævnstrømskilde eller omformer. Hvis du er i 
tvivl, skal du kontakte en autoriseret installatør.
 

 

 

Du må IKKE stille genstande på strømkablet. Du må IKKE placere produktet, så der er risiko for, 
at der trædes på ledningen.
 

 

Af sikkerhedshensyn må det trebenede stik kun sættes i en standardstikkontakt med tre 
åbninger, der er sikkert jordet via en elektrisk standardledningsføring.
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Du må kun anvende det strømkabel, der følger med produktet.
 

 

 

Du må IKKE placere produktet i en position, hvor der bliver trukket i kablet, eller hvor kablet på 
anden vis belastes. Dette kan medføre, at kablet blive slidt eller flosset.
 

 

 

Tag produktets stik ud af stikkontakten, før du flytter produktet.
 

 

 

Du må IKKE bruge produktet, hvis strømkablet er flosset eller beskadiget. Dette kan medføre 
elektrisk stød eller brand.
 

 

Brother anbefaler på det kraftigste, at du IKKE anvender en forlængerledning.
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Reparation af produktet 1

Du må IKKE selv forsøge at reparere produktet, da du bl.a. kan risikere at komme til at røre ved 
farlige spændingspunkter, når du åbner eller fjerner låg, og du kan miste reklamationsretten. 
Kontakt Brother Support, hvis du har problemer med maskinen.

ADVARSEL
 

 

Der er risiko for at få elektrisk stød, hvis produktet er blevet tabt, eller hvis kabinettet er blevet 
beskadiget. Tag produktets stik ud af stikkontakten, og kontakt Brother Support.

 

FORSIGTIG
 

Træk omgående stikket til produktet ud af stikkontakten, hvis produktet bliver usædvanligt 
varmt, hvis der kommer røg fra det, hvis det lugter kraftigt, eller hvis du kommer til at spilde 
væske ned i det. Kontakt Brother Support.

 

Vigtigt
Du må kun justere de kontrolfunktioner, der beskrives i betjeningsanvisningerne, hvis 
produktet ikke fungerer normalt, selvom du følger betjeningsanvisningerne. Forkert justering 
af andre kontrolfunktioner kan forårsage skade, og det vil ofte kræve omfattende arbejde af en 
autoriseret tekniker at retablere produktet til normal funktion.
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Reklamationsret og ansvar 1

Brother kan ikke holdes ansvarlig for tab eller beskadigelser, der skyldes brug af de heri angivne 
oplysninger (herunder, men ikke begrænset til direkte skader, særlige skader eller følgeskader). 
Intet i denne brugsanvisning skal påvirke en eksisterende reklamationsret eller tolkes som 
tildeling af yderligere reklamationsret. Reklamationsretten for produktet kan bortfalde, hvis 
sikkerhedsanvisningerne i denne brugsanvisning ikke følges.

Overensstemmelseserklæring (kun Europa) 1

Vi, Brother Industries, Ltd. med adressen 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 
Japan erklærer hermed, at dette produkt overholder de væsentlige krav i direktiv 1999/5/EF.

Overensstemmelseserklæringen (Declaration of Conformity (DoC)) findes på vores websted.

Gå ind på http://solutions.brother.com/.

i vælg dit område (f.eks. Europa)

i vælg dit land

i vælg din model

i vælg "Vejledninger"

i vælg Overensstemmelseserklæring (vælg om nødvendigt sprog).

Frakobling af enhed 1

FORSIGTIG
 

Dette produkt skal installeres i nærheden af en stikkontakt, der er nem adgang til. I 
nødsituationer skal du trække strømkablet ud af stikkontakten for helt at afbryde strømmen.

 

http://solutions.brother.com/


15

LAN-forbindelse 1

FORSIGTIG
 

Du må IKKE slutte dette produkt til en LAN-forbindelse, hvor der kan forekomme overspænding.

 

Radiointerferens 1

ADVARSEL
 

Dette er et klasse A-produkt. I et boligområde kan dette produkt forårsage radiointerferens, hvor 
det kan være nødvendigt at træffe passende forholdsregler.

 

LED-stråling 1

LED'erne under outputstopperen er certificeret som dispensationsgruppe som defineret i 
IEC62471:2006.
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Oplysninger om genvinding i overensstemmelse med WEEE- og 
batteridirektivet 1

Produktet/batteriet er mærket med et af ovenstående genbrugssymboler. Det indikerer, at når 
produktet/batteriet er udtjent, skal det bortskaffes i henhold til kommunens bestemmelser, i f.eks. 
dertil opstillet container på kommunens genbrugsplads og ikke sammen med almindelig 
husholdningsaffald.

Erklæring om international ENERGY STAR®-kvalificering 1

Formålet med det internationale ENERGY STAR®-program er at fremme udviklingen og 
udbredelsen af energieffektivt kontorudstyr.

Som ENERGY STAR®-partner har Brother Industries, Ltd. fastslået, at dette produkt opfylder 

ENERGY STAR®-specifikationerne for energieffektivitet.
 

  

Symbol på produkt Symbol på batteri

Kun EU
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Varemærker 1

BROTHER er enten et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Brother Industries, 
Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server og Internet Explorer er enten registrerede varemærker eller 
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/eller andre lande.

Apple, Macintosh, Safari og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA 
og andre lande.

Linux er det registrerede varemærke tilhørende Linus Torvalds i USA og andre lande.

AMD er et varemærke tilhørende Advanced Micro Devices, Inc.

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

Wi-Fi Protected Setup, WPA, WPA2 og Wi-Fi Protected Access er mærker tilhørende Wi-Fi 
Alliance.

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

AOSS er et varemærke tilhørende Buffalo Inc.

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.

Kommentarer til Open Source Licensing 1

Besøg Brother Solutions Center på http://solutions.brother.com/ for at se Open Source-
licensbemærkninger og oplysninger om copyright.

Copyright og licens 1

©2012 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt indeholder software, der er udviklet af de følgende leverandører:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.

©2008 Devicescape Software, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt indeholder "KASAGO TCP/IP"-software udviklet af ZUKEN ELMIC, Inc.

http://solutions.brother.com/
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Øvrige oplysninger 1

FlashFX® er et registreret varemærke tilhørende Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

USA patentkontor 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. Alle rettigheder forbeholdes

Brother Support 1

Kundeservice 1

Gå ind på http://www.brother.com/ for at få kontaktoplysninger for din lokale Brother-afdeling.

Servicecentres beliggenheder 1

Kontakt den lokale Brother-afdeling for at få oplysninger om servicecentre i Europa. Du kan finde 
oplysninger om adresser og telefonnumre på europæiske afdelinger på http://www.brother.com/, 
hvor du skal vælge dit land.

http://www.brother.com/
http://www.brother.com/


www.brotherearth.com

http://www.brotherearth.com
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