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Tämän oppaan käyttö: 1

1 Lue koko opas ennen laitteen käyttöä ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.

2 Noudata tässä oppaassa kuvattuja ohjeita huolellisesti. Varmista aina, että noudatat kaikkia 
laitteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.

3 Jos olet epävarma laitteen käytöstä tämän oppaan lukemisen jälkeen, ota yhteys Brotherin 
asiakaspalveluun.

4 Perehdy tässä oppaassa käytettyihin symboleihin ja käytänteisiin varmistaaksesi, että ymmärrät 
kaikki ohjeet.

Tuotteen turvaohjeet 1

(HL-S7000DN)

Lue tämä ohje, ennen kuin ryhdyt käyttämään laitetta tai teet sille kunnossapitotoimia. Näiden 
ohjeiden laiminlyönti saattaa lisätä tulipalon, sähköiskun, palovammojen tai tukehtumisen riskiä. 
Brother ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että laitteen omistaja ei ole 
noudattanut tämän oppaan ohjeita.

Lue kaikki ohjeet. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten.

Versio 0

FIN
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Oppaassa käytetyt symbolit ja käytänteet 1

Oppaassa käytetään seuraavia symboleja ja käytänteitä.

Noudata kaikkia laitteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.

VAROITUS
VAROITUS ilmaisee mahdollisen 
vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa kuoleman 
tai vakavia tapaturmia, jos tilannetta ei 
vältetä.

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

Tärkeää

Tärkeää osoittaa mahdollisen 
vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa aineellisia 
vahinkoja tai estää laitteen asianmukaisen 
toiminnan, jos tilannetta ei vältetä.

Kieltokuvakkeet viittaavat 
toimintoihin, joita ei saa tehdä.

Tämä kuvake osoittaa, että helposti 
syttyviä suihkeita ei saa käyttää.

Tämä kuvake osoittaa, että 
orgaanisia liuottimia, kuten alkoholia 
tai nesteitä, ei saa käyttää.

Tämä kuvake osoittaa, että merkittyä 
aluetta ei saa koskettaa.

Tämä kuvake osoittaa, että 
merkityllä alueella ei saa seisoa.

Tämä kuvake osoittaa, että voit 
kaatua, jos seisot merkityllä alueella.

Suurjännitekuvakkeet varoittavat 
mahdollisista sähköiskuista.

Tulipalovaaran kuvakkeet 
varoittavat tulipalon 
mahdollisuudesta.

 Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa 
on toimittava tai miten kutakin 
toimintoa voi käyttää muiden 
ominaisuuksien kanssa.

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

Kursiivi Kursivoitu teksti korostaa 
tärkeitä tietoja tai viittaa 
asiaan liittyvään toiseen 
aiheeseen.

Courier 
New

Laitteen nestekidenäytön 
viestit tunnistaa Courier New -
kirjasimesta.
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Laadinta- ja julkaisutiedote 1

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu siten, että se sisältää laitteen uusimmat turvatiedot 
julkaisuhetkellä. Pidätämme oikeuden muuttaa tämän käyttöoppaan tietoja.

Voit tutustua uusimpaan käyttöoppaaseen sivustossa http://solutions.brother.com/.

Valitse laitteelle turvallinen paikka 1

Aseta laite pöydälle tai muulle tasaiselle ja vakaalle alustalle, johon ei kohdistu tärinää tai iskuja 
ja joka ei ole vinossa yli 2. Sijoita laite tavallisen maadoitetun pistorasian lähelle. Valitse paikka, 
jossa lämpötila on 18–33 C ja kosteus on 20–80 % (ilman kondensoitumista).

VAROITUS
 

 

ÄLÄ altista laitetta suoralle auringonvalolle, liialliselle kuumuudelle, avotulelle, syövyttäville 
kaasuille, kosteudelle tai pölylle. Muuten saattaa aiheutua sähköiskun, oikosulun tai tulipalon 
vaara. Lisäksi laite voi vahingoittua ja/tai tulla toimintakyvyttömäksi.
 

 

 

ÄLÄ sijoita laitetta lämmittimien, ilmastointilaitteiden, sähkötuulettimien, jääkaappien tai veden 
lähelle. Muuten saattaa aiheutua oikosulun tai tulipalon vaara, jos vesi pääsee kosketuksiin 
laitteen kanssa (mukaan lukien lämmitysjärjestelmien tai ilmastointi- tai ilmanvaihtolaitteiden 
kondensaatio).
 

 

 

ÄLÄ aseta laitetta kemikaalien lähelle tai paikkaan, johon saattaa roiskua kemikaaleja. 
Erityisesti orgaaniset liuottimet tai nesteet saattavat aiheuttaa kotelon ja/tai johtojen sulamisen 
tai liukenemisen, jolloin aiheutuu tulipalon tai sähköiskun vaara. Ne saattavat myös aiheuttaa 
toimintahäiriön tai muuttaa laitteen väriä.
 

 

 

http://solutions.brother.com/
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ÄLÄ aseta laitetta paikkaan, jossa laitteen aukot peittyvät tai tukkeutuvat. Nämä aukot on 
tarkoitettu ilmanvaihtoa varten. Laitteen ilmanvaihdon tukkiminen saattaa aiheuttaa 
ylikuumenemisen ja/tai tulipalon vaaran.

Sen sijaan:

• Pidä tuuletusaukon ja seinän välissä vähintään 330 mm:n rako.

• Aseta laite tukevalle alustalle. ÄLÄ aseta laitetta vuoteelle, sohvalle, matolle tai vastaavalle 
pehmeälle pinnalle.

• ÄLÄ asenna tätä laitetta kalusteiden sisään, ellei riittävästä ilmanvaihdosta ole huolehdittu.

 

HUOMAUTUS
 

Vältä laitteen sijoittamista vilkkaalle alueelle. Jos se on sijoitettava vilkkaalle alueelle, varmista, 
että laite on turvallisessa paikassa, jossa sitä ei voida kaataa vahingossa, mikä voisi aiheuttaa 
tapaturman käyttäjälle ja laitteen vakavan vaurioitumisen. Varmista myös, että johdot on 
kiinnitetty siten, ettei niihin pääse kompastumaan.
 

 

ÄLÄ kytke laitetta seinäkatkaisijoiden tai automaattisten ajastimien ohjaamiin pistorasioihin tai 
samaan piiriin ilmastointilaitteen, kopiokoneen tai silppurin kaltaisten paljon tehoa kuluttavien, 
mahdollisesti virransyöttöön vaikuttavien laitteiden kanssa.
 

 

ÄLÄ aseta raskaita esineitä laitteen päälle. ÄLÄ sijoita tätä laitetta epävakaaseen vaunuun tai 
horjuvalle alustalle tai pöydälle. Laite on raskas ja se voi pudota, mikä voi aiheuttaa tapaturman 
käyttäjälle ja laitteen vakavan vaurioitumisen. Jos alueella on lapsia, varmista erityisesti, että 
laite sijoitetaan turvalliseen ja vakaaseen paikkaan.
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Tärkeää
• ÄLÄ aseta esineitä laitteen päälle. Jos näin tehdään, ylikuumenemisen ja/tai tulipalon riski 

lisääntyy, jos laitteessa on toimintahäiriö.

• ÄLÄ aseta laitetta häiriölähteiden viereen, esimerkiksi kaiuttimien tai muiden kuin Brotherin 
langattomien puhelinten viereen. Ne voivat häiritä laitteen elektronisten komponenttien 
toimintaa.

• ÄLÄ aseta laitetta pinnalle, joka on kallellaan/vinossa yli 2. Kun laitetta nostetaan tai siirretään 
sen jälkeen, kun värikasetti on asennettu, yritä pitää laite mahdollisimman vaakatasossa äläkä 
pidä laitetta kallistettuna pitkän aikaa. Laitteen kallistaminen voi aiheuttaa väriaineen 
vuotamisen ja laitteen sisäosien vaurioitumisen.

• Virransyötön katkeaminen saattaa poistaa tietoja laitteen muistista.

• Jos tapahtuu virtakatko tai laitteen virtajohtoa ei ole kytketty pitkään aikaan, aseta päivämäärä 
ja kellonaika uudelleen, kun virta palautuu. Jos päivämäärää ja kellonaikaa ei ole asetettu, 
laitteen automaattinen puhdistustoiminto ei toimi kunnolla ja tulostuslaatu voi heiketä.
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Yleiset varotoimet 1

VAROITUS
 

Laite on pakattu muovipusseihin. Muovipussit eivät ole leluja. Pidä nämä muovipussit lasten 
ulottumattomissa ja hävitä ne asianmukaisesti tukehtumisvaaran välttämiseksi.
 

 

Sydämentahdistimen käyttäjät

Laite tuottaa heikon magneettikentän. Jos tunnet epätavallisia oireita sydämentahdistimen 
ollessa käytössä laitteen lähellä, siirry pois laitteen läheltä ja ota heti yhteys lääkäriin.
 

 

   

ÄLÄ käytä helposti syttyviä aineita laitteen lähellä. ÄLÄ käytä minkäänlaista suihketta tai 
alkoholia tai ammoniakkia sisältävää orgaanista liuotinta tai nestettä laitteen ulko- tai sisäpuolen 
puhdistukseen. Jos näin tehdään, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Katso laitteen 
puhdistusohjeet kohdasta uu User’s Guide (Käyttöopas): Routine Maintenance (Säännöllinen 
kunnossapito).
 

 

Irrota laitteen virtajohto seinäpistorasiasta ennen laitteen puhdistusta. ÄLÄ käytä neste- tai 
aerosolipuhdistusaineita. Käytä puhdistukseen kuivaa, nukkaamatonta ja pehmeää kangasta.
 

 

 

Vältä tämän laitteen käyttöä ukkosen aikana. Salama saattaa joissakin harvinaisissa 
tapauksissa aiheuttaa sähköiskun.
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HUOMAUTUS
 

Jotkin laitteen osat saattavat aiheuttaa tapaturmia, jos kannet avataan tai suljetaan voimalla. 
Ole varovainen, kun kosketat käsillä kuvissa näkyviä varjostettuja alueita.
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Tämä laite on painava, sillä se painaa yli 40 kg. Mahdollisten tapaturmien estämiseksi laitetta 
on oltava nostamassa vähintään kaksi henkilöä, ja laitteesta on pidettävä kiinni edestä ja takaa. 
Ole varovainen tulosteiden pysäyttimen suhteen, kun siirrät tai nostat laitetta. Jos kasvosi tai 
kehosi iskeytyy tulosteiden pysäyttimeen, seurauksena voi olla tapaturma. Varo, etteivät sormet 
jää puristuksiin, kun laite lasketaan takaisin alas.

ÄLÄ kanna laitetta pitämällä kiinni paperikasetista tai kaksipuolisen tulostuksen kasetista. Jos 
näin tehdään, laite voi luiskahtaa otteestasi. Kanna laitetta vain asettamalla kädet koko laitteen 
alapuolelle.
 

ÄLÄ kanna laitetta, kun valinnaiset alemmat paperikasetit, valinnainen luovutusalusta tai 
valinnainen vakain on asennettu. Näitä valinnaisia laitteita ei ole kiinnitetty laitteeseen. Jos yrität 
kantaa niitä yhdessä laitteen kanssa, seurauksena voi olla tapaturma tai laitteen vaurioituminen.
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Kun on asennettu vähintään kaksi valinnaista alempaa kasettia, on asennettava valinnainen vakain.

Kun Brother-laite sijoitetaan tai asemoidaan uudelleen valinnaisen vakaimen päälle, varmista, että 
kaikki neljä vakaimen jalkaa on säädetty ja että ne ovat tukevasti lattiaa vasten. Jos valinnaisen 
vakaimen tukijalkoja ei säädetä, laite saattaa siirtyä tai pudota ja aiheuttaa tapaturman.
 

Ole varovainen, ettet kompastu vakainyksikön jalkoihin. Älä seiso valinnaisen vakainyksikön 
päällä. Tulostin ja valinnainen vakainyksikkö saattavat siirtyä, ja voit pudota sen seurauksena.

ÄLÄ kosketa vaarallisia liikkuvia osia.

Pidä sormet ja muut kehon osat poissa alueelta.
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ÄLÄ paina valinnaista luovutusalustaa sivusta sen jälkeen, kun se on asennettu. Valinnainen 
luovutusalusta voi pudota ja aiheuttaa tapaturman.

 

Tärkeää
• ÄLÄ irrota tai vahingoita laitteeseen kiinnitettyjä huomautus- tai varoitustarroja.

 

• ÄLÄ irrota laitteeseen kiinnitettyjä sarjanumero- ja ohjetarroja.
 

Vinkki
Älä kosketa tulostuspäätä, varjostettuja osia oheisessa piirroksessa. Jos kosketat 
tulostuspäätä, tulostuspäästä vuotava muste voi tahrata ihosi. Jos mustetta joutuu iholle, pese 
se heti saippualla ja vedellä.
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Laitteen turvallinen kytkeminen 1

VAROITUS
 

Laitteen sisällä on verkkojännitteelle alttiita osia. Varmista ennen tuotteen sisäosan 
puhdistamista, että olet irrottanut virtajohdon pistorasiasta. 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 on tyyppikilvessä mainitulla 
alueella. ÄLÄ kytke sitä tasavirtalähteeseen tai vaihtosuuntaajaan. Ota yhteys 
sähköasentajaan, jos et ole varma asiasta.
 

 

 

ÄLÄ aseta mitään virtajohdon päälle. ÄLÄ aseta laitetta sellaiseen paikkaan, jossa ihmiset 
voivat astua johdon päälle.
 

 

Turvallisen toiminnan takaamiseksi laitteen mukana toimitetun maadoitetun pistokkeen saa 
asentaa ainoastaan maadoitettuun pistorasiaan.
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Käytä ainoastaan tämän laitteen toimitukseen kuuluvaa virtajohtoa.
 

 

 

ÄLÄ aseta tätä laitetta asentoon, jossa johto venyy tai siihen kohdistuu muuten jännitystä. Jos 
näin tehdään, johto saattaa kulua tai halkeilla.
 

 

 

Irrota laitteen virtajohto pistorasiasta ennen laitteen siirtämistä.
 

 

 

ÄLÄ käytä laitetta, jos virtajohto on halkeillut tai vahingoittunut. Jos näin tehdään, seurauksena 
voi olla sähköisku tai tulipalo.
 

 

Brother suosittelee, että laitetta kytkettäessä EI käytetä jatkojohtoa.
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Laitteen huolto 1

ÄLÄ yritä huoltaa laitetta itse, sillä kansien avaaminen tai poistaminen saattaa altistaa sinut 
vaarallisille jännitteille ja muille vaaroille ja saattaa mitätöidä takuun. Jos laitteen käytössä on 
ongelmia, ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun.

VAROITUS
 

 

Jos laite on pudonnut tai sen kotelo on vahingoittunut, sähköisku voi olla mahdollinen. Irrota laite 
välittömästi pistorasiasta ja ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun.

 

HUOMAUTUS
 

Jos laite kuumenee epätavallisen paljon, savuaa tai siitä tulee voimakkaita hajuja tai jos kaadat 
sen päälle vahingossa jotakin nestettä, irrota laitteen virtajohto välittömästi pistorasiasta. Ota 
yhteys Brotherin asiakaspalveluun.

 

Tärkeää
Jos laite ei toimi normaalilla tavalla, vaikka käyttöohjeita noudatetaan, älä muuta muita kuin 
käyttöohjeissa mainittuja asetuksia. Muiden asetusten väärät säädöt saattavat aiheuttaa 
vaurioita, jotka vaativat usein pätevän korjaajan suorittamia suuritöisiä korjauksia, jotta laite 
saadaan palautettua normaaliin käyttökuntoon.

 



14

Tuotetakuu ja -vastuu 1

Brother ei ole vastuussa tappioista tai vahingoista, jotka saattavat aiheutua tässä olevien tietojen 
käytöstä (mukaan lukien, ilman rajoituksia, kaikki suorat, erityiset tai välilliset vahingot). Mikään 
tämän käyttöoppaan osa ei vaikuta olemassa olevaan tuotetakuuseen eikä sitä pidä tulkita 
ylimääräiseksi tuotetakuuksi. Tämän oppaan turvaohjeiden laiminlyönti voi mitätöidä tuotetakuun.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa) 1

Me, Brother Industries, Ltd., 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan, 
vakuutamme, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EY olennaisten vaatimusten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (DoC) on nähtävissä WWW-sivustossamme.

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

i valitse alue (esimerkiksi Eurooppa)

i valitse maasi

i valitse mallisi

i valitse ”Käyttöohjeet”

i valitse Vaatimustenmukaisuusvakuutus (valitse tarvittaessa kieli).

Laitteen irrottaminen 1

HUOMAUTUS
 

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

 

http://solutions.brother.com/
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Lähiverkkoliitäntä 1

HUOMAUTUS
 

ÄLÄ kytke tätä laitetta lähiverkkoliitäntään, johon kohdistuu ylijännitteitä.

 

Radiohäiriöt 1

VAROITUS
 

Tämä laite on luokan A tuote. Tämä laite voi aiheuttaa radiotaajuisia häiriöitä kotikäytössä, 
jolloin käyttäjän on tehtävä asianmukaiset toimenpiteet.

 

LED-säteily 1

LED-diodit tulosteiden pysäyttimen alla on sertifioitu erivapausryhmäksi standardin 
IEC62471:2006 määritysten mukaan.
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Kierrätystiedot WEEE-direktiivin sekä paristo- ja akkudirektiivin 
mukaisesti 1

Tämä tuote/akku on merkitty jommallakummalla yllä esitetyllä kierrätysmerkillä. Merkki tarkoittaa, 
että käyttöikänsä päätyttyä tuote/akku on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen, eikä 
sitä saa hävittää talousjätteen mukana.

Lausunto kansainvälisen ENERGY STAR® -ohjelman 
noudattamisesta 1

Kansainvälisen ENERGY STAR® -ohjelman tarkoitus on edistää energiaa säästävien 
toimistolaitteiden kehitystä ja suosiota.

ENERGY STAR® -ohjelman jäsenenä Brother Industries, Ltd. on määrittänyt, että tämä tuote on 

energiatehokkuudeltaan ENERGY STAR® -määritysten mukainen.
 

  

Tuotteen merkki Akun merkki

Vain Euroopan unioni
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Tavaramerkit 1

BROTHER on Brother Industries, Ltd:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.

Microsoft, Windows, Windows Server ja Internet Explorer ovat Microsoft Corporationin 
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

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

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

Linux on Linus Torvaldsin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

AMD on Advanced Micro Devices, Inc:n tavaramerkki.

Adobe, PostScript ja PostScript 3 ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä 
tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Wi-Fi Protected Setup, WPA, WPA2, ja Wi-Fi Protected Access ovat Wi-Fi Alliancen merkkejä.

Wi-Fi ja Wi-Fi Alliance ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä merkkejä.

AOSS on Buffalo Inc:n tavaramerkki.

Jokaisella yrityksellä, jonka ohjelman nimi mainitaan tässä oppaassa, on 
ohjelmistolisenssisopimus omalle ohjelmistolleen.

Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kauppanimet ja tuotenimet, niihin liittyvät 
asiakirjat ja muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä 
tavaramerkkejä.

Avoimen lähdekoodin käyttöoikeutta koskevia 
huomautuksia 1

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

Tekijänoikeus ja käyttöoikeus 1

©2012 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä laite sisältää seuraavien toimittajien kehittämiä ohjelmistoja:

©1983–1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

©2008 Devicescape Software, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä laite sisältää ZUKEN ELMIC, INC:n kehittämän KASAGO TCP/IP -ohjelman.

http://solutions.brother.com/
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Muut tiedot 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.

Brotherin asiakaspalvelu 1

Asiakaspalvelu 1

Katso paikallisen Brother-toimipisteen yhteystiedot osoitteesta http://www.brother.com/.

Huoltokeskusten sijainnit 1

Kysy Euroopan huoltokeskusten tiedot paikallisesta Brotherin toimistosta. Euroopassa 
sijaitsevien toimistojen osoitteet ja puhelinnumerot ovat nähtävissä osoitteessa 
http://www.brother.com/, kun valitset oman maasi.

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


www.brotherearth.com

http://www.brotherearth.com
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