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Sposób korzystania z niniejszego podręcznika: 1

1 Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się z całym podręcznikiem i zachowaj 
podręcznik do użytku w przyszłości.

2 Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w niniejszym podręczniku i zawsze przestrzegaj 
wszystkich ostrzeżeń oraz instrukcji umieszczonych na produkcie.

3 Jeśli masz pytania dotyczące korzystania z urządzenia po zapoznaniu się z niniejszym 
podręcznikiem, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy Brother lub z działem obsługi 
klienta firmy Brother.

4 Aby upewnić się, że wszystkie instrukcje są znane, należy zapoznać się ze wszystkimi 
poniższymi symbolami i konwencjami stosowanymi w dokumentacji.

Przewodnik Bezpieczeństwa 
Produktu 1

(HL-S7000DN)

Prosimy o przeczytanie niniejszego podręcznika przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia lub 
przed przystąpieniem do jego konserwacji. Nieprzestrzeganie zawartych tu instrukcji może 
zwiększyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym, poparzeń lub uduszenia. Firma Brother 
nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku nieprzestrzegania instrukcji 
zawartych w tym podręczniku.

Przeczytaj wszystkie poniższe instrukcje. Zachowaj je do użytku w przyszłości.

Wersja 0

POL
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Symbole i konwencje stosowane w dokumentacji 1

W całej dokumentacji stosowane są poniższe symbole i konwencje.

Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i instrukcji umieszczonych na produkcie.

OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE informuje o potencjalnie 
niebezpiecznej sytuacji, która może 
doprowadzić do śmierci lub poważnych 
obrażeń ciała, jeśli nie zostaną podjęte 
kroki w celu jej uniknięcia.

UWAGA
UWAGA informuje o potencjalnie 
niebezpiecznej sytuacji, która może 
doprowadzić do niewielkich lub 
umiarkowanych obrażeń ciała, jeśli nie 
zostaną podjęte kroki w celu jej uniknięcia.

Ważne

Ważne informuje o potencjalnie 
niebezpiecznej sytuacji, która może 
doprowadzić do uszkodzenia mienia lub 
utraty funkcjonalności urządzenia, jeśli nie 
zostaną podjęte kroki w celu jej uniknięcia.

Ikony zakazu oznaczają działania, 
których nie należy wykonywać.

Ta ikona oznacza zakaz rozpylania 
łatwopalnych substancji.

Ta ikona oznacza zakaz stosowania 
rozpuszczalników organicznych 
takich jak alkohol i inne płyny.

Ta ikona oznacza zakaz dotykania 
oznaczonego obszaru.

Ta ikona oznacza zakaz stawania na 
oznaczonym obszarze.

Ta ikona oznacza 
niebezpieczeństwo upadku w 
przypadku stanięcia na oznaczonym 
obszarze.

Symbole ostrzegające przed 
porażeniem prądem elektrycznym.

Ikony zagrożenia pożarem 
ostrzegają przed ewentualnym 
wystąpieniem pożaru.

 Uwagi opisują sposoby 
postępowania w sytuacjach, które 
mogą się zdarzyć lub podpowiadają 
jaki wpływ ma dane działanie na inne 
funkcje.

Pogrubienie Pogrubiona czcionka 
oznacza konkretne przyciski 
na panelu sterowania 
urządzenia lub na ekranie 
komputera.

Kursywa Kursywa jest stosowana do 
podkreślania ważnych 
informacji lub odsyłania 
użytkownika do 
powiązanych tematów.

Courier 
New

Tekst napisany czcionką 
Courier New to komunikaty 
wyświetlane na ekranie LCD 
urządzenia.
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Nota dotycząca opracowania i publikacji 1

Niniejszy podręcznik został opracowany i wydany w celu dostarczenia informacji dotyczących 
bezpieczeństwa produktu aktualnych na czas publikacji. Informacje zawarte w niniejszym 
podręczniku mogą być zmieniane.

Najnowsze wersje podręczników można znaleźć na stronie internetowej 
http://solutions.brother.com/.

Postaw urządzenie w bezpiecznym miejscu 1

Postaw urządzenie na płaskiej, poziomej i stabilnej powierzchni, która nie jest narażona na 
drgania ani wstrząsy, oraz nie jest przechylona o ponad 2. Umieść urządzenie w pobliżu gniazda 
elektrycznego z uziemieniem. Wybierz miejsce o temperaturze w zakresie od 18C do 33C i 
wilgotności od 20% do 80% (bez kondensacji).

OSTRZEŻENIE
 

 

NIE WOLNO wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, 
nadmiernego ciepła, otwartego ognia lub powodujących korozję gazów, wilgoci ani kurzu. W 
przeciwnym razie mogłoby dojść do porażenia prądem, zwarcia elektrycznego lub pożaru. 
Mogłoby to także uszkodzić urządzenie i/lub uniemożliwić jego obsługę.
 

 

 

NIE WOLNO stawiać urządzenia w pobliżu grzejników, urządzeń klimatyzacyjnych, 
wentylatorów elektrycznych, lodówek ani wody. W przeciwnym razie mogłoby to spowodować 
zwarcie lub pożar w wyniku kontaktu wody z urządzeniem (w tym kondensacji spowodowanej 
sprzętem do ogrzewania/klimatyzacji/wentylacji).
 

 

 

http://solutions.brother.com/
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NIE WOLNO umieszczać urządzenia w pobliżu substancji chemicznych lub w miejscu, gdzie 
może wystąpić wyciek substancji chemicznych. W szczególności należy uważać na 
rozpuszczalniki lub płyny organiczne, które mogą rozpuścić obudowę i/lub przewody, 
powodując ryzyko pożaru lub porażenia prądem. Mogłoby to spowodować nieprawidłowe 
działanie lub odbarwienie urządzenia.
 

 

NIE WOLNO umieszczać urządzenia w miejscu blokującym lub zasłaniającym gniazda lub 
otwory urządzenia. Gniazda i otwory służą wentylacji urządzenia. Uniemożliwienie wentylacji 
mogłoby doprowadzić do przegrzania urządzenia i/lub pożaru.

Zamiast tego:

• Należy zachować odległość około 330 mm pomiędzy otworem wentylacyjnym a ścianą.

• Umieścić urządzenie na stabilnej powierzchni. NIE WOLNO umieszczać urządzenia na 
łóżku, sofie, dywanie lub podobnej, miękkiej powierzchni.

• NIE WOLNO umieszczać urządzenia w zabudowie, chyba że jest zapewniona odpowiednia 
wentylacja.

 

UWAGA
 

Należy unikać stawiania urządzenia w zatłoczonych miejscach. Jeśli urządzenie musi być 
umieszczone w takim miejscu, należy zapewnić jego bezpieczeństwo, aby uniemożliwić jego 
przypadkowe przewrócenie, które mogłoby spowodować obrażenia użytkownika oraz poważne 
uszkodzenie urządzenia. Należy także upewnić się, że przewody są zabezpieczone, aby nie 
stanowiły przeszkody, o którą można się potknąć.
 

 

NIE WOLNO podłączać urządzenia do gniazd elektrycznych włączanych i wyłączanych 
przełącznikami ściennymi lub automatycznymi włącznikami czasowymi ani do obwodu, w 
którym znajdują się inne duże urządzenia mogące zakłócać zasilanie, np. klimatyzator, 
kopiarka, niszczarka itp.
 

 

NIE WOLNO umieszczać na urządzeniu ciężkich przedmiotów. NIE WOLNO umieszczać 
urządzenia na niestabilnym wózku, stojaku lub stole. Urządzenie jest ciężkie i mogłoby spaść, 
powodując obrażenia użytkownika lub poważne uszkodzenie sprzętu. W szczególności, jeśli 
urządzenie znajduje się w miejscu, w którym przebywają dzieci, należy zapewnić jego 
bezpieczną i stabilną pozycję.
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Ważne
• NIE WOLNO kłaść żadnych przedmiotów na urządzeniu. W przeciwnym razie zwiększy to 

zagrożenie przegrzania się urządzenia i/lub pożaru, doprowadzając do jego nieprawidłowego 
działania.

• NIE WOLNO umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł zakłóceń, np. głośników lub baz 
bezprzewodowych telefonów firm innych niż Brother. W przeciwnym razie mogłoby to zakłócić 
działania elektronicznych podzespołów urządzenia.

• NIE WOLNO umieszczać urządzenia na powierzchni przechylonej o ponad 2. W przypadku 
podnoszenia lub przenoszenia urządzenia po wymianie wkładu atramentowego należy 
utrzymywać je w miarę możliwości w poziomie i nie przechylać go przez dłuższy czas. 
Przechylenie urządzenia może spowodować wyciek atramentu i uszkodzenie urządzenia.

• Zakłócenia zasilania mogą spowodować usunięcie informacji z pamięci urządzenia.

• W przypadku awarii zasilania lub pozostawienia przewodu zasilania urządzenia 
niepodłączonego przez dłuższy czas należy po przywróceniu zasilania ustawić datę i godzinę. 
Bez ustawienia daty i godziny funkcja automatycznego czyszczenia urządzenia nie będzie 
działała prawidłowo, co może spowodować obniżenie jakości druku.
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Ogólne środki ostrożności 1

OSTRZEŻENIE
 

Do opakowania urządzenia użyto plastikowych toreb. Plastikowe worki nie służą do zabawy. 
Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, torby te należy przechowywać poza zasięgiem 
dzieci i usuwać w odpowiedni sposób.
 

 

Informacja dla osób z rozrusznikami serca

Urządzenie generuje słabe pole magnetyczne. W przypadku stwierdzenia nietypowego 
zachowania rozrusznika serca podczas przebywania w pobliżu urządzenia należy oddalić się 
od urządzenia i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
 

 

   

NIE WOLNO używać substancji łatwopalnych w pobliżu urządzenia. Do czyszczenia 
urządzenia od wewnątrz lub od zewnątrz NIE WOLNO używać żadnego rodzaju substancji w 
sprayu ani rozpuszczalników organicznych/płynów zawierających alkohol lub amoniak. Może to 
spowodować pożar lub porażenie prądem. Instrukcje dotyczące czyszczenia urządzenia można 
znaleźć w uuUser’s Guide (Podręczniku użytkownika) w rozdziale Routine Maintenance 
(Konserwacja okresowa).
 

 

Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od gniazda elektrycznego. NIE 
WOLNO używać środków czyszczących w płynie ani w aerozolu. Do czyszczenia należy 
używać suchej, miękkiej, niestrzępiącej się szmatki.
 

 

 

Należy unikać korzystania z urządzenia podczas burzy. Istnieje niewielkie ryzyko porażenia 
prądem elektrycznym, które może być spowodowane uderzeniem pioruna.
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UWAGA
 

Otwieranie lub zamykanie na siłę pokryw urządzenia w niektórych obszarach może 
spowodować obrażenia ciała. Umieszczając ręce w przedstawionych na ilustracjach 
zacienionych obszarach, należy zachować ostrożność.
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Urządzenie jest ciężkie i waży ponad 40 kg. Aby uniknąć ewentualnych obrażeń, urządzenie 
powinny przenosić przynajmniej dwie osoby, trzymając je z przodu i z tyłu. Podczas 
przenoszenia lub podnoszenia urządzenia należy zwracać uwagę na ogranicznik wyjściowy. 
Uderzenie twarzą lub ciałem o ogranicznik wyjściowy może spowodować obrażenia. Podczas 
stawiania urządzenia należy zachować ostrożność, aby nie przyciąć palców.

NIE WOLNO przenosić urządzenia, trzymając je za tacę papieru lub za tacę podajnika 
dwustronnego. Mogłoby to spowodować wyślizgnięcie się urządzenia z rąk. Urządzenie należy 
przenosić, trzymając je obiema rękami od spodu.
 

NIE WOLNO przenosić urządzenia razem z opcjonalnymi tacami dolnymi, opcjonalną tacą 
wyjściową lub opcjonalnym stabilizatorem. Te elementy opcjonalne nie są przymocowane do 
urządzenia, dlatego też w przypadku przenoszenia ich razem z urządzeniem istnieje 
niebezpieczeństwo obrażeń lub uszkodzeń.
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W przypadku zainstalowania dwóch lub więcej opcjonalnych tac dolnych należy zainstalować 
opcjonalny stabilizator.

Podczas stawiania urządzenia Brother na opcjonalnym stabilizatorze należy upewnić się, że 
wszystkie cztery podpory stabilizatora są wyregulowane i prawidłowo opierają się na podłożu. 
Brak wyregulowania podpór opcjonalnego stabilizatora może spowodować przesunięcie lub 
upadek urządzenia, doprowadzając do obrażeń.
 

Należy zachować ostrożność, aby nie nadepnąć na podpory opcjonalnego stabilizatora. Nie 
wolno stawać na opcjonalnym stabilizatorze. Mogłoby to spowodować przesunięcie drukarki i 
opcjonalnego stabilizatora, doprowadzając do upadku użytkownika.

NIE WOLNO dotykać niebezpiecznych ruchomych części.

Nie wolno zbliżać palców ani innych części ciała.
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NIE WOLNO naciskać bocznej ścianki zainstalowanej opcjonalnej tacy wyjściowej. Może to 
spowodować upadek opcjonalnej tacy wyjściowej i obrażenia użytkownika.

 

Ważne
• NIE WOLNO usuwać lub uszkadzać żadnych etykiet ostrzegawczych umieszczonych na urządzeniu.

 

• NIE WOLNO usuwać numeru seryjnego ani etykiet z instrukcjami umieszczonych na urządzeniu.
 

Informacja
Nie wolno dotykać głowicy drukującej ani zacienionych części przedstawionych na ilustracji. 
Dotknięcie głowicy drukującej może spowodować zabrudzenie skóry atramentem z głowicy. W 
przypadku zabrudzenia skóry atramentem należy natychmiast umyć ją wodą z mydłem.
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Bezpieczne podłączanie urządzenia 1

OSTRZEŻENIE
 

Wewnątrz urządzenia znajdują się elektrody pod wysokim napięciem. Przed czyszczeniem 
wnętrza urządzenia należy odłączyć przewód zasilający od gniazda elektrycznego. 
Zapobiegnie to porażeniu prądem.
 

 

 

NIE WOLNO dotykać wtyczki mokrymi rękami. Może to spowodować porażenie prądem.
 

 

 

 

Zawsze należy upewnić się, że wtyczka jest dokładnie umieszczona w gnieździe zasilania.
 

 

 

Urządzenie należy podłączyć do źródła napięcia przemiennego o parametrach mieszczących 
się w zakresie podanym na tabliczce znamionowej. NIE WOLNO podłączać urządzenia do 
źródła zasilania prądem stałym ani do falownika. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z 
wykwalifikowanym elektrykiem.
 

 

 

NIE WOLNO dopuszczać, aby cokolwiek stało na przewodzie zasilającym. NIE WOLNO 
umieszczać urządzenia w miejscach, w których przewód będzie narażony na deptanie.
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Aby zapewnić bezpieczną obsługę, załączoną trzyżyłową wtyczkę należy podłączać tylko do 
standardowego gniazda elektrycznego z uziemieniem, które zostało prawidłowo uziemione za 
pomocą standardowych przewodów elektrycznych.
 

 

 

Należy używać wyłącznie przewodu zasilającego dostarczonego wraz z urządzeniem.
 

 

 

NIE WOLNO ustawiać urządzenia w sposób, w którym przewód jest naciągnięty lub działają na 
niego inne obciążenia. Mogłoby to doprowadzić do zużycia lub postrzępienia przewodu.
 

 

 

Przed przeniesieniem urządzenia należy odłączyć je od gniazda elektrycznego.
 

 

 

NIE WOLNO używać urządzenia, jeśli przewód zasilający został uszkodzony lub postrzępiony. 
Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub pożar.
 

 

Firma Brother NIE zaleca używania przedłużaczy.
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Serwisowanie urządzenia 1

NIE WOLNO podejmować prób samodzielnego serwisowania urządzenia, ponieważ otwierając 
lub zdejmując pokrywy, użytkownik może być narażony na kontakt z miejscami znajdującymi się 
pod napięciem i inne zagrożenia. Może to być powodem unieważnienia gwarancji. W przypadku 
problemów z urządzeniem należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Brother lub z 
działem obsługi klienta firmy Brother.

OSTRZEŻENIE
 

 

Upuszczenie urządzenia lub uszkodzenie obudowy może spowodować porażenie prądem 
elektrycznym. Należy wtedy odłączyć urządzenie od gniazda elektrycznego i skontaktować się 
z przedstawicielem firmy Brother lub z działem obsługi klienta firmy Brother.

 

UWAGA
 

Jeśli urządzenie silnie się nagrzewa, wydobywa się z niego dym lub silne zapachy lub też 
użytkownik przypadkowo rozleje na urządzenie płyn, należy niezwłocznie odłączyć urządzenie 
od gniazda elektrycznego. Skontaktuj się z przedstawicielem firmy Brother lub z działem obsługi 
klienta firmy Brother.

 

Ważne
Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, a użytkownik przestrzega instrukcji obsługi, użytkownik 
może przeprowadzić tylko regulacje opisane w instrukcjach obsługi. Nieprawidłowe wykonanie 
innych regulacji może doprowadzić do uszkodzenia i często wymaga poważnej interwencji 
wykwalifikowanego technika serwisowego w celu przywrócenia poprawnego działania 
urządzenia.
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Gwarancja na urządzenie i odpowiedzialność 1

Firma Brother nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia spowodowane 
w wyniku wykorzystania zawartych tu informacji (w tym, bez ograniczeń, za jakiekolwiek szkody 
bezpośrednie, szczególne lub pośrednie). Żadne treści zawarte w niniejszym dokumencie nie 
mają wpływu na istniejącą gwarancję na urządzenie ani też nie stanowią dodatkowej gwarancji 
na urządzenie. Nieprzestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w niniejszym podręczniku 
może spowodować unieważnienie gwarancji na urządzenie.

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 urządzenie jest zgodne z istotnymi wymogami Dyrektywy 
1999/5/WE.

Deklaracja zgodności (DoC) dostępna jest na naszej stronie internetowej.

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

i wybierz region (np. Europa)

i wybierz kraj

i wybierz model

i wybierz pozycję „Podręczniki”

i wybierz pozycję Deklaracja zgodności (w razie potrzeby wybierz język)

Odłączanie urządzenia 1

UWAGA
 

Urządzenie należy zainstalować w pobliżu łatwo dostępnego gniazda elektrycznego. W razie 
niebezpieczeństwa należy wyciągnąć przewód zasilający z gniazda elektrycznego, aby 
całkowicie odciąć dopływ prądu.

 

http://solutions.brother.com/
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Połączenie LAN 1

UWAGA
 

NIE WOLNO podłączać urządzenia do złącza sieci LAN narażonego na przepięcia.

 

Zakłócenia radiowe 1

OSTRZEŻENIE
 

Urządzenie jest produktem klasy A. W warunkach domowych może powodować zakłócenia 
radiowe, w przypadku których może być wymagane podjęcie odpowiednich kroków przez 
użytkownika.

 

Promieniowanie LED 1

Diody LED znajdujące się pod ogranicznikiem wyjściowym uzyskały certyfikat grupy zwolnionej 
zgodnie z normą IEC62471:2006.
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Informacje o recyklingu są zgodne z Dyrektywą WEEE oraz 
Dyrektywami dotyczącymi baterii 1

Ten product (bateria) jest oznaczony jednym z powyższych symboli recyklingu. Oznacza to, że 
po zużyciu należy go oddać do odpowiedniego punktu zbiórki i nie należy umieszczać go razem 
z typowymi odpadami domowymi.

Oświadczenie zgodności z międzynarodowym programem 
ENERGY STAR®

1

Celem międzynarodowego programu ENERGY STAR® jest wspieranie rozwoju i 
rozpowszechniania energooszczędnego sprzętu biurowego.

Jako partner programu ENERGY STAR®, firma Brother Industries, Ltd. ustaliła, że to urządzenie 

jest zgodne ze specyfikacją ENERGY STAR® pod względem energooszczędności.
 

  

Znak produktu Znak baterii

dotyczy tylko Unii Europejskiej



17

Znaki handlowe 1

BROTHER jest znakiem handlowym lub zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Brother 
Industries, Ltd.

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

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

Apple, Macintosh, Safari oraz Mac OS są znakami handlowymi firmy Apple Inc., zastrzeżonymi w 
Stanach Zjednoczonych i w innych krajach.

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

AMD jest znakiem handlowym firmy Advanced Micro Devices, Inc.

Adobe, PostScript oraz PostScript 3 są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami 
handlowymi firmy Adobe Systems Incorporated w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

Wi-Fi Protected Setup, WPA, WPA2 oraz Wi-Fi Protected Access są znakami organizacji Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi oraz Wi-Fi Alliance są zastrzeżonymi znakami organizacji Wi-Fi Alliance.

AOSS jest znakiem handlowym firmy Buffalo Inc.

Każdy producent, którego nazwa oprogramowania wymieniona jest w tym podręczniku, posiada 
odpowiednią Umowę Licencyjną na zastrzeżone oprogramowanie.

Wszystkie nazwy handlowe oraz nazwy produktów spółek występujące na produktach 
Brother, powiązane dokumenty oraz wszelkie inne materiały są znakami towarowymi lub 
zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich spółek.

Informacje na temat licencji na oprogramowanie 
typu Open Source 1

Aby zapoznać się z informacjami na temat Licencjonowania typu Open Source oraz z 
informacjami na temat praw autorskich, odwiedź stronę internetową Brother Solutions Center: 
http://solutions.brother.com/.

Prawa autorskie i licencja 1

©2012 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

To urządzenie zawiera oprogramowanie stworzone przez następujące firmy:

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

©2008 Devicescape Software, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Urządzenie zawiera oprogramowanie „KASAGO TCP/IP” wyprodukowane przez firmę ZUKEN 
ELMIC, Inc.

http://solutions.brother.com/
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Pozostałe informacje 1

FlashFX® jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

Urząd patentowy Stanów Zjednoczonych 5,860,082/6,260,156

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

Reliance™ jest znakiem handlowym firmy Datalight, Inc.

Datalight® jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc., Wszelkie prawa zastrzeżone

Dział obsługi klienta firmy Brother 1

Dział obsługi klienta 1

Informacje kontaktowe lokalnego biura firmy Brother można znaleźć na stronie internetowej 
http://www.brother.com/.

Lokalizacje centrów serwisowych 1

Aby uzyskać adresy centrów serwisowych w Europie, należy skontaktować się z lokalnym biurem 
firmy Brother. Adresy i numery telefonów biur europejskich można znaleźć na stronie internetowej 
http://www.brother.com/, wybierając odpowiedni kraj.

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