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Så här använder du denna handbok: 1

1 Läs hela handboken innan du använder maskinen och förvara den på lämplig plats som framtida 
referens.

2 Följ noga instruktionerna i guiden och följ alltid alla varningar och instruktioner på produktens 
märkningar.

3 Om du har frågor om hur du använder maskinen efter att ha läst denna guide kontaktar du 
Brothers kundtjänst.

4 Studera de symboler och begrepp som används i dokumentationen nedan så att du förstår alla 
instruktioner.

Produktsäkerhetsguide 1

(HL-S7000DN)

Läs detta häfte innan du använder produkten eller utför underhållsarbete. Underlåtenhet att följa 
dessa instruktioner kan leda till ökad risk för brand, elektrisk stöt, brännskador eller kvävning. 
Brother ska inte hållas ansvariga för skador som beror på att produktens ägare inte följt 
instruktionerna i denna handbok.

Läs samtliga instruktioner. Spara dem för framtida bruk.

Version 0
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Symboler och konventioner som används i 
dokumentationen 1

Följande symboler och konventioner används i hela dokumentationen.

Följ samtliga instruktioner och varningstexter på produkten.

VARNING
VARNING indikerar en potentiellt farlig 
situation som kan leda till allvarliga skador 
eller dödsfall.

VAR FÖRSIKTIG
VAR FÖRSIKTIG indikerar en potentiellt 
farlig situation som kan leda till måttliga och 
lindriga skador.

Viktigt

Viktigt indikerar en potentiellt farlig situation 
som kan leda till skador på egendom eller 
på utrustningen.

Förbudsikoner visar åtgärder som 
inte får utföras.

Denna ikon indikerar att 
lättantändliga sprayer inte får 
användas.

Denna ikon indikerar att organiska 
lösningsmedel som alkohol och 
vätskor inte får användas.

Denna ikon indikerar att du inte får 
vidröra något inom det markerade 
området.

Denna ikon indikerar att du inte får 
stå inom det markerade området.

Denna ikon indikerar att du kan falla 
om du står inom det markerade 
området.

Symboler som betecknar elektrisk 
fara uppmärksammar dig på risker 
för elektriska stötar.

Brandvarningsikoner upplyser dig 
om möjlig brandfara.

 I anmärkningar får du information om 
hur du ska agera i olika situationer 
som kan uppstå samt tips på hur en 
funktion samverkar med andra 
funktioner.

Fet stil Fetstilt teckensnitt visar 
specifika knappar på 
produktens kontrollpanel eller 
på datorskärmen.

Kursiv stil Kursivt teckensnitt framhäver 
en viktig punkt eller hänvisar 
dig till ett relaterat ämne.

Courier 
New

Text i teckensnittet Courier 
New identifierar meddelanden 
som visas på produktens 
LCD-skärm.
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Information om sammanställning och publicering 1

Denna handbok har sammanställts och publicerats för att ge den senaste säkerhetsinformationen 
för produkten vid publiceringstillfället. Informationen i denna handbok kan komma att ändras.

Du hittar den senaste utgåvan av manualen på http://solutions.brother.com/.

Välj en säker plats för produkten 1

Placera produkten på en plan, horisontell och stabil yta som inte vibrerar eller skakar och som inte 
lutar mer än 2 grader. Placera produkten nära ett vanligt jordat vägguttag. Välj en plats där 
temperaturen är mellan 18 och 33 C och luftfuktigheten är mellan 20 % och 80 % (icke-
kondenserande).

VARNING
 

 

Utsätt INTE produkten för direkt solljus, hög värme, öppen eld, korrosiva gaser, fukt eller damm. 
Det kan leda till risk för elektrisk stöt, kortslutning eller brand. Det kan också skada produkten 
eller göra den oanvändbar.
 

 

 

Placera INTE produkten nära värmeelement, luftkonditioneringsutrustning, elektriska fläktar, 
kylskåp eller vatten. Det finns risk för kortslutning eller brand om vatten kommer i kontakt med 
produkten (inklusive kondensering som orsakats av utrustning för uppvärmning, 
luftkonditionering och ventilation).
 

 

 

Placera INTE produkten i närheten av kemikalier eller på en plats där kemikaliespill kan ske. 
Organiska lösningsmedel eller vätska kan få höljet och kablarna att smälta eller lösas upp, vilket 
kan leda till brand eller elstöt. Det kan också leda till att produkten inte fungerar eller blir 
missfärgad.
 

 

 

http://solutions.brother.com/
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Placera INTE produkten på en plats där fack eller öppningar i produkten täpps till eller 
blockeras. Dessa fack eller öppningar är till för ventilation. Blockering av produktens ventilation 
kan leda till överhettning eller brand.

Observera följande:

• Se till att det finns ett mellanrum på ungefär 330 mm mellan ventilationshålen och väggen.

• Placera produkten på en stabil yta. Placera INTE produkten på en säng, soffa, matta eller 
annan liknande mjuk yta.

• Bygg INTE in produkten om ventilationen är otillräcklig.

 

VAR FÖRSIKTIG
 

Undvik att placera produkten på en plats med mycket rörelse. Om du måste placera produkten 
på en plats där det är mycket rörelse bör du se till att den står på en säker plats där den inte kan 
vältas av misstag eftersom det kan leda till att både produkten och personer i närheten kan 
skadas. Se också till att kablarna är dragna så att ingen kan snubbla på dem.
 

 

Anslut INTE produkten till eluttag som styrs med väggbrytare eller automatiska timers, eller till 
strömkretsar för större apparater – till exempel luftkonditionerare, kopiatorer, 
dokumentförstörare – eftersom det kan leda till strömavbrott.
 

 

Placera INTE tunga föremål på produkten. Placera INTE produkten på ostadiga underlag, till 
exempel vagnar, ställ och bord. Produkten är tung och kan falla vilket kan skada både dig och 
produkten allvarligt. Det är särskilt viktigt att produkten står säkert och stabilt om den placeras 
inom en yta där barn vistas.
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Viktigt
• Placera INTE föremål ovanpå produkten. Detta kan öka risken för överhettning och brand om 

det uppstår fel i produkten.

• Placera INTE produkten i närheten av störningskällor som till exempel högtalare eller 
basenheter från sladdlösa telefoner från andra tillverkare än Brother. Detta kan göra att 
produktens elektroniska komponenter fungerar sämre.

• Ställ INTE maskinen på en yta som lutar med än 2 grader. Om du lyfter eller flyttar maskinen 
när bläckpatronen sitter i ska du försöka hålla maskinen så plant som möjligt och undvika att 
den lutar under längre stunder. Om maskinen lutas kan bläck spillas ut och skada maskinens 
inre.

• Strömavbrott kan radera information i produktens minne.

• Efter ett strömavbrott, eller om strömkabeln i maskinen lämnas urkopplad en längre tid, måste 
datum och tid ställas in på nytt när maskinen sätts på igen. Om datum och tid inte är inställda 
fungerar produktens automatiska rengöringsfunktion inte korrekt och utskriftskvaliteten kan 
dessutom försämras.
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Allmänna försiktighetsåtgärder 1

VARNING
 

Plastpåsar används för att förpacka maskinen. Plastpåsar är inga leksaker. För att undvika 
kvävningsrisk skall dessa påsar förvaras utom räckhåll för barn och kastas på lämpligt sätt.
 

 

För användare med pacemaker

Den här maskinen alstrar ett svagt magnetfält. Om du upplever ovanliga symtom med din 
pacemaker när du befinner dig i närheten av maskinen ska du omedelbart avlägsna dig från 
maskinen och kontakta läkare.
 

 

   

Använd INTE lättantändliga ämnen i närheten av produkten. Använd INTE någon form av sprej 
eller organiska lösningar och vätskor innehållande alkohol eller ammoniak för att rengöra 
produktens in- eller utsida. Det kan leda till brand eller elektriska stötar. Se uu User’s Guide 
(Bruksanvisning): Routine Maintenance (Rutinunderhåll) för instruktioner om hur du rengör 
produkten.
 

 

Koppla bort maskinen från vägguttaget innan du rengör den. Använd INTE sprayer eller flytande 
rengöringsmedel. Använd en torr, luddfri och mjuk trasa för rengöring.
 

 

 

Undvik att använda produkten under åskväder. Det finns en viss risk för elektriska stötar från 
blixtnedslag.
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VAR FÖRSIKTIG
 

Vissa delar av maskinen kan orsaka personskador om luckor öppnas eller stängs med kraft. Var 
försiktig när du placerar händerna inom de skuggade områdena som visas på bilderna.
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Maskinen är tung och väger över 40 kg. Minst två personer bör lyfta maskinen genom att hålla 
den på var sin sida för att undvika skador. Var försiktig med utmatningsstoppet när du flyttar eller 
lyfter maskinen. Det finns risk för skada om utmatningsstoppet träffar ansiktet eller kroppen. Var 
försiktig så att du inte klämmer fingrarna när maskinen sätts ned.

Bär INTE maskinen genom att hålla i pappersfacket eller duplexfacket. Detta kan göra att du 
tappar taget om maskinen. Du ska endast bära maskinen genom att placera händerna under 
hela maskinen.
 

Bär INTE produkten tillsammans med de extra undre facken, det extra utmatningsfacket eller 
den extra stabilisatorn. Denna extrautrustning sitter inte fast på produkten och det finns därför 
risk för skada om du försöker bära dem tillsammans.
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Om du har installerat två eller fler extra undre fack måste även den extra stabilisatorn monteras.

När du placerar eller flyttar Brother-maskinen på den extra stabilisatorn ska du kontrollera att 
stabilisatorns samtliga fyra stödben vilar stabilt mot golvet. Om stabilisatorns stödben inte 
justeras kan det leda till att maskinen tippar och skadar personer eller utrustning.
 

Var försiktig så att du inte snubblar på stabilisatorbenen. Stå inte på stabilisatorn. Skrivaren och 
stabilisatorn kan röra sig så att du faller.

Vidrör INTE de farliga rörliga delarna.

Akta fingrar och kroppsdelar.
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Tryck INTE på det extra utmatningsfacket från sidan när det har installerats. Det extra 
utmatningsfacket kan ramla ut och skada dig.

 

Viktigt
• Ta INTE bort och ändra INTE varningsetiketterna som sitter på produkten.

 

• Ta INTE bort serienumret och instruktionsetiketter på produkten.
 

Obs
Vidrör inte skrivhuvudet eller de skuggade delarna som visas på bilden. Om du vidrör skrivhuvudet 
kan bläcket i skrivhuvudet missfärga huden. Tvätta omedelbart bort bläck med en tvållösning.
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Ansluta produkten på ett säkert sätt 1

VARNING
 

Produkten innehåller högspänningselektroder. Innan du rengör produktens insida ska du 
kontrollera att du har dragit ut nätsladden ur eluttaget. Detta hindrar att du får en elstöt.
 

 

 

Ta INTE i kontakten med våta händer. Det kan ge en elektrisk stöt.
 

 

 

 

Kontrollera alltid att stickproppen är ordentligt isatt.
 

 

 

Den här produkten ska anslutas till en växelströmskälla inom det intervall som anges på 
märketiketten. Anslut INTE maskinen till en likströmskälla eller växelriktare. Kontakta en behörig 
elektriker om du är osäker.
 

 

 

Placera INTE föremål på nätkabeln. Placera INTE produkten på platser där någon kan kliva på 
kabeln.
 

 

För att produkten ska fungera på ett säkert sätt får den medföljande jordade kontakten endast 
sättas in i ett jordat standarduttag med normal hushållsström.
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Använd bara den nätkabel som medföljer produkten.
 

 

 

Placera INTE produkten så att kabeln tänjs ut eller utsätts för påfrestningar på något sätt. Det 
kan leda till att kabeln slits ut eller nöts.
 

 

 

Koppla bort maskinen från vägguttaget innan du flyttar produkten.
 

 

 

Använd INTE produkten om nätkabeln är utsliten eller skadad. Det kan leda till elektrisk stöt eller 
brand.
 

 

Brother rekommenderar starkt att du INTE använder förlängningssladdar.
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Service av produkten 1

Försök INTE själv utföra service på produkten eftersom öppning eller borttagning av luckor kan 
utsätta dig för farlig spänning och andra risker, samt att garantin kan upphöra att gälla. Kontakta 
Brothers kundsupport om du upplever problem med maskinen.

VARNING
 

 

Om du tappat produkten eller om höljet skadats kan det finnas risk för elstöt. Koppla bort 
produkten från eluttaget och kontakta Brothers kundtjänst.

 

VAR FÖRSIKTIG
 

Koppla omedelbart bort produkten från eluttaget om den blir ovanligt varm, om det kommer rök 
eller luktar starkt från den eller om du råkar spilla vätska på den. Kontakta Brothers kundtjänst.

 

Viktigt
Om produkten inte fungerar som den ska när du följer bruksanvisningen ska du endast justera 
de inställningar som står med i bruksanvisningen. Felaktig justering av andra inställningar kan 
orsaka skador och eventuellt att kvalificerad teknisk personal måste utföra omfattande 
servicearbete för att åtgärda problemet.
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Produktgaranti och ansvar 1

Brother ska inte hållas ansvariga för förlust eller skada som uppstår i samband med användning 
av information i denna handbok (inklusive, utan begränsning, direkta, särskilda eller indirekta 
skador). Innehållet i denna handbok skall inte påverka befintlig produktgaranti eller tolkas som att 
ytterligare produktgaranti beviljas. Underlåtenhet att följa säkerhetsanvisningarna i denna guide 
kan innebära att produktens garanti upphör.

Försäkran om överensstämmelse (endast Europa) 1

Vi – Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan – försäkrar 
att denna produkt överensstämmer med de väsentliga kraven i direktiv 1999/5/EG.

Försäkran om överensstämmelse (DoC) finns på vår webbplats.

Besök oss på http://solutions.brother.com/.

i välj region (till exempel Europa)

i välj land

i välj din modell

i välj ”Manualer”

i välj Försäkran om överensstämmelse (välj språk om det behövs).

Frånkoppling 1

VAR FÖRSIKTIG
 

Produkten ska installeras nära ett eluttag som är enkelt att komma åt. I nödfall måste du kunna 
dra ut nätkabeln ur eluttaget för att bryta strömtillförseln totalt.

 

http://solutions.brother.com/
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Lokal nätverksanslutning 1

VAR FÖRSIKTIG
 

Anslut INTE produkten till en lokal nätverksanslutning som kan utsättas för överspänning.

 

Radiostörning 1

VARNING
 

Detta är en produkt av typ klass A. I en hemmiljö kan produkten ge upphov till radiostörningar 
så att användaren kan behöva vidta lämpliga åtgärder.

 

Strålning från LED-ljus 1

LED-lampor under utmatningsstoppet är certifierade som Exempt Group enligt definitionen i 
IEC62471:2006.
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Information om återvinning i enlighet med WEEE- och 
batteridirektivet 1

Produkten/batteriet är märkt med en av återvinningssymbolerna här ovan. Det innebär att 
produkten/batteriet INTE får slängas i vanliga hushållssopor. Batteriet måste lämnas till lämplig 
återvinningsstation när det är förbrukat.

Meddelande om överensstämmelse med den internationella 
ENERGY STAR®-programmet 1

Syftet med det internationella ENERGY STAR®-programmet är att främja utvecklingen och 
populariseringen av energieffektiv kontorsutrustning.

Som ENERGY STAR®-partner har Brother Industries, Ltd. fastställt att denna produkt uppfyller 

kraven för energieffektivitet enligt ENERGY STAR®.
 

  

Produktmarkering Batterimarkering

Endast Europeiska unionen
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Varumärken 1

BROTHER är antingen ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, 
Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server och Internet Explorer är antingen registrerade varumärken 
eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och andra länder.

Windows Vista är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft 
Corporation i USA och andra länder.

Apple, Macintosh, Safari och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i 
USA och andra länder.

Linux är ett registrerat varumärke som tillhör Linus Torvalds i USA och andra länder.

AMD är ett varumärke som tillhör Advanced Micro Devices, Inc.

Adobe, PostScript och PostScript 3 är antingen registrerade varumärken eller varumärken som 
tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och andra länder.

Wi-Fi Protected Setup, WPA, WPA2, och Wi-Fi Protected Access är märken som tillhör Wi-Fi 
Alliance.

Wi-Fi och Wi-Fi Alliance är registrerade märken som tillhör Wi-Fi Alliance.

AOSS är ett varumärke som tillhör Buffalo Inc.

Alla företag vars programvara nämns i denna handbok har ett programvarulicensavtal enligt 
egendomsprogrammet.

Alla övriga varumärken och produktnamn för företag som omnämns på Brother-produkter, 
i relaterade dokument eller i annat material är varumärken eller registrerade varumärken 
som tillhör respektive företag.

Information om licens för öppen källkod 1

Besök Brother Solutions Center på http://solutions.brother.com/ för att läsa informationen om 
licens för öppen källkod och upphovsrätt.

Upphovsrätt och licens 1

©2012 Brother Industries, Ltd. – alla rättigheter förbehållna.

I denna produkt finns de programvara som har utvecklats av följande leverantörer:

©1983–1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. ALLA RÄTTIGHETER FÖRBEHÅLLNA.

©2008 Devicescape Software, Inc. – alla rättigheter förbehållna.

I denna produkt finns programvaran ”KASAGO TCP/IP” som har utvecklats av ZUKEN ELMIC, 
Inc.

http://solutions.brother.com/
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Övrig information 1

FlashFX® är ett registrerat varumärke som tillhör Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998–2010 Datalight, Inc.

Patent i USA 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™ är ett varumärke som tillhör Datalight, Inc.

Reliance™ är ett varumärke som tillhör Datalight, Inc.

Datalight® är ett registrerat varumärke som tillhör Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc. – alla rättigheter förbehållna.

Brothers kundtjänst 1

Kundtjänst 1

Besök http://www.brother.com/ för information om ditt närmaste Brother-kontor finns.

Servicecenter 1

Kontakta ditt närmaste Brother-kontor för information om servicecenter i Europa. På 
http://www.brother.com/ hittar du kontaktuppgifter som adresser och telefonnummer till 
europakontoren. Välj ditt land för att hitta den information du behöver.

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


www.brotherearth.com

http://www.brotherearth.com
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