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Citiţi acest ghid înainte de a utiliza produsul sau înainte de a efectua orice activitate de întreţinere. 
Nerespectarea acestor instrucţiuni poate duce la un risc ridicat de incendiu, şoc electric, arsuri sau 
sufocare. Brother nu va fi răspunzător pentru prejudiciile cauzate în cazul în care proprietarul 
produsului nu a urmat instrucţiunile prezentate în acest ghid.

Citiţi toate instrucţiunile. Păstraţi-le pentru consultare ulterioară.

Simboluri şi convenţii 
utilizate pentru această 
documentaţie 1

În această documentaţie se utilizează 
următoarele simboluri şi convenţii:
 

AVERTIZARE indică o situaţie periculoasă, 
care dacă nu este evitată, poate cauza deces 
sau leziuni grave.
 

ATENŢIE indică o situaţie periculoasă, care 
dacă nu este evitată, poate cauza leziuni 
minore sau moderate.

IMPORTANT
IMPORTANT indică o situaţie periculoasă, 
care dacă nu este evitată, poate cauza 
deteriorarea sau defectarea produsului.

NOTĂ
Notele vă indică modul de reacţie la o posibilă 
situaţie sau vă oferă sugestii privind 
funcţionarea cu alte caracteristici.

Respectaţi toate avertizările şi indicaţiile 
marcate pe produs.

NOTĂ
• Nu toate modelele sunt disponibile în toate ţările.

• Ilustraţiile din acest ghid se referă la 
modelele HL-1110 şi MFC-1810.

 

Ghid de siguranţa produsului 1

(HL-1110(E) / HL-1112(E) / DCP-1510(E) / DCP-1512(E) / MFC-1810(E) / MFC-1815)
Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonia

AVERTIZARE

ATENŢIE

 

Pictogramele de interzicere indică acţiuni 
care nu trebuie efectuate.

 Pictogramele „Pericol de electrocutare” vă 
avertizează cu privire la posibilitatea 
suferirii de şocuri electrice.

 Pictogramele „Pericol de incendiu” vă 
avertizează despre posibilitatea producerii 
unui incendiu.

 

Pictogramele Suprafaţă fierbinte vă 
avertizează să nu atingeţi piesele încinse 
ale produsului.

Aldine Caracterele aldine identifică anumite 
butoane de pe panoul de control al 
produsului sau de pe ecranul 
computerului.

Cursive Tipul de caractere cursive scoate în 
evidenţă un punct important sau face 
trimitere la un subiect asociat.

Courier 
New

Textul cu font Courier New identifică 
mesaje de pe ecranul LCD al 
produsului. (numai pentru MFC şi DCP)

Versiunea A

ROM
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Informaţii privind redactarea şi publicarea 
manualului 1

Acest manual a fost redactatşi publicat cu scopul de a oferi cele mai noi informaţii referitoare la 
siguranţa produsului şi valabile în data publicării acestui manual. Informaţiile incluse în acest 
manual pot fi modificate ulterior.

Pentru vizualizarea versiunii recente a manualului, vă rugăm vizitaţi-ne la 
http://solutions.brother.com/.

Alegerea unui loc sigur pentru produs 1

Aşezaţi produsul pe o suprafaţă plană, netedă, stabilă, fără vibraţii sau şocuri, cum ar fi un birou. 
Aşezaţi produsul lângă o priză de telefon (numai MFC) şi o priză electrică standard legată la 
pământ. Alegeţi o locaţie în care temperatura se menţine între 10°C şi 32,5°C şi umiditatea este 
între 20% şi 80% (fără condensare).

AVERTIZARE
 

NU expuneţi produsul la radiaţie solară directă, căldură excesivă, flacără deschisă, gaze 
corosive, umezeală sau praf. Acest lucru poate crea riscul de electrocutare, de scurtcircuit şi de 
incendiu. De asemenea, poate cauza deteriorarea produsului şi/sau nefuncţionarea acestuia.
 

 

NU amplasaţi produsul lângă echipamente de încălzire, aparate de condiţionare a aerului, 
ventilatoare electrice, frigidere sau surse de apă. Acest lucru poate crea riscul unui şoc electric, 
scurtcircuit sau incendiu, deoarece apa (inclusiv condensul produs de echipamentele de 
încălzire/condiţionare a aerului/ventilaţie) poate ajunge în contact cu produsul.
 

  

http://solutions.brother.com/
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NU aşezaţi produsul în apropiere de substanţe chimice sau într-un loc în care ar putea avea loc 
scurgeri chimice. Solvenţii organici şi unele lichide, în special, pot cauza topirea sau dizolvarea 
carcasei şi/sau a cablurilor, ceea ce poate conduce la incendii sau la electrocutări. De 
asemenea, aceste substanţe pot cauza funcţionarea defectuoasă sau decolorarea aparatului.
 

 

NU amplasaţi produsul într-un loc care blochează sau obturează fante sau deschideri ale 
produsului. Aceste fante şi deschideri sunt prevăzute pentru ventilaţie. Blocarea ventilaţiei 
poate cauza supraîncălzirea produsului şi risc de incendiu.

În schimb:

• Lăsaţi un spaţiu de circa 150 mm între produs şi perete.

• Aşezaţi produsul pe o suprafaţă solidă. NU aşezaţi produsul pe un pat, pe o canapea, pe un 
covor sau pe altă suprafaţă moale similară.

• NU amplasaţi acest produs în apropierea sau pe un radiator sau un calorifer.

• NU amplasaţi acest produs într-o „instalaţie interioară” decât dacă este asigurată o ventilaţie 
adecvată.

 

ATENŢIE
 

Evitaţi aşezarea produsului într-o zonă cu trafic intens. Dacă trebuie să amplasaţi produsul într-
o zonă cu trafic intens, asiguraţi-vă că locaţia de amplasare este una sigură, unde produsul nu 
poate fi răsturnat accidental, ceea ce ar putea cauza rănirea unor persoane şi deteriorarea 
gravă a produsului. De asemenea, asiguraţi-vă că toate cablurile sunt securizate astfel încât să 
nu existe pericolul de împiedicare.
 

 

NU conectaţi produsul la prize electrice comandate prin întrerupătoare de perete sau contoare 
automate. NU conectaţi produsul la acelaşi circuit la care sunt conectate echipamente cu 
consum mare de electricitate – echipamente de condiţionare a aerului, copiatoare, aparate de 
tocat hârtie etc. –, deoarece se poate întrerupe alimentarea cu curent.
 

 

NU aşezaţi obiecte grele pe produs. NU aşezaţi acest produs pe un cărucior, pe un cadru sau 
pe o masă instabilă. Produsul este greu şi poate să cadă, cauzând rănirea unor persoane sau 
deteriorarea gravă a produsului. Pentru produsele MFC şi DCP există riscul suplimentar de 
rănire în cazul spargerii sticlei scanerului. În special, dacă aveţi copii, asiguraţi-vă că produsul 
este amplasat într-o poziţie sigură.
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IMPORTANT
• NU aşezaţi obiecte pe produs. Procedând astfel, poate creşte riscul de supraîncălzire datorită 

funcţionării defectuoase a produsului.

• NU aşezaţi în faţa produsului obiecte care pot bloca documentele imprimate sau faxurile 
recepţionate (numai în cazul MFC).

• NU amplasaţi produsul lângă surse de interferenţe, de exemplu difuzoare sau unităţi de bază 
ale unor telefoane fără fir care nu sunt marca Brother. Aceste echipamente pot interfera cu 
funcţionarea componentelor electronice ale produsului.

• Întreruperea alimentării poate duce la ştergerea informaţiilor din memoria produsului.
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Precauţii generale 1

AVERTIZARE
 

Pentru ambalarea produsului se folosesc pungi din plastic. Pentru a evita pericolul de sufocare, 
nu lăsaţi aceste pungi la îndemâna sugarilor şi a copiilor. Pungile de plastic nu sunt jucării.
 

 

• NU aruncaţi în foc cartuşul de toner sau ansamblul unităţii de cilindru. Acesta poate exploda, 
provocând accidente.

• NU folosiţi substanţe inflamabile în apropierea produsului. NU folosiţi niciun fel de 
pulverizator pentru a curăţa produsul în interior sau exterior. Pericol de incendiu sau de 
electrocutare. Pentru instrucţiuni privind curăţarea produsului uu Manual de utilizare: 
Depanarea şi alte informaţii. 
 

 

 

NU folosiţi aspiratorul pentru a curăţa tonerul împrăştiat. Praful de toner s-ar putea aprinde în 
interiorul aspiratorului, putând declanşa un incendiu. Ştergeţi cu grijă praful de toner cu o lavetă 
uscată, moale şi fără sca-me şi eliminaţi această lavetă conform reglementărilor locale.
 

 

Înainte de a curăţa produsul, deconectaţi-l de la priza de perete. NU folosiţi produse de curăţare 
lichide sau cu aerosoli. Pentru curăţare, folosiţi o lavetă uscată, moale şi fără scame.
 

 

Evitaţi folosirea acestui produs în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Există un risc redus 
de şoc electric de la fulgere.
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În cazul puţin probabil în care intraţi în contact cu tonerul, vă rugăm acţionaţi conform 
instrucţiunilor de mai jos:

• Inhalarea

Apelaţi imediat la medic. În caz de inhalare din greşeală mutaţi victima într-un loc cu aer 
curat şi lăsaţi-o să se odihnească.

• Contactul cu pielea

Îndepărtaţi imediat îmbrăcămintea pătată şi curăţaţi suprafaţa de piele afectată cu mult 
săpun şi multă apă.

• Contactul cu ochii

Apelaţi la medic. Dacă substanţa a intrat în contact cu ochii, spălaţi ochii cu multă apă timp 
de cel puţin 15 minute.

• Ingerarea

Apelaţi imediat la medic. Clătiţi gura cu apă şi consumaţi 200 - 300 ml de apă.

Pentru mai multe informaţii de siguranţă privind tonerele utilizate în produsul utilizat de dvs. vă 
rugăm accesaţi site-ul următor pentru a citi fişele tehnice de siguranţă 
http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html.
 

 

 SUPRAFAŢĂ FIERBINTE

Imediat după ce aţi folosit produsul, anumite componente interne ale produsului pot fi extrem de 
fierbinţi. Aşteptaţi cel puţin 15 minute pentru ca produsul să se răcească înainte de a atinge 
componentele interne ale acestuia.
 

 

 

http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html
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(numai pentru MFC)

Aveţi grijă când modificaţi liniile telefonice. Nu atingeţi niciodată firele sau bornele telefonice 
expuse, cu excepţia cazului în care linia telefonică a fost deconectată de la priza de perete. Nu 
conectaţi niciodată fire telefonice în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Nu instalaţi 
niciodată o priză de perete pentru telefon într-un loc umed. Pericol de electrocutare!

 

ATENŢIE
 

(numai pentru MFC şi DCP)

Când mutaţi produsul prindeţi ferm de punctele de sprijin laterale pentru mâini din partea 
frontală a produsului.
 

 

 

Pentru a preveni rănirea, aveţi grijă să nu puneţi degetele în zonele prezentate în ilustraţii.

(numai pentru HL) (numai pentru MFC şi DCP)
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(numai pentru HL)

Capacul superior este fierbinte pe durata utilizării şi după utilizarea produsului.

NU atingeţi nici o parte a capacului superior şi nu aşezaţi nimic pe acesta, precum indicat prin 
zonele întunecate de pe ilustraţie.
 

 

IMPORTANT
• NU îndepărtaţi şi NU deterioraţi etichetele de atenţionare şi de avertizare din interiorul 

produsului.
 

• Aşezaţi unitatea de cilindru şi cartuşele de toner pe o suprafaţă curată şi plată, aşezând sub 
aparat şi o coală de hârtie, pentru cazul în care vărsaţi sau împrăştiaţi toner din greşeală.

Manevraţi cartuşul de toner cu atenţie. În cazul în care tonerul cade pe mâinile sau pe 
îmbrăcămintea dvs., ştergeţi locul respectiv imediat, sau spălaţi-l cu apă rece.
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• Pentru a preveni diminuarea calităţii de imprimare, NU atingeţi componentele marcate cu 
culoare întunecată pe ilustraţie.

<Cartuş de toner>
 

<Unitate de cilindru>
 

• Pentru curăţarea aparatului folosiţi substanţe de curăţare neutre. Curăţarea cu lichide volatile, 
cum sunt diluantul sau benzenul, va cauza deteriorarea suprafeţei aparatului.

• Când curăţaţi unitatea de cilindru, NU folosiţi obiecte ascuţite sau lichide pentru curăţarea 
suprafeţei cilindrului fotosensibil.
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Conectarea produsului în condiţii de siguranţă 1

AVERTIZARE
 

În produs există electrozi de înaltă tensiune. Înainte de a curăţa produsul în interior, asiguraţi-
vă că aţi deconectat mai întâi cablul de linie telefonică (numai pentru MFC) şi apoi cablul de 
alimentare de la priza electrică. În acest fel se previne un şoc electric.
 

 

 

NU manipulaţi ştecherul cu mâinile ude. Pericol de electrocutare!
 

 

 

Verificaţi întotdeauna ca ştecherul să fie introdus până la capăt.
 

 

Acest produs se va conecta la o sursă de curent alternativ, la distanţa indicată pe eticheta cu 
caracteristici. NU conectaţi produsul la o sursă de curent continuu sau la un inversor. Dacă nu 
sunteţi sigur, contactaţi un electrician calificat.
 

 

NU aşezaţi obiecte pe cablul de alimentare. NU aşezaţi produsul în locuri în care persoanele 
pot călca pe cablu.
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Pentru a asigura o funcţionare în condiţii de siguranţă, fişa furnizată trebuie introdusă numai 
într-o priză electrică standard. În cazul în care pachetul de livrare include şi fişa cu trei pini, 
aceasta trebuie introdusă numai într-o priză electrică standard cu trei pini, şi legată corect la 
pământ printr-un cablu electric standard.
 

 

NU aşezaţi produsul în locuri unde cablul trebuie întins excesiv sau este solicitat mecanic din 
alte cauze. În caz contrar, cablul se poate roade sau uza prematur.
 

 

NU utilizaţi produsul în cazul în care cablul de alimentare este ros sau deteriorat. Pericol de 
incendiu sau de electrocutare.
 

 

Brother vă recomandă insistent să NU utilizaţi niciun tip de prelungitor.
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Activităţi de service pentru produs 1

NU încercaţi să efectuaţi dvs. înşivă activităţi de service pentru produs, deoarece deschiderea sau 
îndepărtarea capacelor vă poate expune la tensiuni periculoase şi la alte riscuri şi, de asemenea, 
poate avea drept consecinţă anularea garanţiei produsului. În cazul în care întâmpinaţi probleme 
la aparatul dvs., vă rugăm contactaţi Serviciul pentru clienţi Brother, sau distribuitorul dvs. Brother.

AVERTIZARE
 

Dacă produsul a căzut, sau dacă s-a deteriorat carcasa, există riscul de electrocutare. 
Deconectaţi produsul de la priza electrică şi contactaţi Serviciul pentru clienţi Brother sau 
distribuitorul dvs. Brother.

 

ATENŢIE
 

În cazul în care produsul devine neobişnuit de fierbinte, scoate fum sau emană mirosuri 
puternice ori dacă aţi vărsat accidental lichid pe el, deconectaţi imediat produsul de la priza 
electrică. Contactaţi Serviciul pentru clienţi Brother sau distribuitorul dvs.

 

IMPORTANT
Dacă produsul nu funcţionează normal atunci când sunt urmate instrucţiunile de utilizare, 
reglaţi numai acele comenzi care sunt specificate în instrucţiunile de utilizare. Reglarea 
incorectă a altor comenzi poate duce la deteriorare şi va necesita, adesea, un efort mai mare 
din partea tehnicianului calificat pentru a readuce produsul la starea normală de funcţionare.
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Garanţia şi răspunderea pentru produs 1

Nimic conţinut în acest document nu va afecta vreo garanţie existentă pentru produs şi nu poate 
fi interpretat ca o acordare de garanţie suplimentară pentru produs. Nerespectarea instrucţiunilor 
de siguranţă menţionate în acest ghid poate cauza anularea garanţiei produsului dvs.

Informaţii despre conformitate (numai pentru MFC) 1

ACEST ECHIPAMENT ESTE CONCEPUT PENTRU A FUNCŢIONA CU O LINIE PSTN 
ANALOGICĂ CU DOUĂ FIRE ECHIPATĂ CU CONECTORUL ADECVAT.

Brother vă atenţionează că este posibil ca acest produs să nu funcţioneze corect în altă ţară decât 
în cea de achiziţie şi că nu oferă nicio garanţie în cazul în care produsul se utilizează cu liniile 
publice de telecomunicaţii din altă ţară.

Declaraţie de conformitate (numai pentru Europa) 1

Noi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

declarăm, că acest produs îndeplineşte toate cerinţele menţionate în directivele şi în 
regulamentele aplicabile în Comunitatea Europeană.

Declaraţia de conformitate (DoC) este disponibilă pe website-ul nostru. Vizitaţi 
http://solutions.brother.com/ şi:

i selectaţi „Europe”

i selectaţi ţara dvs.

i selectaţi modelul dvs.

i selectaţi „Manuale” şi limba dvs., apoi faceţi clic pe „Caută”

i selectaţi Declaraţia de conformitate

i faceţi clic pe „Descărcare”.

Descărcaţi declaraţia dvs. ca fişier PDF.

http://solutions.brother.com/
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Declaraţie de conformitate pentru R&TTE (Radio şi 
Telecomunicaţii) Directiva 1999/5/CE (doar pentru Europa) 
(Aplicabil în cazul modelelor cu interfaţă de telecomunicaţii 
şi/sau de radio) 1

Noi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

declarăm, că aceste produse sunt în conformitate cu prevederile menţionate în Directiva 
1999/5/CE privind echipamentele hertziene şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi 
recunoaşterea reciprocă a conformităţii acestora. Copia Declaraţiei de Conformitate poate fi 
descărcată cu urmărirea instrucţiunilor din secţiunea Declaraţie de conformitate (numai pentru 
Europa) .

Specificaţie IEC60825-1:2007 (numai pentru modelele alimentate 
la 220-240 V) 1

Acest produs este un produs cu laser de clasa 1 conform definiţiei din specificaţiile 
IEC60825-1:2007. Eticheta prezentată mai jos este ataşată în ţările unde este obligatorie.

Radiaţii laser în interior 1

Lungimea de undă: 770 - 800 nm

Putere de ieşire: 25 mW max.

Clasă laser: clasa 3B

AVERTIZARE
 

Utilizarea altor proceduri pentru comenzi, reglaje sau performanţă decât cele specificate în 
acest manual poate duce la expunerea periculoasă la radiaţii.

 

Acest produs are o diodă laser de clasă 3B care emite radiaţii laser 
invizibile în unitatea laserului. Sub nicio formă nu se va deschide 
unitatea laserului.

 

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



15

Deconectarea dispozitivului 1

ATENŢIE
 

Acest produs trebuie instalat lângă o priză electrică uşor accesibilă. În cazuri de urgenţă, 
deconectaţi cablul de alimentare de la priza electrică pentru a întrerupe complet alimentarea.

 

Interferenţa radio 1

Acest produs este în conformitate cu EN55022 (Publicaţia CISPR 22)/clasa B. 

Informaţii privind reciclarea în conformitate cu Directivele WEEE 
şi bateriile şi acumulatorii 1

Produsul/bateriile sunt marcate cu unul dintre simbolurile de reciclare de mai sus. Acest lucru 
înseamnă că, la sfârşitul duratei de utilizare a produsului/bateriilor, trebuie să le duceţi la un centru 
de colectare adecvat şi să nu le aruncaţi împreună cu deşeurile menajere.

 

 

Marcaj pentru produs Marcaj pentru baterii

Numai în Uniunea Europeană
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Mărci comerciale 1

Sigla Brother este o marcă comercială înregistrată a Brother Industries, Ltd.

Brother este o marcă comercială a Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook şi Internet Explorer sunt mărci 
comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în 
alte ţări.

Apple, Macintosh, Safari şi Mac OS sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în Statele 
Unite şi în alte ţări.

Linux este marca comercială înregistrată a lui Linus Torvalds în SUA şi în alte ţări.

Intel şi Pentium sunt mărci comerciale ale Intel Corporation în SUA şi/sau în alte ţări.

Adobe, Photoshop şi Reader sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Adobe 
Systems Incorporated în Statele Unite şi/sau în alte ţări.

Fiecare companie al cărei titlu de software este menţionat în prezentul manual are un Acord de 
Licenţă Software specific programelor al căror proprietar este.

Mărcile comerciale şi denumirile de produse ale altor companii, care apar şi sunt 
menţionate în legătură cu produsele Brother, în documentele aferente şi în orice alte 
materiale sunt mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective.

Drepturi de autor şi licenţă 1

©2013 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.

Alte informaţii 1

FlashFX® este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

FlashFX® Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

Biroul de brevete S.U.A. 5,860,082/6,260,156

FlashFX® Pro™ este o marcă comercială a Datalight, Inc.

Reliance™ este o marcă comercială a Datalight, Inc.

Datalight® este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc. Toate drepturile rezervate
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Utilizarea ilegală a echipamentului de copiere 
(numai pentru MFC şi DCP) 1

Reproducerea anumitor elemente sau documente cu intenţia de a comite o fraudă, este 
considerată încălcare de lege. Mai departe urmează o listă cu documente pentru care copierea 
poate însemna o încălcare a legii. Vă sugerăm să consultaţi juristul dvs. şi/sau autorităţile juridice 
competente, dacă aveţi nelămuriri despre un anumit element sau document:

 Bancnote

 Obligaţiuni sau alte certificate de trezorerie

 Certificate de depozit

 Documente de înrolare sau de serviciu ale Forţelor Armate

 Paşapoarte

 Timbre poştale (valabile sau ştampilate)

 Documente de imigrare

 Documente de asistenţă socială

 Cecuri sau cambii trase de agenţiile guvernamentale

 Legitimaţii sau insigne de identificare

În plus, în conformitatea cu legislaţia din unele ţări, este posibil să nu fie permisă copierea 
permiselor de conducere auto şi/sau a certificatelor de înmatriculare a autovehiculelor.

Lucrările protejate prin drepturi de autor nu se pot copia legal, cu excepţia cazului de 
„comercializare corectă” care se referă la secţiuni ale lucrării protejate prin drepturi de autor. 
Existenţa unor exemplare multiple pot indica utilizarea necorespunzătoare. Lucrările de artă se 
vor considera lucrări protejate prin drepturi de autor.
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