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Læs denne brugsanvisning, før du tager produktet i brug eller udfører vedligeholdelse. Hvis disse 
instruktioner 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 instruktioner.

Læs alle instruktionerne. Gem dem til senere brug.

Symboler og termer, 
der er anvendt i 
dokumentationen 1

De følgende symboler og termer er anvendt i 
hele dokumentationen.
 

ADVARSEL angiver en potentielt farlig 
situation, som, hvis den ikke undgås, kan 
medføre død eller alvorlige personskader.
 

FORSIGTIG angiver en potentielt farlig 
situation, som, hvis den ikke undgås, kan 
medføre mindre eller moderate personskader.

VIGTIGT!
VIGTIGT! angiver en potentielt farlig situation, 
som, hvis den ikke undgås, kan medføre 
materielle skader eller sætte produktet ud af 
funktion.

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

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

BEMÆRK
• Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande.

• Illustrationerne i denne guide viser 
HL-1110 og MFC-1810.

 

Produktsikkerhedsguide 1

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

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

ADVARSEL

FORSIGTIG

 

Forbudt-symboler vises ved 
handlinger, der ikke må udføres.

 

Elektriske faresymboler advarer om 
risiko for elektriske stød.

 Brandfare-symboler advarer om 
risiko for brand.

 Symboler for varme overflader 
betyder, at du skal undgå at berøre 
varme produktdele.

Fed Fed skrift identificerer bestemte 
knapper på produktets 
kontrolpanel 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. (kun MFC 
og DCP)

Version A

DAN
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Kompilering og udgivelse 1

Denne manual er kompileret og udgivet med henblik på at give de sidste nye 
produktsikkerhedsoplysninger, som var tilgængelige på udgivelsestidspunktet. Oplysningerne i 
denne manual kan gøres til genstand for ændringer.

Den seneste manual finder du på http://solutions.brother.com/.

Vælg en sikker placering til produktet 1

Placer produktet på en flad, vandret, stabil overflade, der ikke udsættes for vibrationer og stød, 
f.eks. et bord. Placer produktet i nærheden af et telefonstik (kun MFC) og en almindelig 
jordforbundet stikkontakt. Vælg en placering, hvor temperaturen er mellem 10 °C og 32,5 °C, og 
hvor fugtigheden 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. Hvis du gør dette, øges 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. Hvis du gør dette, øges risikoen for elektrisk stød, kortslutning eller brand, 
da produktet kan komme i kontakt med vand (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, og dermed øge risikoen for brand eller 
elektrisk stød. 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 øge risikoen 
for overophedning og/eller brand.

Gør følgende i stedet:

• Sørg for, at der er en afstand på mindst 150 mm mellem produktet og væggen.

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

• Du må IKKE placere produktet i nærheden af eller oven på en radiator eller et varmeapparat.

• Du må IKKE placere produktet i en "indbygget" installation, medmindre der er sørget for 
tilstrækkelig ventilation.

 

FORSIGTIG
 

Undgå at anbringe 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, da dette kan medføre skade på dig eller andre eller beskadige 
produktet. Du skal også sørge for, at kablerne er gjort fast, 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. For MFC- og DCP-produkter er der endvidere risiko for 
personskade, hvis scannerglaspladen går i stykker. Produktet skal placeres på et sikkert sted – 
især, hvis du har børn.

 

VIGTIGT!
• Du må IKKE anbringe genstande oven på produktet. Hvis du gør dette, øges risikoen for 

overophedning, hvis produktet går i stykker.

• Du må IKKE placere noget foran produktet, der kan blokere for udskrevne dokumenter eller 
faxmeddelelser (kun MFC).

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

• Forstyrrelser i det elektriske system kan slette information i produktets hukommelse.
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Generelle forholdsregler 1

ADVARSEL
 

Produktet er pakket ind i plastikposer. Plastikposerne skal holdes uden for babyer og børns 
rækkevidde for at undgå kvælningsulykker. Plastikposer er ikke legetøj.
 

 

• Du må IKKE brænde en tonerpatron eller en tonerpatron-/tromleenhed. Enhederne kan 
eksplodere og forårsage personskade.

• Brug IKKE brændbare substanser i nærheden af produktet. Brug IKKE nogen form for spray 
for at rense den indvendige eller udvendige side af produktet. Hvis du gør dette, kan der 
opstå brand, eller du kan få elektrisk stød. Yderligere instruktioner om rengøring af 
produktet:  uu Brugsanvisning: Fejlfinding og andre oplysninger. 
 

 

 

Brug IKKE en støvsuger til at fjerne spildt toner. Det kan forårsage, at tonerpulveret antændes 
i støvsugeren og eventuelt medfører brand. Tør omhyggeligt tonerpulveret op med en tør, 
fnugfri, blød klud, og bortskaf det i henhold til lokale bestemmelser.
 

 

Træk stikket til produktet ud af stikkontakten, før du rengør produktet. Du må IKKE bruge 
væsker eller aerosolrengøringsmidler. Brug en tør, fnugfri, blød klud til rengøringen.
 

 

Undgå at bruge dette produkt i tordenvejr. Der kan være risiko for elektrisk stød fra lyn.
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Følg nedenstående trin, hvis du kommer i kontakt med tonerpulveret:

• Indånding

Søg straks læge. Ved ulykkestilfælde ved indånding bringes tilskadekomne ud i frisk luft og 
holdes i ro.

• Ved hudkontakt

Tag straks tilsmudset tøj af, og vask huden med store mængder vand eller sæbe og vand.

• Ved øjenkontakt

Søg læge. Skyl øjnene øjeblikkeligt med rigelige mængder vand i mindst 15 minutter, hvis 
produktet kommer i kontakt med dem.

• Ved indtagelse

Søg straks læge. Skyl munden med vand, og giv personen 200-300 ml (et stort glas) vand 
at drikke.

Yderligere oplysninger om sikkerhed i forbindelse med tonerpulveret i produktet findes på 
sikkerhedsdataarket på webstedet på følgende adresse 
http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html.
 

 

 VARM OVERFLADE

Hvis du lige har brugt produktet, er visse dele indeni produktet meget varme. Lad produktet køle 
af i mindst 15 minutter, før du rører produktets indvendige dele.
 

 

 

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

Vær forsigtig med at ændre telefonledninger. Du må aldrig røre ved blotlagte telefonledninger 
eller -stik, medmindre telefonledningen er blevet trukket ud af kontakten. Du må aldrig tilslutte 
telefonledningerne i tordenvejr. Du må heller aldrig montere et telefonstik på væggen i et rum 
med fugt. Hvis du gør dette, kan du få elektrisk stød.

 

FORSIGTIG
 

(kun MFC og DCP)

Ved flytning af produktet, skal du tage godt fat i de nederste greb foran på produktet.
 

 

 

For at forhindre personskader skal du passe på ikke at anbringe fingrene i de områder, der er 
vist på illustrationerne.

(kun HL) (kun MFC og DCP)
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(kun HL)

Topdækslet bliver meget varmt under og efter brug af produktet.

Du må IKKE røre ved eller placere noget på topdækslet, som er angivet med det skraverede 
område på illustrationerne.
 

 

VIGTIGT!
• Fjern og beskadig IKKE forsigtigheds- og advarselsmærkater inden i produktet.

 

• Placer tromleenheden og tonerpatronen på en ren og flad overflade på et stykke papir i tilfælde 
af, at du ved et uheld kommer til at spilde eller drysse tonerpulver. 

Håndter tonerpatronen med omhu. Hvis du får tonerpulver på hænder eller tøj, skal du straks 
feje det af eller vaske hænderne i koldt vand.
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• For at undgå problemer med udskrivningskvaliteten må du IKKE røre ved de skraverede 
områder, der er angivet på illustrationen.

<Tonerpatron>
 

<Tromleenhed>
 

• Når maskinen skal rengøres, skal der anvendes neutrale rengøringsmidler. Rengøring med 
flygtige væsker som. f.eks. fortynder eller benzen beskadiger maskinens overflade.

• Rengør IKKE overfladen på den lysfølsomme tromleenhed med en skarp genstand eller 
væsker.

 



9

Sikker tilslutning af produktet 1

ADVARSEL
 

Der er højspændingselektroder inden i produktet. Før du rengør den indvendige side af 
produktet, skal du sørge for at tage telefonledningen ud først (kun MFC) og derefter 
netledningen i stikkontakten. Derved kan elektrisk stød forhindres.
 

 

 

Du må IKKE røre ved stikket med våde hænder. Hvis du gør dette, kan du få elektrisk stød.
 

 

 

Sørg altid for, at stikket sættes helt ind.
 

 

Produktet skal tilsluttes en vekselstrømskilde inden for den rækkevidde, der er angivet på 
mærkelabelen. Du må IKKE tilslutte det til en jævnstrømskilde eller omformer. Hvis du er i tvivl, 
skal du kontakte en autoriseret installatør.
 

 

Der er IKKE noget, der må hvile på netledningen. Du må IKKE anbringe produktet, hvor der er 
risiko for, at man kan træde på ledningerne.
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Af sikkerhedshensyn må det medfølgende stik kun sættes i en standard stikkontakt, der er 
forbundet via en standard elektrisk ledningsføring. Det trebenede stik må kun sættes i en 
standard stikkontakt med tre åbninger, der er sikkert jordet via en standard elektrisk 
ledningsføring.
 

 

Du må IKKE placere produktet i en position, hvor der bliver trukket i ledningen, eller hvor 
ledningen på anden vis bliver sat under pres. Hvis du gør dette, kan ledningen blive slidt eller 
flosset.
 

 

Du må IKKE bruge produktet, hvis netledningen er flosset eller beskadiget. Hvis du gør dette, 
kan du få elektrisk stød, eller der kan opstå brand.
 

 

Brother anbefaler på det kraftigste, at du IKKE anvender andre typer af 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 reklamationsretten kan bortfalde. Hvis 
du har problemer med maskinen, skal du kontakte Brother Support.

ADVARSEL
 

Der er risiko for at få elektrisk stød, hvis produktet er blevet tabt, eller hvis kabinetter er blevet 
beskadiget. Træk stikket til produktet 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 vil ofte kræve omfattende arbejde af en 
autoriseret tekniker at retablere produktet til normal funktion.
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Reklamationsret og ansvar 1

Intet i denne guide skal påvirke en eksisterende reklamationsret eller tolkes som tildeling af 
yderligere reklamationsret. Hvis sikkerhedsvejledningen i denne guide ikke følges, kan garantien 
bortfalde.

Godkendelsesinformation (kun MFC) 1

DETTE UDSTYR ER DESIGNET TIL AT FUNGERE SAMMEN MED EN ALMINDELIG ANALOG 
TELEFONLINJE MED DET RIGTIGE STIK.

Brother meddeler, at dette produkt muligvis ikke vil fungere rigtigt i andre lande end der, hvor det 
oprindelig er blevet købt, og tilbyder ikke nogen form for garanti, hvis dette produkt anvendes på 
offentlige telekommunikationslinjer i et andet land.

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 alle relevante direktiver og 
forordninger, der er gældende i EU

Overensstemmelseserklæringen findes på vores websted. Besøg http://solutions.brother.com/ 
og:

i vælg “Europe”

i vælg dit land

i vælg din model

i vælg “Manualer” og dit sprog, og klik derefter på “Søg”

i vælg Overensstemmelseserklæring

i og klik på “Download”.

Din erklæring vil blive hentet som en pdf-fil.

Overensstemmelseserklæring for R&TTE (Radio and 
Telecommunications) direktiv 1999/5/EF (kun Europa) 
(gælder for modeller med telekommunikations- og/eller 
radiointerfacer) 1

Vi, Brother Industries, Ltd.

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

erklærer, at disse produkter er i overensstemmelse med bestemmelserne i R&TTE-direktiv 
1999/5/EF. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan hentes ved at følge anvisningerne i 
afsnittet Overensstemmelseserklæring (kun Europa).

http://solutions.brother.com/
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IEC60825-1:2007 Specifikation (kun for 220-240 V-modeller) 1

Dette produkt er et klasse 1 laserprodukt, som defineret i IEC60825-1:2007 specifikationerne. 
Den nedenfor viste mærkat er påsat i lande, hvor det er påkrævet.

Intern laserstråling 1

Bølgelængde: 770 - 800 nm

Udgangseffekt: 25 mW maks.

Laserklasse: Klasse 3B

ADVARSEL
 

Anvendelse af andre procedurer til regulering, justering eller ydelse end dem, der er angivet i 
denne manual, kan resultere i, at man udsættes for farlig bestråling.

 

Frakoblet enhed 1

FORSIGTIG
 

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

 

Radiointerferens 1

Dette produkt overholder EN55022 (CISPR Publication 22)/Class B. 

Dette produkt er en klasse 3B laserdiode, der udsender usynlig 
laserstråling i laserenheden. Laserenheden må ikke under nogen 
omstændigheder åbnes.

 

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
LASER KLASSE 1 PRODUKT
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Oplysninger om genvinding i overensstemmelse med WEEE-
direktivet og Batteridirektivet 1

Produktet/batteriet er mærket med et af de ovenstående genvindingssymboler. Symbolerne 
betyder, at et brugt produkt/batteri skal afleveres på et dertil egnet indsamlingssted og ikke 
bortskaffes som normalt husholdningsaffald.

 

 

Symbol på produkt Symbol på batteri

Gælder kun Den Europæiske Union
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Varemærker 1

Brother-logoet er et registreret varemærke tilhørende Brother Industries Ltd.

Brother er et varemærke tilhørende Brother Industries Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook og Internet Explorer er enten 
registrerede varemærker eller varemærker 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.

Intel og Pentium er varemærker tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.

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

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.

Copyright og licens 1

©2013 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

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



16

Ulovligt brug af kopieringsudstyr 
(kun MFC og DCP) 1

Det er en forbrydelse at fremstille reproduktioner af visse elementer eller dokumenter for at begå 
svindel. Følgende er en ufuldstændig liste over dokumenter, det er ulovligt at fremstille kopier af. 
Vi foreslår, at du henvender dig til en juridiske rådgiver og/eller myndighederne, hvis du er i tvivl 
om et bestemt emne eller dokument:

 Valuta

 Obligationer eller andre gældsdokumenter

 Deponeringscertifikater

 Papirer i forbindelse med militærtjeneste eller indkaldelse

 Pas

 Poststempler (annullerede eller ikke-annullerede)

 Immigrationspapirer

 Sundhedsdokumenter

 Checks eller veksler fra myndighederne

 Identifikationsskilte eller insignier

Derudover må kørekort og/eller registreringsattester til motorkøretøjer ikke kopieres i henhold til 
visse lokale love.

Det er ikke lovligt at kopiere copyright-beskyttet arbejde med undtagelse af "fair aftale" i relation 
til copyright-beskyttet arbejde. Flere kopier ville indikere ukorrekt brug. Kunstværker bør betragtes 
som svarende til copyright-beskyttet arbejde.



www.brotherearth.com

 

Udgivet: 02/2019

http://www.brotherearth.com
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