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Comece aqui 
Guia de Configuração Rápida 

BRA-POR Versão C

DSmobile 620
DSmobile 720D

Obrigado por escolher a Brother. Seu apoio é importante para nós e valorizamos sua empresa. Antes de usar o aparelho, leia este Guia 
de Configuração Rápida para executar a instalação e a configuração corretamente.

1 Desembale o aparelho e verifique os componentes 

* Se seu computador não tiver uma unidade de DVD-ROM, o DVD-ROM fornecido não contiver os drivers para seu sistema operacional ou 
você quiser fazer download de manuais e utilitários, visite a página do seu modelo em http://support.brother.com 

a Retire todo o conteúdo da embalagem.

b Verifique se constam todos os componentes.

2 Instale os drivers do scanner e o software de digitalização

Para usuários do Windows®

a Instalação do driver
Insira o DVD-ROM na unidade de DVD-ROM. 
Quando o Menu Principal for exibido, clique em Instalar Driver de Scanner 
e siga as instruções na tela.

OBSERVAÇÃO
• Para usuários de DSmobile 720D: Este guia usa imagens da tela de DSmobile 620.

DSmobile 620 
ou DSmobile 720D Cabo Micro USB Guia de Configuração Rápida Folha de suporte Folha de calibração

DVD-ROM Folha de registro do produto/ 
cartão da garantia

Pano para limpeza Bolsa de transporte

OBSERVAÇÃO
• Certifique-se de que seu computador esteja LIGADO e de que você esteja conectado com direitos de administrador.
• NÃO conecte o cabo USB ainda.

• Se seu computador não tiver uma unidade de DVD-ROM, faça download do driver do scanner no Brother Solutions Center em 
http://support.brother.com 

OBSERVAÇÃO
• Quando você instalar o driver do scanner, o DSmobileCapture (um aplicativo de digitalização) será instalado junto. Para obter mais 

informações sobre como usar o DSmobileCapture, consulte Usando DSmobileCapture (para Windows®) no Manual do Usuário.

http://support.brother.com
http://support.brother.com
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b Instalação do software
Clique em Aplicativos Adicionais no Menu Principal para poder instalar 
estes aplicativos:
• Button Manager V2: navegação e armazenamento de documentos
• PaperPort™ 12SE: digitalização, edição e gerenciamento de documentos
• Presto! BizCard 6: digitalização, edição e gerenciamento de cartões de visita

Para usuários do Macintosh
a Instalação do driver

Insira o DVD-ROM na unidade de DVD-ROM. 
Clique duas vezes no ícone do DVD e, em seguida, clique duas vezes na 
pasta DS-620 (DS-720D) para abri-la.
Clique duas vezes em Brother DS-620 (DS-720D) e siga as instruções na 
tela.

b Instalação do software
Você pode instalar estes aplicativos durante a configuração:
• Presto! PageManager 9: digitalização, edição e gerenciamento de documentos
• Presto! BizCard 6: digitalização, edição e gerenciamento de cartões de visita

OBSERVAÇÃO
• Para obter mais informações sobre qual aplicativo de digitalização é melhor para você, consulte Seleção do software para 

escaneamento no Manual do Usuário.

OBSERVAÇÃO
• Quando você instalar o driver do scanner, o DSmobileCapture (um aplicativo de digitalização) será instalado junto. Para obter mais 

informações sobre como usar o DSmobileCapture, consulte Usando DSmobileCapture (para Macintosh) no Manual do Usuário.

OBSERVAÇÃO
• Para obter mais informações sobre qual aplicativo de digitalização é melhor para você, consulte Seleção do software para 

escaneamento no Manual do Usuário.
• Clicar duas vezes em Presto! PageManager ou em Presto! BizCard direcionará você para o site da NewSoft Technology 

Corporation. Faça o download do aplicativo nesse site.
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3 Digitalize um documento 

a Conecte o cabo Micro USB fornecido à porta Micro USB  do scanner. Conecte a outra extremidade do cabo à porta USB  

de seu computador.

b Insira o documento, voltado para cima, no slot do alimentador.

Alinhe o documento com a borda esquerda 1 do slot do alimentador.

Deslize a guia do documento 2 até que ela toque o lado direito do documento.

Para DSmobile 720D: Quando você realizar a digitalização duplex, insira a primeira 

página virada para cima no slot do alimentador.

c (Windows®) 

Clique duas vezes no atalho do DSmobileCapture  na área de trabalho. 

Clique em Scan .

(Macintosh) 

Clique duas vezes no atalho do DSmobileCapture  na área de trabalho. 

Clique em Scan ou pressione o botão Iniciar 3.

4 Manual do Usuário e Perguntas frequentes

O Manual do Usuário deste aparelho pode ser encontrado no DVD-ROM fornecido. 
Se seu computador não tiver uma unidade de DVD-ROM, você pode fazer download dos manuais visitando a página de seu modelo em 
http://support.brother.com 

Para usuários do Windows®
Insira o DVD-ROM na unidade de DVD-ROM.
Quando o Menu Principal for exibido, clique em Manual do Usuário.

Para usuários do Macintosh
Insira o DVD-ROM na unidade de DVD-ROM. Clique duas vezes no ícone do DVD e clique duas vezes em DS-620 (DS-720D).
Faça duplo clique em Documentação e, em seguida, localize a pasta do seu idioma.

Perguntas frequentes
Para Perguntas frequentes, Suporte do Produto e Perguntas Técnicas, Atualizações de Driver e Utilitários e Manuais do Usuário, visite a página do seu 
modelo em: http://support.brother.com 

Marcas comerciais
O logotipo da Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.
Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.
Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Macintosh e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países.

Todos os nomes comerciais e de produtos de empresas que apareçam nos produtos Brother, documentos relacionados e outros materiais são marcas 
comerciais ou marcas registradas dessas respectivas empresas.

Compilação e publicação
Este manual foi compilado e publicado sob a supervisão da Brother Industries, Ltd. e inclui as descrições e especificações mais recentes do produto.
O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alterações sem aviso.
A Brother reserva-se o direito de efetuar alterações das especificações e dos materiais contidos aqui sem aviso prévio e não se responsabiliza por quaisquer 
danos (incluindo consequências decorrentes desses danos) causados pela confiança nos materiais apresentados, incluindo erros tipográficos e outros associados 
a esta publicação, mas não se limitando a eles.

Direitos autorais e licença
© 2015 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

http://support.brother.com
http://support.brother.com
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Guia de Segurança de Produto

Símbolos e convenções utilizados 
nesta documentação

ADVERTÊNCIA

Os ícones de ADVERTÊNCIA 
indicam uma situação 
potencialmente perigosa que, 
caso não seja evitada, pode 
resultar em morte ou lesões 
físicas graves.

CUIDADO
Os ícones de CUIDADO indicam 
uma situação potencialmente 
perigosa que, caso não seja 
evitada, pode resultar em lesões 
físicas leves ou moderadas.

IMPORTANTE

IMPORTANTE indica uma 
situação potencialmente 
perigosa que, caso não seja 
evitada, pode resultar em danos 
à propriedade ou perda de 
funcionalidade do produto.

Aviso de perigo: 
"Tenha cuidado."

Conduta restrita. 

Conduta apropriada: 
"O que você deve fazer."

ADVERTÊNCIA

 Guarde o cabo USB fora do alcance de crianças para evitar 
riscos de lesões. 

 Não desmonte ou modifique a unidade. Isso pode resultar 
em incêndio, choque elétrico ou falha do dispositivo. Entre 
em contato com a loja onde a unidade foi comprada para 
inspecionar, ajustar e reparar os componentes internos da 
unidade. Haverá uma cobrança por reparos, mesmo se eles 
forem realizados dentro do prazo da garantia, se a unidade 
falhar devido à desmontagem ou a modificações feitas pelo 
cliente. 

 Não utilize o dispositivo se ele estiver em condições anormais, 
por exemplo, emissão de fumaça, cheiro estranho, ruído 
incomum, etc. Isso pode resultar em incêndio, queimaduras ou 
falha do dispositivo. Remova o cabo USB da tomada. Entre em 
contato com a loja em que a unidade foi comprada. 

 Caso algum material estranho entre na unidade, remova o cabo 
USB. Entre em contato com a loja em que a unidade foi 
comprada. Isso pode resultar em incêndio, choque elétrico 
ou falha do dispositivo. 

 Não deixe cair líquidos, por exemplo, café, suco, água, etc., 
no dispositivo. Não use o dispositivo em locais onde ele 
possa ser molhado. Isso pode resultar em incêndio, choque 
elétrico ou falha do dispositivo. Se isso ocorrer, remova o cabo 
USB da tomada. Entre em contato com a loja em que a unidade 
foi comprada. 

 Mantenha sacos plásticos longe do alcance de crianças ou 
descarte-os para evitar o risco de asfixia. 

 Não coloque o dispositivo perto de chamas ou de um aquecedor. 
Isso pode resultar em incêndio ou falha do dispositivo.

CUIDADO

 Choques fortes, como queda, tropeções, etc., podem danificar 
a unidade. Isso pode resultar em lesões. Caso a unidade seja 
danificada, remova o cabo USB da tomada. Entre em contato 
com a loja em que a unidade foi comprada. 

 Não coloque o dispositivo sobre mesas com superfícies 
irregulares ou inclinadas. Não coloque o dispositivo em 
superfícies instáveis. O dispositivo pode cair e causar lesões. 

 Não coloque objetos pesados sobre a unidade. Isso pode gerar 
instabilidade e o dispositivo pode cair. Isso pode resultar em 
lesões. 

 Não use solventes orgânicos, como gás inflamável, álcool, etc., 
para limpar o dispositivo. Não utilize essas substâncias perto do 
dispositivo. Isso pode resultar em incêndio ou falha do dispositivo.

 Tenha cuidado ao manusear o papel. As bordas do papel 
podem cortar suas mãos.

IMPORTANTE
 Não deixe o dispositivo diretamente exposto à luz do sol 

e próximo a chamas ou a um aquecedor com temperatura 
extremamente alta ou baixa. Não use ou guarde o dispositivo 
em locais com muita umidade ou poeira. 

 Não realize nenhuma operação que não esteja neste guia. 
Isso pode resultar em lesões ou na falha do dispositivo.

 Não use solventes orgânicos, como solvente para tintas, 
benzeno, álcool, etc., para limpar a unidade. Isso pode danificar 
o acabamento da superfície ou remover a pintura, resultando 
em danos. Remova qualquer tipo de sujeira da unidade usando 
um pano macio e seco.

 Não use outro cabo USB além do cabo fornecido. 

 Não use o dispositivo em locais onde as mudanças de 
temperatura são extremas. A condensação resultante pode 
ocasionar a falha ou o mau funcionamento do dispositivo. 
Caso haja condensação, use o dispositivo apenas depois 
que ele secar naturalmente.
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Declaração de Conformidade da FCC 
(Federal Communications Commission) 
(somente nos EUA)

Parte responsável: Brother International Corporation
200 Crossing Boulevard 
Bridgewater, NJ 08807-0911 USA
TEL: (908) 704-1700

declara que os produtos
Nome do produto: DSmobile 620 / DSmobile 720D
Números de Modelos: DS-620 / DS-720D
estão em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação 
está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar 
interferência prejudicial; e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer 
interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação 
indesejada.
Este equipamento foi testado e comprovado que está em conformidade com 
os limites estabelecidos para um dispositivo digital de Classe B, de acordo 
com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram desenvolvidos para 
fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação 
residencial. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de 
radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, 
poderá causar interferência prejudicial a comunicações por rádio. 
No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma 
instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à 
recepção de televisão ou rádio, a qual pode ser verificada desligando e 
ligando o equipamento, recomenda-se que o usuário tente corrigir a 
interferência executando uma ou mais das seguintes medidas:
 Reoriente ou reposicione a antena de recepção.
 Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
 Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele 

ao qual o receptor está conectado.
 Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter 

ajuda.

IMPORTANTE
• Alterações ou modificações que não sejam expressamente 

aprovadas pela Brother Industries, Ltd. podem anular a autoridade 
do usuário para operar o equipamento.

• O cabo de interface protegido deve ser usado para garantir a 
conformidade com os limites estabelecidos para um dispositivo 
digital de Classe B.

www.brotherearth.com 

www.brotherearth.com

