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BUL Версия C

Благодарим ви, че избрахте Brother. Вашата подкрепа е важна за нас и ценим високо вашия бизнес. Преди да използвате 
устройството, прочетете това ръководство за бързо инсталиране, за да може да извършите правилно инсталиране и настройка.

1 Разопаковане на устройството и проверка на 
компонентите 

* Ако компютърът ви няма DVD-ROM устройство, приложеният DVD-ROM не съдържа драйвери за вашата операционна 
система или желаете да свалите ръководства и помощни програми, посетете страницата за вашия модел на адрес 
support.brother.com 

а Махнете опаковъчните материали.

б Уверете се, че всичките компоненти са налице.

2 Инсталиране на драйверите за скенера и софтуера за 
сканиране

За потребителите на Windows®

а Инсталиране на драйвера
Поставете DVD-ROM. 
Изберете езика и когато се появи Главно меню, щракнете върху 
Инсталиране на драйвера за скенера и следвайте инструкциите на 
екрана.

ЗАБЕЛЕЖКА
• За потребителите на DSmobile 720D: в това ръководство са използвани изображения на екрана на DSmobile 620.

DSmobile 620 или 
DSmobile 720D

Micro USB кабел
Ръководство за бързо 

инсталиране Подложка Лист за калибриране

DVD-ROM Гаранционна карта Кърпа за почистване Мека чанта за пренасяне

ЗАБЕЛЕЖКА
• Проверете дали вашият компютър е ВКЛЮЧЕН и дали сте влезли с права на администратор.
• Още НЕ свързвайте USB кабела.

• Ако компютърът ви няма DVD-ROM устройство, свалете драйвера за скенера от Brother Solutions Center на адрес 
support.brother.com 

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато инсталирате драйвера за скенера, едновременно с това ще се инсталира DSmobileCapture (приложение за сканиране). 

За повече информация относно използването на DSmobileCapture вж. Използване на DSmobileCapture (за Windows®) в 
Ръководството за потребителя.

Започнете оттук 
Ръководство за бързо инсталиране 

DSmobile 620
DSmobile 720D

http://support.brother.com
http://support.brother.com
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б Инсталиране на софтуера
Щракнете върху Допълнителни приложения в Главно меню, след което ще 
можете да инсталирате следните приложения:
• Button Manager V2: преглед и съхраняване на документи
• PaperPort™ 12SE: сканиране, редактиране и управление на документи
• Presto! BizCard 6: сканиране, редактиране и управление на визитни картички

За потребителите на Macintosh
а Инсталиране на драйвера

Поставете DVD-ROM. 
Щракнете двукратно върху иконата на DVD и след това щракнете 
двукратно върху папката DS-620 (DS-720D), за да я отворите.
Щракнете двукратно върху Brother DS-620 (DS-720D) и следвайте 
инструкциите на екрана.

б Инсталиране на софтуера
При инсталационния процес можете да инсталирате следните приложения:
• Presto! PageManager 9: сканиране, редактиране и управление на документи
• Presto! BizCard 6: сканиране, редактиране и управление на визитни картички

ЗАБЕЛЕЖКА
• За повече информация относно кое приложение ще ви върши най-добра работа, вж. Избиране на софтуера за сканиране в 

Ръководството за потребителя.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Когато инсталирате драйвера за скенера, едновременно с това ще се инсталира DSmobileCapture (приложение за 

сканиране). За повече информация относно използването на DSmobileCapture вж. Използване на DSmobileCapture 
(за Macintosh) в Ръководството за потребителя.

ЗАБЕЛЕЖКА
• За повече информация относно кое приложение ще ви върши най-добра работа, вж. Избиране на софтуера за сканиране в 

Ръководството за потребителя.
• Двукратното щракване върху Presto! PageManager или Presto! BizCard ще ви отведе в уеб сайта на NewSoft Technology 

Corporation. Свалете приложението от този уеб сайт.
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3 Сканиране на документ 

а Свържете предоставения Micro USB кабел към Micro USB порта  на скенера. Свържете другия край на кабела към USB 

порта  на компютъра.

б Поставете първия лист с лицето нагоре в отвора за подаване.
Подравнете документа по левия ръб 1 на отвора за подаване.
Плъзнете водача за документи 2, докато се допре до дясната страна на 
документа.
За DSmobile 720D: За двустранно сканиране поставете първия лист с лицето 
нагоре в отвора за подаване.

в (Windows®) 
Щракнете двукратно върху прекия път за DSmobileCapture  на работния 
плот. 
Щракнете върху Сканиране .

(Macintosh) 
Щракнете двукратно върху прекия път за DSmobileCapture  на работния 
плот. 
Щракнете върху Сканиране или натиснете бутона Старт 3.

4 Ръководство за потребителя и често задавани 
въпроси (ЧЗВ)

Ръководството за потребителя на това устройство се намира в предоставения DVD-ROM. 
Ако компютърът ви няма DVD-ROM устройство, можете да свалите ръководства, като посетите страницата за вашия модел в 
support.brother.com 

За потребителите на Windows®
Поставете DVD-ROM.
Когато се появи Главно меню, щракнете върху Ръководство за потребителя.

За потребителите на Macintosh
Поставете DVD-ROM. Щракнете двукратно върху иконата на DVD и после щракнете двукратно върху DS-620 (DS-720D).
Щракнете двукратно върху Документация и след това намерете папката за вашия език.

Често задавани въпроси (ЧЗВ)
За ЧЗВ (често задавани въпроси), поддръжка на продукти и технически въпроси, актуализации на драйвери и помощни програми и ръководства за 
потребителя отидете в страницата за вашия модел на адрес: 
support.brother.com 

Търговски марки
Логото на Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.
Brother е регистрирана търговска марка на Brother Industries, Ltd.
Windows е регистрирана търговска марка на Microsoft Corporation в САЩ и/или в други страни.
Macintosh и Mac OS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други страни.

Всички търговски имена и имена на продукти на компании, появяващи се в устройства на Brother, както и свързани документи и всякакви 
други материали, са търговски марки или запазени търговски марки на съответните компании.

Съставяне и публикуване
Това ръководство е съставено и публикувано под надзора на Brother Industries, Ltd. и включва най-новите описания и спецификации на продукта.
Съдържанието на това ръководство и спецификациите на този продукт подлежат на промяна без предизвестие.
Brother си запазва правото да прави промени без предизвестие в спецификациите и съдържащите се тук материали и не носи отговорност за каквито и 
да е повреди (включително закономерни), възникнали вследствие на използването на предоставените материали, включително и без ограничаване до 
печатни и други грешки, свързани с публикацията.

Авторско право и лиценз
© 2015 Brother Industries, Ltd. Всички права запазени.

http://support.brother.com
http://support.brother.com
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Ръководство за безопасност
Символи и конвенции, 
използвани в тази документация

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показва 
потенциално опасна ситуация, 
която може да доведе до 
смърт или сериозни 
наранявания, ако не бъде 
предотвратена.

ВНИМАНИЕ

ВНИМАНИЕ показва 
потенциално опасна ситуация, 
която може да доведе 
до малки или средни 
наранявания, ако не 
бъде предотвратена.

ВАЖНО

ВАЖНО показва потенциално 
опасна ситуация, която, ако 
не бъде избегната, може 
да доведе до повреда на 
имущество или загуба на 
функции на продукта.

Бележка относно опасност: 
“Бъдете внимателни.” 

Забранено действие. 

Правилно действие: 
“Какво трябва да направите.” 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 Съхранявайте USB кабела навит извън обсега на деца, за 
да предотвратите опасността от евентуално нараняване. 

 Не разглобявайте и не модифицирайте устройството. Това 
може да доведе до възникване на пожар, токов удар или 
неизправност на устройството. Свържете се с търговския 
обект, откъдето е закупено това устройство, за да бъде 
направен оглед, регулиране или ремонт на вътрешни 
компоненти на устройството. (Ще дължите заплащане 
за ремонтите дори когато са извършени в рамките на 
гаранционния срок, ако устройството е неизправно 
вследствие на разглобяване или модификации от страна на 
клиента.) 

 Не използвайте устройството при ненормални условия, 
напр. при поява на дим, необичайна миризма, странен 
шум и др. Това може да доведе до възникване на пожар, 
изгаряния или неизправност на устройството. Изключете 
USB кабела от извода. Свържете се с търговския обект, 
от който е закупено устройството. 

 В случай на навлизане на чужди тела в устройството 
извадете USB кабела. Свържете се с търговския обект, от 
който е закупено устройството. Това може да доведе до 
възникване на пожар, токов удар или неизправност на 
устройството. 

 Не разливайте напитки - кафе, сок и др. - или вода върху 
устройството. Не използвайте устройството на места, 
където може върху устройството да се разлее вода. Това 
може да доведе до възникване на пожар, токов удар или 
неизправност на устройството. В такива случаи изключете 
USB кабела от извода. Свържете се с търговския обект, от 
който е закупено устройството. 

 Дръжте найлоновите торбички сгънати извън обсега на деца 
или ги изхвърляйте, за да избегнете опасност от 
задушаване. 

 Не поставяйте устройството в близост до открит пламък или 
отоплителни уреди. Това може да доведе до възникване на 
пожар или неизправност на устройството.

ВНИМАНИЕ
 Ако устройството е подложено на силно разтръскване, 

падане или върху него се стъпва, то може да се повреди. 
Това може да доведе до наранявания. В случай на повреда 
на устройството извадете USB кабела от извода. Свържете 
се с търговския обект, от който е закупено устройството. 

 Не разполагайте устройството върху клатещи се или 
наклонени маси. Не разполагайте устройството на 
нестабилна повърхност. Устройството може да падне и това 
да причини нараняване. 

 Не поставяйте тежки предмети върху устройството. Това 
може да го дебалансира и то може да падне. Това може да 
доведе до наранявания. 

 Не използвайте органични разтворители, напр. запалими 
газове, спирт и др., когато почиствате устройството. Не 
използвайте такива вещества близо до устройството. Това 
може да доведе до възникване на пожар или неизправност 
на устройството.

 Бъдете внимателни, когато работите с хартия. Ръбовете на 
хартията могат да наранят ръцете ви.

ВАЖНО
 Не оставяйте устройството на места, изложени на пряка 

слънчева светлина и в близост до открит пламък или 
отоплителни уреди, при изключително висока или ниска 
температура. Не използвайте и не съхранявайте 
устройството на места с висока влажност и запрашеност. 

 Не извършвайте операции, за които няма указания в това 
ръководство. Това може да доведе до наранявания или 
неизправност на устройството.

 Не използвайте органични разтворители, напр. разредител 
за бои, бензин, спирт и др., когато почиствате устройството. 
Това може да повреди повърхностното покритие или да 
предизвика олющване на боята, вследствие на което да 
възникнат повреди. Изтривайте замърсяванията от 
устройството с мека суха кърпа.

 Не използвайте други USB кабели освен включения в 
доставката. 

 Не използвайте устройството на места, в които се 
наблюдават резки температурни промени. Произтичащата 
от това кондензация може да доведе до повреди или 
неправилна работа на устройството. В случай на 
кондензация използвайте устройството само след като е 
изсъхнало по естествен начин.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Декларация за съответствие 
(само за Европа)
Ние, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
декларираме, че този продукт отговаря на основните изисквания 
на всички съответни директиви и разпоредби, които важат за 
Европейската общност.

Декларацията за съответствие (ДзС) може да бъде свалена от нашия 
уеб сайт. Посетете support.brother.com и:
 щракнете върху ”Ръководства“
 изберете вашия модел
 щракнете върху ”Декларация за съответствие“
 щракнете върху “Изтегляне”

Декларацията ще бъде свалена като PDF файл.

Информация за рециклиране 
в съответствие с директивата 
за отпадъците в електрическото 
и електронно оборудване (WEEE) 
и директивата за батериите и 
акумулаторите

Само за Европейския съюз

Продуктът/батерията са маркирани с един от горните символи 
за рециклиране. Това обозначава, че след приключване на 
експлоатационния живот на продукта/батерията трябва да ги 
изхвърлите разделно в съответен пункт за предаване, а не да ги 
оставите при битовите отпадъци.

Знак на продукта Знак на батерията

www.brotherearth.com 

http://support.brother.com
www.brotherearth.com
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