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CZE Verze C

Děkujeme vám, že jste si vybrali společnost Brother. Vaše podpora je pro nás důležitá a ceníme si našeho obchodního vztahu. Předtím než 
začnete tento přístroj používat, si přečtěte stručný návod k obsluze, kde se dozvíte vše o správném nastavení a instalaci.

1 Rozbalení přístroje a kontrola komponent 

* Pokud váš počítač nemá mechaniku DVD-ROM, dodaný disk DVD-ROM neobsahuje ovladače pro váš operační systém nebo si přejete 
stáhnout příručky a nástroje, navštivte stránku vašeho modelu na adrese support.brother.com 

a Sejměte balicí materiál.

b Zkontrolujte, zda máte všechny součásti.

2 Instalace ovladačů skeneru a skenovacího programu

Pro uživatele systému Windows®

a Instalace ovladačů
Vložte disk DVD-ROM. 
Zvolte jazyk a až se zobrazí okno Hlavní nabídka, klepněte na Instalace 
ovladače skeneru a řiďte se pokyny na obrazovce.

POZNÁMKA
• Uživatelé modelu DSmobile 720D: tato příručka využívá snímky obrazovky modelu DSmobile 620.

DSmobile 620 nebo
DSmobile 720D Mikrokabel USB Stručný návod k obsluze Podkladový list Kalibrační list

DVD-ROM Záruční list Čisticí látka Měkké přenosné pouzdro

POZNÁMKA
• Zkontrolujte, zda je počítač ZAPNUTÝ a zda jste přihlášeni s oprávněním správce.
• Ještě NEPŘIPOJUJTE kabel USB.

• Pokud váš počítač nemá mechaniku DVD-ROM, stáhněte ovladač skeneru z centra Brother Solutions Center na adrese 
support.brother.com 

POZNÁMKA
• Až budete instalovat ovladač skeneru, ve stejnou chvíli se nainstaluje DSmobileCapture (aplikace pro skenování). Pro více informací, 

jak používat aplikaci DSmobileCapture, viz Používání programu DSmobileCapture (pro systém Windows®) v Příručce uživatele.

Začněte zde 
Stručný návod k obsluze 

DSmobile 620
DSmobile 720D

http://support.brother.com
http://support.brother.com
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b Instalace programů
Klepněte na Přídavné aplikace v Hlavní nabídce a poté můžete nainstalovat tyto 
aplikace:
• Button Manager V2: procházení dokumenty a jejich ukládání
• PaperPort™ 12SE: skenování, úpravy a správa dokumentů
• Presto! BizCard 6: skenování, úpravy a správa vizitek

Pro uživatele systému Macintosh
a Instalace ovladačů

Vložte disk DVD-ROM. 
Poklepejte na ikonu DVD a poté poklepáním otevřete složku DS-620 (DS-720D).
Poklepejte na ikonu Brother DS-620 (DS-720D) a řiďte se pokyny na obrazovce.

b Instalace programů
Během počáteční instalace programů můžete nainstalovat tyto aplikace:
• Presto! PageManager 9: skenování, úpravy a správa dokumentů
• Presto! BizCard 6: skenování, úpravy a správa vizitek

POZNÁMKA
• Více informací o tom, jaká aplikace pro skenování bude pro vás fungovat nejlépe, viz Výběr skenovacího programu v Příručce uživatele.

POZNÁMKA
• Až budete instalovat ovladač skeneru, ve stejnou chvíli se nainstaluje DSmobileCapture (aplikace pro skenování). Pro více informací, 

jak používat aplikaci DSmobileCapture, viz Používání programu DSmobileCapture (pro systém Macintosh) v Příručce uživatele.

POZNÁMKA
• Více informací o tom, jaká aplikace pro skenování bude pro vás fungovat nejlépe, viz Výběr skenovacího programu v Příručce uživatele.
• Poklepáním na aplikaci Presto! PageManager nebo Presto! BizCard se dostanete na webovou stránku společnosti NewSoft 

Technology Corporation. Stáhněte si požadovanou aplikaci z této webové stránky.
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3 Skenování dokumentu 

a Připojte dodaný mikrokabel USB k mikroportu USB  na vašem skeneru. Připojte druhý konec kabelu k USB portu  na vašem 
počítači.

b Vložte první stranu lícem nahoru do otvoru podavače.

Zarovnejte dokument s levým okrajem 1 otvoru podavače.

Posuňte vodítko dokumentu 2, dokud se nedotkne pravé strany dokumentu.

Model DSmobile 720D: U duplexního skenování vložte první stranu lícem nahoru 

do otvoru podavače.

c (Systém Windows®) 

Poklepejte na zkratku DSmobileCapture  na pracovní ploše. 

Klepněte na položku Skenovat .

(Systém Macintosh) 

Poklepejte na zkratku DSmobileCapture  na pracovní ploše. 

Klepněte na položku Skenovat nebo stiskněte tlačítko Start 3.

4 Příručka uživatele a často kladené otázky

Příručka uživatele k tomuto přístroji se nachází na dodaném disku DVD-ROM. 
V případě, že váš počítač nemá mechaniku DVD-ROM, můžete stáhnout příručky při návštěvě stránky vašeho modelu na adrese 
support.brother.com 

Pro uživatele systému Windows®

Vložte disk DVD-ROM.
Až se objeví Hlavní nabídka, klepněte na Příručka uživatele.

Pro uživatele systému Macintosh
Vložte disk DVD-ROM. Poklepejte na ikonu DVD a poté poklepejte na položku DS-620 (DS-720D).
Poklepejte na položku Dokumentace a poté vyhledejte složku svého jazyka.

Často kladené otázky
Pro často kladené otázky (FAQ), podporu produktu, technické dotazy, aktualizace ovladačů a nástrojů a příručky uživatele navštivte stránku vašeho modelu na 
adrese: support.brother.com 

Ochranné známky
Logo Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.
Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.
Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích.
Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

Jakékoliv obchodní názvy a názvy výrobků společností objevující se ve výrobcích společnosti Brother, souvisejících dokumentech nebo jakýchkoliv 
jiných materiálech, jsou všechny registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.

Sestavení a publikace
Tato příručka byla sestavena a vydána pod dozorem společnosti Brother Industries, Ltd . tak, aby obsahovala nejaktuálnější údaje a technické údaje výrobku.
Obsah této příručky a technické parametry tohoto výrobku se mohou bez upozornění změnit.
Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny ve zde obsažených technických údajích a materiálech bez upozornění a není zodpovědná za žádné škody 
(včetně následných) způsobené spoléháním se na prezentované materiály, včetně mimo jiné typografickými a dalšími chybami vztahujícími se k publikaci.

Autorská práva a licence
© 2015 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.

http://support.brother.com
http://support.brother.com
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Příručka bezpečnosti výrobku
Symboly a konvence použité 
v dokumentaci

VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně 
nebezpečnou situaci, které je nutno 
zabránit, jinak by mohla mít za 
následek smrt nebo vážné zranění.

UPOZORNĚNÍ

UPOZORNĚNÍ označuje potenciálně 
nebezpečnou situaci, které je nutno 
zabránit, jinak by mohla mít za 
následek menší nebo méně vážná 
zranění.

DŮLEŽITÉ

DŮLEŽITÉ označuje potenciálně 
nebezpečnou situaci, které je nutno 
zabránit, jinak by mohla mít za 
následek poškození majetku nebo 
ztrátu funkčnosti přístroje.

Hrozící riziko: „Buďte opatrní.“ 

Zakázané chování. 

Přikázané chování: „Co musíte udělat.“ 

VAROVÁNÍ

 Uchovávejte kabel USB stočený a z dosahu dětí, abyste 
zabránili riziku poranění. 

 Přístroj nesmíte rozebírat ani modifikovat. To by mohlo vést 
k požáru, zásahu elektrickým proudem nebo selhání zařízení. 
Pro kontrolu, úpravu či opravu vnitřních komponent přístroje se 
obrat’te na prodejnu, kde byl přístroj zakoupen. (Dojde-li k 
selhání přístroje z důvodu demontáže nebo úprav provedených 
zákazníkem, oprava bude zpoplatněna i v záručním období.) 

 Nepoužívejte zařízení v neobvyklých podmínkách, například při 
výskytu kouře, podivného zápachu, zvláštních zvuků atd. To by 
mohlo vést k požáru, popálení nebo selhání zařízení. Vytáhněte 
USB kabel ze zásuvky. Obrat’te se na prodejnu, kde byla 
jednotka zakoupena. 

 V případě, že se do přístroje dostane cizí materiál, vyjměte USB 
kabel. Obrat’te se na prodejnu, kde byla jednotka zakoupena. To 
by mohlo vést k požáru, zásahu elektrickým proudem nebo 
selhání zařízení. 

 Na zařízení nesmíte vylít žádné nápoje, jako je káva, džus nebo 
voda. Nepoužívejte zařízení na místech, kde mu hrozí postříkání 
vodou. To by mohlo vést k požáru, zásahu elektrickým proudem 
nebo selhání zařízení. V takovém případě vytáhněte USB kabel 
ze zásuvky. Obrat’te se na prodejnu, kde byla jednotka 
zakoupena. 

 Uchovávejte plastové sáčky složené a z dosahu dětí nebo se jich 
zbavte, abyste zabránili riziku udušení. 

 Neumíst’ujte zařízení do blízkosti otevřeného ohně nebo 
ohřevných těles. To by mohlo vést k požáru nebo selhání 
zařízení.

UPOZORNĚNÍ

 Silné nárazy, například při upuštění přístroje, šlápnutí na něj 
atd., by mohly přístroj poškodit. Mohli byste se poranit. Dojde-li 
k poškození přístroje, vytáhněte USB kabel ze zásuvky. Obrat’te 
se na prodejnu, kde byla jednotka zakoupena. 

 Neumist’ujte zařízení na vibrující nebo nakloněný povrch. 
Neumist’ujte zařízení na nestabilní povrch. Zařízení by mohlo 
spadnout a způsobit úraz. 

 Neumist’ujte na přístroj žádné těžké předměty. Mohly by narušit 
rovnováhu zařízení, které pak spadne na zem. Vy byste se mohli 
poranit. 

 Při čištění zařízení nepoužívejte organická ředidla, jako jsou 
například hořlavé plyny, alkohol atd. Nepoužívejte je v blízkosti 
zařízení. To by mohlo vést k požáru nebo selhání zařízení.

 Při manipulaci s papírem buďte opatrní. Okraje papíru by vás 
mohly pořezat.

DŮLEŽITÉ
 Neponechávejte zařízení na místech vystavených přímému 

slunečnímu svitu nebo v blízkosti otevřeného ohně či ohřevných 
těles s extrémně vysokou či nízkou teplotou. Neponechávejte a 
nepoužívejte zařízení na místech s vysokou vlhkostí nebo 
prachem. 

 Neprovádějte žádné činnosti, ke kterým vás tato příručka 
nenavádí. To by mohlo vést k úrazu nebo selhání zařízení.

 Při čištění přístroje nepoužívejte žádná organická ředidla, 
například ředidlo barev, benzen, alkohol atd. To by mohlo 
poškodit zařízení narušením povrchu nebo odloupnutím barvy. 
Případné nečistoty z přístroje setřete pomocí měkké suché látky.

 Nepoužívejte žádné jiné kabely USB než kabel USB dodaný s 
přístrojem. 

 Nepoužívejte zařízení na místech s extrémními teplotními 
výkyvy. Následné srážení vlhkosti by mohlo způsobit selhání 
zařízení nebo narušení jeho funkcí. Dojde-li k vysrážení vlhkosti, 
nepoužívejte zařízení, dokud ho nenecháte přirozeně oschnout.
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Prohlášení o shodě (pouze pro Evropu)
My, společnost Brother Industries, Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
prohlašujeme, že tento produkt vyhovuje základním požadavkům všech 
příslušných směrnic a předpisů platných v rámci Evropské unie.

Prohlášení o shodě lze stáhnout z naší webové stránky. Navštivte adresu 
support.brother.com a:
  klikněte na „Příručky“,
 zvolte model,
 klikněte na „Prohlášení o shodě“,
 klikněte na „Stáhnout“.

Vaše prohlášení o shodě bude staženo do formátu PDF souboru.

Informace o recyklaci v souladu se 
směrnicí WEEE a směrnicí pro baterie

Pouze pro Evropskou unii

Výrobek/baterie jsou označeny jedním z výše uvedených recyklačních 
symbolů. To znamená, že na konci životnosti výrobku/baterie je nezbytné je 
zlikvidovat odděleně na specializovaném sběrném místě a je zakázáno je 
likvidovat s běžným netříděným komunálním odpadem.

Značka produktu Značka baterie

www.brotherearth.com 

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

	Stručný návod k obsluze DSmobile 620/DSmobile 720D
	1 Rozbalení přístroje a kontrola komponent
	2 Instalace ovladačů skeneru a skenovacího programu
	3 Skenování dokumentu
	4 Příručka uživatele a často kladené otázky
	Příručka bezpečnosti výrobku
	Symboly a konvence použité v dokumentaci
	Prohlášení o shodě (pouze pro Evropu)
	Informace o recyklaci v souladu se směrnicí WEEE a směrnicí pro baterie



