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Start her 
Hurtigstartguide 

NOR Versjon C

DSmobile 620
DSmobile 720D

Takk for at du valgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glade for å ha deg som kunde. Før du bruker maskinen, bør du lese denne 
hurtigstartguiden for å lære riktig oppsett og installering. 

1 Pakk ut maskinen, og kontroller komponentene 

* Hvis datamaskinen din ikke har DVD-ROM-stasjon, den medfølgende DVD-ROM-platen ikke inneholder drivere for operativsystemet eller du 
vil laste ned håndbøker og verktøy, kan du besøke siden for din modell på support.brother.com 

a Fjern emballasjen.

b Kontroller at du har alle komponentene.

2 Installer skannerdrivere og skanningsprogramvare

For Windows®-brukere
a Driverinstallering

Sett inn DVD-ROM-platen. 
Velg ønsket språk. Når Hovedmeny vises, klikker du på Installer 
skannerdriver og følger instruksjonene på skjermen.

MERK
• For DSmobile 720D-brukere: Denne guiden bruker skjermbildene til DSmobile 620.

DSmobile 620 eller
DSmobile 720D Mikro-USB-kabel Hurtigstartguide Bæreark Kalibreringsark

DVD-ROM Garantikort Rengjøringsklut Myk bæreveske

MERK
• Kontroller at datamaskinen er slått PÅ og at du er logget på som administrator.
• IKKE koble til USB-kabelen ennå.

• Hvis datamaskinen din ikke har en DVD-ROM-stasjon, laster du ned skannerdriveren fra Brother Solutions Center på 
support.brother.com 

MERK
• Når du installerer skannerdriveren, vil DSmobileCapture (et skanneprogram) installeres samtidig. Hvis du vil ha mer informasjon om 

bruk av DSmobileCapture, se Bruke DSmobileCapture (for Windows®) i Brukermanualen.

http://support.brother.com
http://support.brother.com
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b Installering av programvare
Klikk på Flere programmer på Hovedmeny. Deretter kan du installere disse 
programmene:
• Button Manager V2: navigering i og lagring av dokumenter
• PaperPort™ 12SE: skanning, redigering og administrasjon av dokumenter
• Presto! BizCard 6: skanning, redigering og administrasjon av visittkort

For Macintosh-brukere
a Driverinstallering

Sett inn DVD-ROM-platen. 
Dobbeltklikk først på DVD-ikonet og deretter på mappen DS-620 (DS-720D) 
for å åpne DVD-ROM-platen.
Dobbeltklikk på Brother DS-620 (DS-720D) og følg instruksjonene på 
skjermen.

b Installering av programvare
Du kan installere disse programmene under oppsettet:
• Presto! PageManager 9: skanning, redigering og administrasjon av dokumenter
• Presto! BizCard 6: skanning, redigering og administrasjon av visittkort

MERK
• Hvis du vil ha mer informasjon om hvilket skanneprogram som vil fungere best for deg, se Velge skanneprogramvare i Brukermanualen.

MERK
• Når du installerer skannerdriveren, vil DSmobileCapture (et skanneprogram) installeres samtidig. Hvis du vil ha mer informasjon om 

bruk av DSmobileCapture, se Bruke DSmobileCapture (for Macintosh) i Brukermanualen.

MERK
• Hvis du vil ha mer informasjon om hvilket skanneprogram som vil fungere best for deg, se Velge skanneprogramvare i Brukermanualen.
• Dobbeltklikking på Presto! PageManager eller Presto! BizCard vil føre deg til NewSoft Technology Corporations webområde. Last 

ned programmet fra dette webområdet.
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3 Skann et dokument 

a Koble den medfølgende mikro-USB-kabelen til mikro-USB-porten  på skanneren. Koble den andre enden av kabelen 
til USB-porten  på datamaskinen.

b Sett inn første side med forsiden opp i materåpningen.

Plasser dokumentet langs venstre kant 1 av materåpningen.

Skyv dokumentguide 2 inntil den berører høyre side av dokumentet.

For DSmobile 720D: For dupleksskanning: sett inn første side med forsiden 

opp i materåpningen.

c (Windows®) 

Dobbeltklikk på snarveien DSmobileCapture  på skrivebordet. 

Klikk på Skann .

(Macintosh) 

Dobbeltklikk på snarveien DSmobileCapture  på skrivebordet. 

Klikk på Skann eller trykk på Start-knappen 3.

4 Brukermanual og vanlige spørsmål

Denne maskinens brukermanual ligger på den medfølgende DVD-ROM-platen. 
Hvis datamaskinen ikke har DVD-ROM-stasjon, kan du laste ned brukermanualen og annen dokumentasjon ved å besøke siden for din modell 
på support.brother.com 

For Windows®-brukere
Sett inn DVD-ROM-platen.
Når Hovedmeny vises, klikker du på Brukermanual.

For Macintosh-brukere
Sett inn DVD-ROM-platen. Dobbeltklikk først på DVD-ikonet og deretter på DS-620 (DS-720D).
Dobbeltklikk på Dokumentasjon og finn frem til språkmappen.

Vanlige spørsmål
Hvis du har vanlige spørsmål, behov for produktstøtte, driveroppdateringer eller brukermanualer, eller hvis du får tekniske problemer, gå til siden for din modell på: 
support.brother.com 

Varemerker
Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.
Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.
Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Macintosh og Mac OS er varemerker for Apple Inc., og er registrert i USA og andre land.

Andre selskapers merkenavn og produktnavn som vises på Brother-produkter, tilknyttede dokumenter og andre materialer er varemerker eller 
registrerte varemerker for de respektive selskapene.

Utarbeidelse og utgivelse
Denne håndboken er utarbeidet og utgitt under overoppsyn av Brother Industries, Ltd., og inneholder alle de nyeste produktbeskrivelser og spesifikasjoner.
Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel.
Brother forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialet i dette dokumentet, og skal ikke kunne holdes ansvarlig for 
eventuelle skader (inkludert følgeskader) som måtte oppstå på grunnlag av tillit til dette materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske og andre feil 
relatert til utgivelsen.

Copyright og lisens
© 2015 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

http://support.brother.com
http://support.brother.com
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Produktsikkerhetsguide
Symboler og konvensjoner som 
brukes i denne dokumentasjonen

Samsvarserklæring (kun Europa)
Vi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
erklærer at dette produktet overholder de grunnleggende kravene i alle 
relevante direktiver og reguleringer som gjelder i EU og EØS.

Konformitetserklæringen kan lastes ned fra nettstedet vårt. Besøk 
support.brother.com og:
 klikk på "Brukerveiledninger"
 velg modellen din
 klikk på "Konformitetserklæring"
 klikk på "Last ned"

Erklæringen vil lastes ned som en PDF-fil.

Resirkuleringsinformasjon i henhold til 
WEEE og batteridirektivet

Kun for den Europeiske Union

Produktet/batteriet er merket med et av resirkuleringssymbolene ovenfor. 
Det betyr at et oppbrukt produkt/batteri må leveres separat på et godkjent 
innsamlingssted, og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

ADVARSEL
ADVARSEL viser en potensielt farlig 
situasjon som kan føre til dødsfall eller 
alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

FORSIKTIG
FORSIKTIG viser en potensielt farlig 
situasjon som kan føre til små eller 
moderate personskader hvis den ikke 
unngås.

VIKTIG
VIKTIG angir en potensielt farlig situasjon 
som kan føre til materiell skade eller tap av 
produktfunksjonalitet hvis den ikke unngås.

Farevarsel: "Forsiktig!" 

Begrenset atferd. 

Riktig atferd: "Det du må gjøre." 

ADVARSEL

 Oppbevar USB-kabelen utenfor barns rekkevidde for å unngå 
fare for personskade. 

 Ikke demonter eller endre enheten. Dette kan føre til brann, 
elektrisk støt eller enhetsfeil. Kontakt butikken der denne 
enheten ble kjøpt, for å kontrollere, justere og reparere de 
interne komponentene i enheten. (Det vil oppstå en kostnad for 
reparasjoner selv under garantiperioden hvis feilen på enheten 
har oppstått på grunn av demontering eller endringer foretatt av 
kunden.) 

 Ikke bruk enheten under unormale forhold, f.eks. tilsynekomst av 
røyk, uvanlig lukt, rare lyder, osv. Dette kan føre til brann, 
brannskader eller enhetsfeil. Trekk ut USB-kabelen fra 
kontakten. Kontakt butikken hvor enheten ble kjøpt. 

 Hvis fremmedlegemer trenger inn i enheten, fjerner du 
USB-kabelen. Kontakt butikken hvor enheten ble kjøpt. 
Dette kan føre til brann, elektrisk støt eller enhetsfeil. 

 Ikke søl drikkevarer som kaffe, juice og vann eller lignende på 
enheten. Ikke bruk enheten på steder der vann kan sprute på 
enheten. Dette kan føre til brann, elektrisk støt eller enhetsfeil. 
I slike tilfeller må du trekke ut USB-kabelen fra kontakten. 
Kontakt butikken hvor enheten ble kjøpt. 

 Hold plastposer utenfor barns rekkevidde, eller kast dem for å 
unngå kvelningsfare. 

 Unngå plasseringer nær åpne flammer eller varmeapparater. 
Dette kan føre til brann eller enhetsfeil.

FORSIKTIG

 Enheten kan ta skade av kraftige støt, for eksempel hvis den 
mistes i gulvet/bakken eller tråkkes på. Dette kan også føre til 
personskade. Hvis enheten er skadet, må du fjerne 
USB-kabelen fra kontakten. Kontakt butikken hvor enheten ble 
kjøpt. 

 Ikke plasser enheten på ustøe eller hellende bord. Ikke plasser 
enheten på ustabile overflater. Enheten kan falle ned, med fare 
for personskade. 

 Ikke plasser tunge gjenstander på enheten. Det kan føre til ubalanse, 
og enheten kan falle ned. Dette kan også føre til personskade. 

 Ikke bruk et organisk løsemiddel, dvs. brennbar gass, alkohol, 
osv. når du rengjør enheten. Ikke bruk dem nær enheten. 
Dette kan føre til brann eller enhetsfeil.

 Vær forsiktig når du håndterer papir. Papirkanter kan skjære opp 
hendene dine.

VIKTIG
 Ikke etterlat enheten på steder som er utsatt for direkte sollys og 

steder nær åpne flammer eller varmeapparater med ekstremt 
høye eller lave temperaturer. Ikke bruk og oppbevar enheten på 
steder med høy fuktighet og mye støv. 

 Ikke gjennomfør noen operasjoner som ikke er instruert i denne 
håndboken. Det kan forårsake personskade eller materielle skader.

 Ikke rengjør enheten med organiske løsemidler, f.eks. 
malingstynner, benzen, sprit eller lignende. Det kan skade 
overflatefinishen eller skrelle av lakken slik at det oppstår 
materielle skader. Tørk av eventuell smuss på enheten ved hjelp 
av en tørr, myk klut.

 Ikke bruk andre USB-kabler enn den som følger med enheten. 

 Ikke bruk enheten på steder med ekstreme 
temperaturendringer. Den resulterende kondensen kan føre til 
enhetsfeil eller feilfunksjon. Hvis det oppstår kondens, må du 
bare bruke enheten etter at den er tørket naturlig.

Produktmerke Batterimerke

www.brotherearth.com 

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