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Börja här 
Snabbguide 

SWE Version C

DSmobile 620
DSmobile 720D

Tack för att du har valt Brother! Vi värderar dig som kund. Läs snabbguidens installationsinstruktioner innan du använder maskinen.

1 Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna 

* Om din dator inte har någon DVD-enhet, om den medföljande DVD-skivan inte innehåller drivrutiner för ditt operativsystem eller om du vill 
hämta bruksanvisningar och hjälpprogram kan du besöka sidan för modellen på support.brother.com 

a Ta bort packmaterialet.

b Kontrollera att du har alla komponenter.

2 Installera skannerdrivrutinerna och skanningsprogrammet

För Windows®-användare
a Drivrutinsinstallation

Sätt i DVD-skivan. 
Välj språk och klicka på Installera skannerdrivrutinen när 
Huvudmenyn visas och följ instruktionerna på skärmen.

OBS
• För DSmobile 720D-användare: i den här bruksanvisningen används skärmbilder från DSmobile 620.

DSmobile 620 eller
DSmobile 720D Mikro-USB-kabel Snabbguide Bärark Kalibreringsark

DVD-ROM Garantikort Rengöringstrasa Mjuk bärväska

OBS
• Kontrollera att datorn är PÅ och du är inloggad med administratörsbehörigheter.
• ANSLUT INTE USB-kabeln än.

• Om datorn inte har någon DVD-enhet kan du hämta skannerdrivrutinen från Brother Solutions Center på support.brother.com 

OBS
• När du installerar skannerdrivrutinen installeras även skanningsprogrammet DSmobileCapture. Mer information om hur du använder 

DSmobileCapture finns i kapitlet DSmobileCapture (för Windows®) i Bruksanvisning.

http://support.brother.com
http://support.brother.com
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b Programinstallation
Klicka på Övriga progam i Huvudmenyn. Nu kan du installera följande program:
• Button Manager V2: för bläddring i och lagring av dokument
• PaperPort™ 12SE: för skanning, redigering och hantering av dokument

För Macintosh-användare
a Drivrutinsinstallation

Sätt i DVD-skivan. 
Dubbelklicka på DVD-ikonen och dubbelklicka sedan på DS-620 (DS-720D)-
mappen för att öppna den.
Dubbelklicka på Brother DS-620 (DS-720D) och följ anvisningarna på skärmen.

b Programinstallation
Du kan även installera följande program under installationen:
• Presto! PageManager 9: för skanning, redigering och hantering av dokument
• Presto! BizCard 6: för skanning, redigering och hantering av visitkort

OBS
• Mer information om vilket skanningsprogram som är mest lämpligt för dig finns i kapitlet Välja skanningsprogramvara i Bruksanvisning.

OBS
• När du installerar skannerdrivrutinen installeras även skanningsprogrammet DSmobileCapture. Mer information om hur du använder 

DSmobileCapture finns i kapitlet DSmobileCapture (för Macintosh) i Bruksanvisning.

OBS
• Mer information om vilket skanningsprogram som är mest lämpligt för dig finns i kapitlet Välja skanningsprogramvara i Bruksanvisning.
• Dubbelklicka på Presto! PageManager eller Presto! BizCard öppnar webbplatsen för NewSoft Technology Corporation. Hämta 

programmet från den här webbplatsen.
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3 Skanna ett dokument 

a Anslut den medföljande mikro-USB-kabeln till mikro-USB-porten  på skannern. Anslut den andra änden av kabeln till USB-porten 
 på datorn.

b Sätt i den första sidan med framsidan upp i inmatningsfacket.

Passa in dokumentet mot inmatningsfackets vänstra kant 1.

Skjut dokumentskenan 2 tills den vidrör den högra sidan av dokumentet.

För DSmobile 720D: Sätt i den första sidan med framsidan upp i inmatningsfacket 

för duplexskanning.

c (Windows®) 

Dubbelklicka på genvägen till DSmobileCapture på skrivbordet. 

Klicka på Skanna .

(Macintosh) 

Dubbelklicka på genvägen till DSmobileCapture  på skrivbordet. 

Klicka på Skanna eller tryck på Start-knappen 3.

4 Bruksanvisning och svar på vanliga frågor

Maskinens bruksanvisning finns på den medföljande DVD-skivan. 
Om datorn inte har någon DVD-enhet kan du gå till sidan för modellen på support.brother.com och hämta bruksanvisningen där. 

För Windows®-användare
Sätt i DVD-skivan.
Klicka på Bruksanvisning när Huvudmenyn visas.

För Macintosh-användare
Sätt i DVD-skivan. Dubbelklicka först på DVD-ikonen och sedan på DS-620 (DS-720D).
Dubbelklicka på Dokumentation och leta sedan reda på mappen med ditt språk.

Svar på vanliga frågor
Svar på vanliga frågor, produktsupport och tekniska frågor, drivrutinsuppdateringar, hjälpprogram och bruksanvisningar finns på sidan för modellen på: 
support.brother.com 

Varumärken
Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.
Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.
Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

Alla varumärkesnamn och produktnamn som finns på Brother-produkterna, relaterade dokument och annat material är varumärken eller registrerade 
varumärken som tillhör respektive företag.

Utgåva och publicering
Den här bruksanvisningen har under överinseende av Brother Industries, Ltd. sammanställts och publicerats med uppdaterade produktbeskrivningar och 
specifikationer.
Innehållet i bruksanvisningen och produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
Brother förbehåller sig rätten att utan förvarning göra ändringar i specifikationer och materialet häri, och ansvarar inte för eventuella skador (inklusive följdskador) 
som orsakas av förlitan på det presenterade materialet, inklusive men inte begränsat till, skrivfel eller andra misstag.

Copyright och licens
© 2015 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt.

http://support.brother.com
http://support.brother.com
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Produktsäkerhetsguide
Följande symboler och konventioner 
används i denna dokumentation

Försäkran om överensstämmelse 
(endast Europa)
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
försäkrar att den här produkten överensstämmer med gällande krav i alla 
aktuella direktiv och föreskrifter inom EU.

Försäkran om överensstämmelse kan hämtas på vår webbplats. Gå till 
support.brother.com och:
 klicka på ”Manualer”
 välj modell
 klicka på ”Konformitetsförklaring”
 klicka på ”Ladda ner”

Du kan nu spara konformitetsförklaringen som PDF-fil.

Information om återvinning ges i enlighet 
med WEEE-direktivet och batteridirektivet

Endast inom EU

Produkten/batteriet är märkt med en av de ovanstående symbolerna. Denna 
innebär att produkten/batteriet ska sorteras och slängas separat från övrigt 
hushållsavfall.

VARNING
VARNING indikerar en potentiellt riskfylld 
situation som, om den inte undviks, kan 
resultera i dödsfall eller grava personskador.

VAR 
FÖRSIKTIG

VAR FÖRSIKTIG indikerar en potentiellt 
riskfylld situation som, om den inte 
undviks, kan resultera i smärre eller 
lindriga personskador.

VIKTIGT
VIKTIGT indikerar en potentiellt riskfylld 
situation som, om den inte undviks, kan 
resultera i skador på egendom eller förlust 
av produktfunktioner.

Varningsinformation: ”Var försiktig.” 

Begränsad åtgärd. 

Korrekt åtgärd: ”Vad du måste göra.” 

VARNING

 Förvara USB-kabeln hoprullad utom räckhåll för barn för att 
undvika risk för personskada. 

 Montera inte isär eller modifiera enheten. Det kan ge upphov till 
brand, elstötar eller skada på enheten. Kontakta butiken där 
enheten inköpts för att inspektera, justera och reparera interna 
komponenter. (Kostnader för reparationer tillkommer om 
enheten går sönder som ett resultat av att kunden har tagit isär 
eller modifierat enheten, även om garantin fortfarande gäller.) 

 Använd inte enheten om du märker något ovanligt, till exempel 
rök, ovanlig lukt eller ljud osv. Det kan ge upphov till brand, 
kortslutning eller skada på enheten. Dra ut USB-kabeln ur 
uttaget. Kontakta butiken där enheten inköpts. 

 Dra ut USB-kabeln om främmande material kommer in 
i enheten. Kontakta butiken där enheten inköpts. Det kan ge 
upphov till brand, elstötar eller skada på enheten. 

 Undvik att spilla drycker på enheten. Använd inte enheten på 
platser där det kan stänka vatten på den. Det kan ge upphov 
till brand, elstötar eller skada på enheten. Dra ut USB-kabeln ur 
uttaget vid en sådan händelse. Kontakta butiken där enheten 
inköpts. 

 Plastemballage måste förvaras utom räckhåll för barn eller 
kastas eftersom det finns en risk för kvävning. 

 Ställ inte maskinen i närheten av eldstäder eller värmeelement. 
Det kan ge upphov till brand eller skada på enheten.

VAR FÖRSIKTIG

 Enheten kan ta skada av kraftiga stötar, t.ex. vid ett fall eller om 
någon råkar kliva på den. Det kan också orsaka personskador. 
Dra ut USB-kabeln ur uttaget om enheten skadas. Kontakta 
butiken där enheten inköpts. 

 Ställ inte enheten på rangliga eller lutande bord. Ställ inte 
enheten på ett ostadigt underlag. Enheten kan falla ner och ta 
skada. 

 Placera inte tunga föremål på enheten. Det kan få enheten att 
falla omkull. Det kan också orsaka personskador. 

 Använd inte organiska lösningsmedel som brandfarlig gas, 
alkohol osv. vid rengöring av enheten. Använd inte sådana 
substanser i närheten av enheten. Det kan ge upphov till brand 
eller skada på enheten.

 Var försiktig vid hantering av papper. Du kan skära händerna på 
vassa papperskanter.

VIKTIGT
 Utsätt inte enheten för direkt solljus, öppen låga eller extremt 

höga eller låga temperaturer. Enheten ska inte användas eller 
förvaras på platser med hög luftfuktighet och mycket damm. 

 Utför inga andra åtgärder än dem som beskrivs i den här guiden. 
Det kan ge upphov till personskada eller skada på enheten.

 Använd inte organiska lösningsmedel, som exempelvis 
förtunningsmedel, bensen, alkohol osv. vid rengöring av 
enheten. Ytskiktet kan ta skada och färgen kan börja lossna 
vilket kan orsaka skador. Torka bort smuts på enheten med en 
mjuk och torr trasa.

 Använd inga andra USB-kablar än den medföljande. 

 Använd inte enheten på platser med extremt stora 
temperaturväxlingar. Det kan ge upphov till kondens som kan skada 
enheten eller göra att den fungerar sämre. Om kondens har uppstått 
ska enheten inte användas förrän den har torkat på naturlig väg.

Produktsymbol Batterisymbol

www.brotherearth.com 

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

	Snabbguide DSmobile 620 DSmobile 720D
	1Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna
	2Installera skannerdrivrutinerna och skanningsprogrammet
	3Skanna ett dokument
	4Bruksanvisning och svar på vanliga frågor
	Produktsäkerhetsguide
	Följande symboler och konventioner används i denna dokumentation
	Försäkran om överensstämmelse (endast Europa)
	Information om återvinning ges i enlighet med WEEE-direktivet och batteridirektivet



