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DUT Versie E

DSmobile 820W
DSmobile 920DW

Hartelijk dank voor uw keuze voor Brother. Uw ondersteuning is belangrijk voor ons en wij stellen uw klandizie op prijs. Lees voordat u het 
apparaat in gebruik neemt, deze installatiehandleiding voor de juiste installatie- en configuratie-instructies.

1 Het apparaat uitpakken en controleren of alle onderdelen 
aanwezig zijn

* Ga naar de pagina voor uw model op support.brother.com als uw computer geen dvd-romstation heeft, als er op de dvd-rom geen 
stuurprogramma’s staan voor uw besturingssysteem, of als u handleidingen en hulpprogramma’s wilt downloaden 

a Verwijder het verpakkingsmateriaal.

b Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.

2 Voordat u de scanner 
gebruikt

a Plaats de meegeleverde li-ionbatterij in het uiteinde van 
de scanner zoals weergegeven in de afbeelding.

(DSmobile 820W)

(DSmobile 920DW)

b Schakel de computer in als die uit staat.

c Sluit de meegeleverde micro-USB-kabel aan op de 

micro-USB-poort  op de scanner. Sluit de kabel aan 
op uw computer. De oplaadprocedure voor de batterij 
wordt meteen gestart.

De Aan-/uitknop  brandt groen als de batterij wordt 
opgeladen en dooft als het opladen is voltooid.

d Steek de meegeleverde SD-geheugenkaart voorzichtig in 
de geheugenkaartsleuf  op de scanner.

(DSmobile 820W) (DSmobile 920DW)

OPMERKING
Gebruikers van de DSmobile 920DW: in deze handleiding worden schermafbeeldingen van de DSmobile 820W gebruikt.

DSmobile 820W
of DSmobile 920DW Li-ionbatterij Hulpblad Kalibratieblad

Micro-USB-kabel SD-geheugenkaart Installatiehandleiding Dvd-rom

Garantiekaart Reinigingsdoek Zachte draagtas

OPMERKING
• Houd de Aan-/uitknop  ingedrukt om de scanner uit te 

schakelen als de batterij wordt opgeladen. U kunt de scanner 
opladen als de scanner is in- of uitgeschakeld, maar het 
opladen neemt meer tijd in beslag als de scanner is 
ingeschakeld.

• Schuif de Wi-Fi®-schakelaar  in de stand OFF (Uit) als 
u de batterij oplaadt terwijl de scanner is ingeschakeld. 

• Bij inschakeling van de scanner wordt het batterijniveau 
weergegeven op het LCD-scherm.

• Als u de scanner gedurende langere tijd niet gebruikt, dient u de 
batterij minstens één keer per zes maanden volledig op te laden 
voor een langere levensduur van de batterij, en dient u de 
batterij op te bergen op een koele droge plaats met een 
gelijkmatige temperatuur.

• Als u de scanner gedurende langere tijd niet gebruikt, dient u 
de batterij uit de scanner te verwijderen.

Batterijpictogram Batterijniveau

Vol

Half vol

Bijna leeg

Begin hier
Installatiehandleiding DSmobile 820W

http://support.brother.com/
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3
Een document 
scannen naar 
de geheugenkaart

a Controleer of u de geheugenkaart in de 
geheugenkaartsleuf van de scanner hebt geplaatst.

b Druk op de Aan-/uitknop  
1 om de scanner in te 
schakelen.

c Controleer of SD wordt 
weergegeven op het 
LCD-scherm van de scanner.

d Plaats uw document met de bedrukte zijde omhoog in 
de invoersleuf.
Lijn het document uit met linkerzijkant 2 van de invoersleuf.
Schuif de documentgeleider 3 aan tot die de rechterrand 
van het document raakt.
DSmobile 920DW: plaats bij dubbelzijdig scannen de eerste 
pagina met de bedrukte zijde omhoog in de invoersleuf.

e Schuif het document rustig in de invoersleuf totdat u voelt 
dat de bovenrand het inwendige van de scanner raakt.

f Het scannen wordt automatisch gestart. Het gescande 
beeld wordt op de SD-geheugenkaart opgeslagen.

4
Door gescande 
beelden bladeren in 
een draadloos netwerk

Zoek de scanner in het draadloze 
netwerk
a Schuif de Wi-Fi®-schakelaar 

op het uiteinde van de scanner 
in de stand ON (Aan).
Wacht ongeveer 40 seconden 
tot de Wi-Fi®-LED blauw gaat 
branden in plaats van rood.

b Activeer de Wi-Fi®-functie van uw draadloze apparatuur 
(computer, smartphone, tablet, enz.) zodat die kan zoeken 
naar de scanner.

c Selecteer op uw draadloze apparaat de SSID van 
de scanner, Brother DS-820W-xxxx 
(Brother DS-920DW-xxxx) (waarbij xxxx = het MAC-adres 
(Media Access Control-adres) is van de scanner).

Gescande beelden zoeken op de 
geheugenkaart van de scanner
a Controleer of u de geheugenkaart in de 

geheugenkaartsleuf van de scanner hebt geplaatst.

b Start een webbrowser op het draadloze apparaat en typ 
http://10.10.100.1 (het IP-adres van de scanner) op 
de adresbalk.
Wanneer u voor het eerst gescande beelden weergeeft, 
wordt het venster Wachtwoord instellen geopend. 
Geef een wachtwoord op en klik op Toepassen.
Meld u aan door uw wachtwoord in te voeren als u al in 
een eerder stadium een wachtwoord hebt ingesteld.
De startpagina van 
de scanner wordt 
weergegeven in 
de browser.
Als er gescande beelden 
zijn opgeslagen op de 
geheugenkaart, worden 
die weergegeven op de 
startpagina.

Gescande beelden weergeven met 
Android™ / iOS
U kunt Avision (miwand) gebruiken om door gescande beelden te 
bladeren of om die te downloaden van de scanner, als u de toepassing 
installeert van Google Play (Android™) of de App Store (iOS) 
op uw draadloze apparaat (computer, smartphone, tablet, enz.). 

5
Scannerstuur-
programma’s en scan-
software installeren

OPMERKING
Voor het scannen van een document met uw computer 
(TWAIN-modus), is installatie van scannerstuurprogramma’s 
en software vereist (zie stap 5), en aansluiting van de 
computer op de scanner (zie De scanner aansluiten op de 
computer in TWAIN-modus in de Gebruikershandleiding).

OPMERKING
• Stel eerst in uw browser een netwerkwachtwoord in, als u geen 

wachtwoord hebt ingesteld voor een Wi-Fi®-netwerk. Zie, voor 
meer informatie over het instellen van een wachtwoord, 
Een Wi-Fi®-netwerkwachtwoord instellen 
in de Gebruikershandleiding.

• Zonder Wi-Fi®-netwerkwachtwoord kunnen gegevens op uw 
SD-kaart worden ingezien door derden en worden gestolen.

OPMERKING
• U kunt gescande beelden die zijn opgeslagen op de 

geheugenkaart ook weergeven met behulp van een 
toegangspunt. Zie Verbinden in de Infrastructuurmodus in de 
Gebruikershandleiding voor meer informatie.

• Schuif de Wi-Fi®-schakelaar naar de stand OFF (Uit) om de 
batterij te sparen als u de gescande beelden hebt bekeken.

OPMERKING
• Zorg ervoor dat de computer is ingeschakeld en dat u bent 

aangemeld met beheerderrechten.
• Download het scannerstuurprogramma van het Brother 

Solutions Center (support.brother.com) als uw computer geen 
dvd-romstation heeft. 

http://support.brother.com/
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Voor gebruikers van Windows®

a Stuurprogramma-installatie
Plaats de dvd-rom.

Klik op Scanner driver 
installeren en volg 
de aanwijzingen op 
het scherm als het 
Hoofdmenu wordt 
weergegeven.

b Software-installatie
Klik op Extra 
toepassingen in het 
Hoofdmenu om de 
toepassingen weer 
te geven die u kunt 
installeren:
• Button Manager V2: 

documenten 
weergeven en 
opslaan

• PaperPort™ 12SE: documenten scannen, bewerken 
en beheren

• Presto! BizCard 6: visitekaartjes scannen, bewerken 
en beheren

Voor gebruikers van een Macintosh

a Installatie van het 
stuurprogramma
Plaats de dvd-rom.

Dubbelklik op het 
dvd-pictogram en 
vervolgens op de 
map DS-820W 
(DS-920DW).

Dubbelklik op Brother 
DS-820W (DS-920DW) 
en volg de 
aanwijzingen op het scherm.

b Software-installatie
U kunt de volgende optionele toepassingen installeren 
tijdens de setup: 
• Presto! PageManager 9: documenten scannen, 

bewerken en beheren
• Presto! BizCard 6: visitekaartjes scannen, bewerken en 

beheren

0

6
Gebruikershandleiding 
en FAQ’s (veelgestelde 
vragen)

De Gebruikershandleiding voor dit apparaat staat op 
de meegeleverde dvd-rom.
Ga naar de pagina voor uw model op support.brother.com om 
handleidingen te downloaden als uw computer geen 
dvd-romstation heeft. 

Voor gebruikers van Windows®
Plaats de dvd-rom.
Klik op Gebruikershandleiding als het Hoofdmenu wordt 
weergegeven.

Voor gebruikers van een Macintosh
Plaats de dvd-rom. Dubbelklik op het dvd-pictogram en vervolgens 
op DS-820W (DS-920DW).
Dubbelklik op Documentatie en open dan de map voor uw taal.

FAQ’s (veelgestelde vragen)
Ga, voor FAQ’s (veelgestelde vragen), productondersteuning en 
technische vragen, stuurprogramma-updates en hulpprogramma’s, 
en gebruikershandleidingen, naar de pagina voor uw model op:
support.brother.com 

Handelsmerken
Het Brother-logo is een gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.
Brother is een gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.
Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in 
de Verenigde Staten en/of andere landen.
Macintosh en App Store zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd 
in de Verenigde Staten en andere landen.
Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.
Google Play en Android zijn handelsmerken van Google Inc.

Alle andere merknamen en productnamen van bedrijven vermeld op 
Brother-producten, in gerelateerde documentatie en ander materiaal, 
zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de 
desbetreffende bedrijven.

Samenstelling en publicatie
Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd onder toezicht van 
Brother Industries, Ltd. De nieuwste productgegevens en specificaties 
zijn in deze handleiding verwerkt.
De inhoud van deze handleiding en de specificaties van dit product kunnen 
zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van 
deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother 
is niet verantwoordelijk voor enige schade, met inbegrip van gevolgschade, 
voortvloeiend uit het gebruik van deze handleiding of de daarin beschreven 
producten, inclusief maar niet beperkt tot zetfouten en andere fouten in 
deze publicatie.

Auteursrecht en licentie
© 2015 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

OPMERKING
Bij het installeren van het scannerstuurprogramma wordt 
tevens DSmobileCapture (een scantoepassing) geïnstalleerd. 
Zie Werken met DSmobileCapture (voor Windows®) in de 
Gebruikershandleiding voor meer informatie over het werken 
met DSmobileCapture.

OPMERKING
Zie Scansoftware kiezen in de Gebruikershandleiding voor 
meer informatie over welke scansoftware het beste aan uw 
wensen tegemoet komt.

OPMERKING
Bij het installeren van het scannerstuurprogramma wordt 
tevens DSmobileCapture (een scantoepassing) geïnstalleerd. 
Zie DSmobileCapture (voor Macintosh) gebruiken in de 
Gebruikershandleiding voor meer informatie over het werken 
met DSmobileCapture.

DS-820W

DS-820W

DS-820W

OPMERKING
• Zie Scansoftware kiezen in de Gebruikershandleiding voor 

meer informatie over welke scansoftware het beste aan uw 
wensen tegemoet komt.

• Als u op Presto! PageManager of Presto! BizCard dubbelklikt, 
wordt u omgeleid naar de website van NewSoft Technology 
Corporation, waar u de toepassing kunt downloaden.

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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Handleiding product veiligheid
Symbolen en conventies die in deze 
documentatie worden gebruikt

GEVAAR

GEVAAR geeft een dreigende gevaarlijke 
situatie aan die zal leiden tot overlijden 
of ernstig letsel als het product wordt 
gehanteerd zonder dat de waarschuwingen 
en instructies in acht worden genomen.

WAARSCHUWING
WAARSCHUWING duidt op een mogelijk 
gevaarlijke situatie die kan leiden tot de 
dood of ernstige verwondingen.

VOORZICHTIG
VOORZICHTIG duidt op een mogelijk 
gevaarlijke situatie die kan leiden tot 
(kleine) verwondingen.

BELANGRIJK

BELANGRIJK geeft een mogelijk 
gevaarlijke situatie aan die kan leiden tot 
schade aan eigendommen of tot het niet 
functioneren van het product.

Kennisgeving van gevaar: "Voorzichtig."

Beperking van handelen.

Correct handelen: "Wat u moet doen."

Brandgevaar onder bepaalde 
omstandigheden.

GEVAAR
 Gebruik de oplaadbare batterij alleen voor de beoogde 

doeleinden. De scanner en de oplaadbare batterij zijn ontworpen 
om uitsluitend met elkaar samen te functioneren. Plaats geen 
andere oplaadbare batterij in de scanner en plaats de oplaadbare 
batterij niet in een andere scanner, omdat dan brand of schade 
kan ontstaan.

 Als u de oplaadbare batterij wilt opladen, plaatst u die in de 
scanner en sluit u de scanner aan op de computer met behulp 
van de meegeleverde Micro-USB-kabel.

 Laad de oplaadbare batterij NIET op nabij vuur of in direct 
zonlicht. Dit zou het veiligheidscircuit kunnen activeren, dat 
is ontworpen om gevaar van oververhitting te voorkomen. 
Activering van het veiligheidscircuit kan het stoppen van het 
opladen tot gevolg hebben, of het opladen met een te hoge 
stroom/voltage wanneer het veiligheidscircuit niet werkt, 
of een abnormale chemische reactie binnen de batterij.

 Laat geen draden of andere metalen voorwerpen in contact komen 
met de aansluitklemmen van de oplaadbare batterij. Vervoer of 
bewaar de batterij niet samen met metalen voorwerpen zoals 
halskettingen of haarspelden. Dit zou kunnen leiden tot kortsluiting, 
en tot oververhitting van metalen voorwerpen zoals draden, 
halskettingen of haarspelden.

 Gebruik of bewaar de oplaadbare batterij NIET in de nabijheid van 
vuur, of op plaatsen met een temperatuur boven 80 °C.

 Laat de oplaadbare batterij NIET in contact komen met water, 
noch dompel deze onder in water.

 Gebruik de batterij NIET in corrosieve omgevingen, waar 
bijvoorbeeld zoute lucht, zout water, zuren, basische stoffen, 
corrosieve gassen, chemicaliën, of corrosieve vloeistoffen 
aanwezig zijn.

 Laad de batterij NIET op als deze lekt of beschadigd is.

 Breng GEEN directe soldeerverbindingen aan op de oplaadbare 
batterij. Dit kan er toe leiden dat interne isolatie smelt, of dat er 
gas uittreedt, of dat veiligheidsmechanismen niet meer werken.

 Gebruik de oplaadbare batterij NIET met omgekeerde polariteit 
(+) (-). Controleer de oriëntatie van de oplaadbare batterij voordat 
u deze aanbrengt, en probeer niet om de oplaadbare batterij met 
kracht in de scanner aan te brengen. Wanneer de oplaadbare 
batterij wordt opgeladen met omgekeerde polariteit kan een 
abnormale chemische reactie binnen de batterij optreden, 
of kan een abnormale stroom tijdens ontlading optreden.

 Sluit de oplaadbare batterij NIET direct aan op een normale 
elektrische wandcontactdoos.

 Vloeistof (elektrolyt) die uit de scanner of uit de oplaadbare batterij 
lekt, kan op een beschadigde oplaadbare batterij wijzen. Als de 
oplaadbare batterij lekt, moet u direct het gebruik van de scanner 
stoppen, de netspanningsadapter loskoppelen, en de scanner 
vervolgens in een zak plaatsen. Raak de vloeistof uit de oplaadbare 
batterij niet aan. Wrijf niet in uw ogen als u batterijvloeistof in uw ogen 
krijgt. Maak onmiddellijk schoon met kraanwater of ander schoon 
water, en vraag medisch advies. Als u er niets aan doet, kan 
batterijvloeistof oogschade veroorzaken. Als de vloeistof in aanraking 
is gekomen met de huid of kleren, spoelt u deze direct met water.

 Plaats de oplaadbare batterij, of de scanner met oplaadbare batterij, 
NIET in een magnetron, of in een hogedrukvat.

 Laat een lege oplaadbare batterij NIET in de hoofdeenheid 
gedurende een langere periode. Dit kan de levensduur van 
de oplaadbare batterij verkorten, of leiden tot een kortsluiting.

 Als de scanner slechts een korte tijd kan worden gebruikt, 
ofschoon de batterij volledig is opgeladen, kan de oplaadbare 
batterij het einde van de levensduur hebben bereikt. Vervang 
de oplaadbare batterij door een nieuwe. Dek de aansluitklemmen 
van de oude oplaadbare batterij af met tape wanneer u deze 
vervangt, om kortsluiting in de batterij te voorkomen.

 U mag de oplaadbare batterij NIET demonteren, aanpassen, 
of proberen te repareren.

 U mag de oplaadbare batterij NIET in open vuur weggooien, 
of opzettelijk oververhitten. Dit kan er toe leiden dat de interne 
isolatie smelt, of dat er gas uittreedt, of dat veiligheidsmechanismen 
niet meer werken. Bovendien kan de elektrolytoplossing vlam vatten.

 U mag de oplaadbare batterij NIET doorboren met enig voorwerp, 
of deze onderwerpen aan zware schokken, of er mee gooien. 
Schade aan het beveiligingscircuit van de oplaadbare batterij kan 
er toe leiden dat de batterij met een abnormale stroom/voltage 
wordt her-opgeladen, of een abnormale chemische reactie binnen 
de batterij veroorzaken.

 U mag de batterij NIET verbranden of weggooien bij het huisvuil.

WAARSCHUWING

 Bewaar de USB-kabel buiten bereik van kinderen om het risico 
op verwondingen te vermijden. 

 Demonteer en wijzig het apparaat niet. Dit kan resulteren in brand, 
elektrische schokken of defecte apparatuur. Neem contact op met de 
winkel waar u het apparaat hebt gekocht voor inspectie, aanpassing 
en reparatie van interne onderdelen van het apparaat. (Als het 
apparaat niet meer functioneert als gevolg van demontage of 
modificatie door de gebruiker, zullen ook tijdens de garantieperiode 
kosten voor reparatie in rekening worden gebracht.)

Gebruik het apparaat niet in abnormale omstandigheden, dat wil 
zeggen bij rook, vreemde geuren, vreemde geluiden, etc. Dit kan 
resulteren in brand, brandwonden of defecte apparatuur. Draai 
de stroomschakelaar onmiddellijk uit en neem de USB-kabel uit 
de aansluiting. Neem contact op met de winkel waar u het apparaat 
hebt gekocht.

GEVAAR
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Oplaadbare li-ionbatterij
• Bij de aankoop is de oplaadbare li-ionbatterij voor een klein deel 

opgeladen zodat de werking van de scanner kan worden gecontroleerd; 
de oplaadbare li-ionbatterij moet echter voorafgaand aan het gebruik 
van de scanner eerst geheel worden opgeladen via de USB-poort.

• Als de scanner voor een langere periode niet zal worden gebruikt, moet 
de oplaadbare li-ionbatterij uit de scanner worden verwijderd; vervolgens 
moet de scanner worden opgeslagen op een plaats die niet onderhevig 
is aan statische elektriciteit, hoge vochtigheid, of hoge temperaturen 
(aanbevolen worden temperaturen tussen 15 en 25 °C, en relatieve 
vochtigheden tussen 40 en 60%). Om het rendement en de levensduur 
van de oplaadbare li-ionbatterij te behouden moet de batterij minstens 
elke zes maanden worden opgeladen.

• STOP het gebruik van de batterij als u bij het eerste gebruik van de 
oplaadbare li-ionbatterij ongebruikelijke verschijnselen opmerkt, zoals 
oververhitting of roestvorming. Neem contact op met de klantenservice 
van Brother.

Tips voor het gebruik van de oplaadbare 
li-ionbatterij
• Laad de oplaadbare li-ionbatterij op voor gebruik. Gebruik de batterij 

niet zolang hij niet helemaal is opgeladen.
• Een oplaadbare li-ionbatterij kan worden opgeladen bij temperaturen 

tussen 5 en 35 °C. Laad de oplaadbare li-ionbatterij op in een omgeving 
met een dergelijke temperatuur. Als de omgevingstemperatuur buiten 
deze waarden valt, wordt de oplaadbare li-ionbatterij niet opgeladen en 
blijft het batterijlampje branden.

• Als de scanner wordt gebruikt met de oplaadbare li-ionbatterij terwijl de 
scanner is aangesloten op de computer, dooft het batterijlampje mogelijk 
na enige tijd en wordt de scanner niet meer opgeladen, zelfs als de 
oplaadbare li-ionbatterij niet volledig is geladen.

Kenmerken van de oplaadbare 
li-ionbatterij
Met inzicht in de eigenschappen van de oplaadbare li-ionbatterij kunt u 
de batterij optimaal gebruiken.

• De kwaliteit van een oplaadbare li-ionbatterij die in een omgeving met 
erg hoge of lage temperaturen wordt bewaard, gaat sneller achteruit. 
Met name het gebruik van een bijna volle oplaadbare li-ionbatterij 
(voor 90% of meer opgeladen) bij hoge temperaturen leidt tot een 
versnelde achteruitgang van de batterij.

• Wanneer u de scanner gebruikt terwijl de oplaadbare li-ionbatterij is 
geïnstalleerd en wordt opgeladen, kan de batterij sneller achteruitgaan. 
Wanneer u de scanner gebruikt terwijl de oplaadbare li-ionbatterij is 
geïnstalleerd, kunt u de USB-kabel beter loskoppelen.

• Als u de scanner langer dan een maand niet gebruikt, haal dan de 
oplaadbare li-ionbatterij uit de scanner als de lading 50% of minder is. 
Berg de batterij vervolgens op een koele plek op, waar hij niet is 
blootgesteld aan direct zonlicht.

• Als u de oplaadbare li-ionbatterij langere tijd niet gebruikt, raden wij aan 
om de batterij elke 6 maanden op te laden.

• Als u een deel van de scanner aanraakt terwijl de li-ionbatterij wordt 
opgeladen, kan dat deel van de scanner warm aanvoelen. Dit is 
normaal, u kunt de scanner veilig gebruiken. Stop het gebruik als 
de scanner extreem warm wordt.

Temperatuurbereik van de omgeving

Laadparameters

 In het geval dat er vreemde voorwerpen in het apparaat komen, 
schakelt u het apparaat onmiddellijk uit en verwijdert u de 
USB-kabel. Neem contact op met de winkel waar u het apparaat 
hebt gekocht. Dit kan resulteren in brand, elektrische schokken 
of defecte apparatuur.

Mors geen drinken of water op het apparaat. Gebruik het apparaat 
niet op een plaats waar water op het apparaat kan spetteren. 
Dit kan resulteren in brand, elektrische schokken of defecte 
apparatuur. In dat geval zet u de stroomschakelaar onmiddellijk 
uit en verwijdert u de USB-kabel uit de aansluiting. Neem contact 
op met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.

 Houd plastic zakken buiten het bereik van kinderen, of gooi deze 
weg om het gevaar van verstikking te voorkomen.

 Plaats het apparaat niet in de buurt van open vuur of kachels. 
Dit kan resulteren in brand of defecte apparatuur.

VOORZICHTIG
 Krachtige schokken, bijvoorbeeld door een val of omdat u op 

het apparaat gaat staan, kunnen het apparaat beschadigen. 
Dit kan leiden tot letsel. Als het apparaat beschadigd is, zet u de 
stroomschakelaar onmiddellijk uit en verwijdert u de USB-kabel 
uit de aansluiting. Neem contact op met de winkel waar u het 
apparaat hebt gekocht.

 Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door het 
verkeerde type. 
Verwijder gebruikte batterijen volgens de voorschriften. 

 Plaats het apparaat niet op wankele of scheef staande tafels. 
Plaats het apparaat niet op een onstabiele ondergrond. Het 
apparaat kan vallen en dat kan letsel veroorzaken.

 Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat. Dat kan het 
evenwicht verstoren en het apparaat kan vallen. Dit kan leiden 
tot letsel.

Maak geen gebruik van organische oplosmiddelen, d.w.z. 
ontvlambaar gas, alcohol, etc., bij het reinigen van het apparaat. 
Gebruik deze niet in de buurt van het apparaat. Dit kan resulteren 
in brand of defecte apparatuur.

BELANGRIJK
 Plaats het apparaat niet op plaatsen waar het wordt blootgesteld 

aan direct zonlicht, bij open vuur of (verwarmings) toestellen met 
extreem hoge of lage temperaturen. Gebruik en bewaar het 
apparaat niet op plaatsen met een hoge vochtigheid en veel stof.

 Voer geen handelingen uit die niet in deze handleiding worden 
beschreven. Dit kan leiden tot letsel of defecte apparatuur.

 Gebruik geen organische oplosmiddelen, d.w.z. verfverdunner, 
benzeen, alcohol, etc., wanneer u het apparaat schoonmaakt. 
Dit kan de coating op het oppervlak beschadigen of ervoor zorgen 
dat de lak loslaat wat resulteert in schade. Veeg vuil op het 
apparaat weg met een zachte, droge doek.

 Gebruik alleen de bij het apparaat meegeleverde USB-kabel.

Maak geen gebruik van het apparaat op plaatsen waar extreme 
temperatuurveranderingen optreden. De resulterende condensatie 
kan leiden tot apparaatfouten of storingen. Gebruik het apparaat in 
het geval van condensatie alleen als dit op natuurlijke wijze heeft 
kunnen opdrogen.

WAARSCHUWING

Opladen 0-45 °C

Standaardontladingsstroom 0,36 A -20-60 °C

Maximale ontladingsstroom 1,7 A -20-60 °C

Verzonden batterij

Minder dan 1 maand -20-55 °C

Minder 3 maanden -10-45 °C

Minder dan 1 jaar 0-25 °C

Maximaal laadvoltage 4,2 V gelijkstroom

Maximale laadstroom 1 700 mA
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Conformiteitsverklaring (alleen Europa)
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
verklaart dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle 
relevante richtlijnen en voorschriften van de Europese Gemeenschap.

De conformiteitsverklaring kan worden gedownload van onze website. 
Ga naar support.brother.com en

 klik op "Handleidingen"

 selecteer uw model

 selecteer "Verklaring van Overeenstemming"

 klik op "Downloaden"

De verklaring wordt gedownload als PDF-bestand.

Conformiteitsverklaring voor de 
R&TTE-richtlijn 1999/5/EG (Radio 
en telecommunicatie, alleen Europa)
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
verklaart dat dit product functioneert in overeenstemming met de vereisten 
van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG. U kunt een exemplaar van de 
conformiteitsverklaring downloaden door de instructies op te volgen 
in het gedeelte Conformiteitsverklaring (alleen Europa).

[Na 13 juni 2017]
Conformiteitsverklaring met de 
Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU 
(alleen Europa)
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
verklaren dat deze producten in overeenstemming zijn met de voorschriften 
uit de Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU. U kunt een exemplaar van de 
conformiteitsverklaring downloaden door de instructies op te volgen 
in het gedeelte Conformiteitsverklaring (alleen Europa).

Draadloos LAN
Dit product ondersteunt draadloos LAN.

Frequentieband(en): 2 400-2 483,5 MHz

Maximum radiofrequent vermogen uitgezonden in de frequentieband(en): 
minder dan 20 dBm (e.i.r.p)

Radio-interferentie
Dit product functioneert in overeenstemming met EN55022 
(CISPR-publicatie 22)/Class B.

Informatie over recycling conform 
de WEEE-richtlijn en de richtlijnen 
inzake batterijen en accu’s

Alleen Europese Unie

Het product/de batterij is gemarkeerd met een van de bovenstaande 
symbolen. Dat geeft aan dat u het product/de batterij aan het einde van 
de levenscyclus afzonderlijk dient in te leveren bij een officieel inzamelpunt 
en niet mag weggooien bij het gewone huishoudelijk afval. Raadpleeg de 
Gebruikershandleiding voor aanwijzingen voor het vervangen van batterijen 
in producten met batterijen die door de gebruiker kunnen worden vervangen.

Productsymbool Batterijsymbool

www.brotherearth.com 

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

