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FIN Versio E

DSmobile 820W
DSmobile 920DW

Kiitos, että valitsit Brotherin. Tukesi on meille tärkeää, ja arvostamme asiakkuuttasi. Lue tämä pika-asennusopas oikean valmistelun 
ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi, ennen kuin käytät laitettasi.

1 Pura laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö

* Jos tietokoneessasi ei ole DVD-asemaa, mukana toimitettu DVD-levy ei sisällä ajureita käyttöjärjestelmällesi tai haluat ladata käyttöoppaita 
sekä apuohjelmia, käy laitteesi mallin sivulla osoitteessa support.brother.com 

a Poista pakkausmateriaali.

b Varmista, että pakkauksessa on kaikki tarvittava.

2 Ennen skannerin 
käyttämistä

a Asenna mukana toimitettu litiumioniakku skannerisi 
toiseen päähän piirroksen mukaisesti.

(DSmobile 820W)

(DSmobile 920DW)

b Varmista, että tietokoneesi virta on kytkettynä.

c Kytke mukana toimitettu Micro USB -kaapeli skannerisi 
Micro USB -porttiin . Kytke kaapeli tietokoneeseesi. 
Akun lataaminen alkaa automaattisesti.

Virtapainike  palaa vihreänä, kun akkua ladataan, 
ja sammuu, kun lataus on valmis.

d Aseta mukana toimitettu SD-muistikortti varovasti 
skannerisi muistikorttipaikkaan .

(DSmobile 820W) (DSmobile 920DW)

VINKKI
DSmobile 920DW -käyttäjät: tässä oppaassa käytetään DSmobile 820W:n näyttökuvia.

DSmobile 820W
tai DSmobile 920DW Litiumioniakku Siirtotasku Kalibrointiarkki

Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy

Takuukortti Puhdistuskangas Pehmeä kantopussi

VINKKI
• Jos haluat katkaista virran skanneristasi, kun akkua ladataan, 

paina virtapainiketta  ja pidä sitä painettuna. Voit ladata 
akkua, kun virta on kytkettynä tai katkaistuna, mutta lataaminen 
kestää kauemmin, kun virta on kytkettynä.

• Kun lataat akkua virran ollessa kytkettynä, liu’uta Wi-Fi®-kytkin 
 OFF (Ei käytössä) -asentoon. 

• Kun skannerin virta on kytkettynä, akun latauksen taso näkyy 
nestekidenäyttöpaneelissa.

• Jos et käytä skanneria pitkään aikaan, lataa akku täyteen 
vähintään puolen vuoden välein, jotta akun kapasiteetti säilyy 
pidempään, ja säilytä akkua viileässä ja kuivassa paikassa, 
jonka lämpötila ei vaihtele.

• Jos et käytä skaneria pitkään aikaan, poista akku skannerista.

Akun kuvake Varauksen taso

Täysi

Puoli

Vähäinen

Aloita tästä
Pika-asennusopas DSmobile 820W

http://support.brother.com/
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3 Skannaa asiakirja 
muistikortille

a Varmista, että SD-muistikortti on skannerin 
muistikorttipaikassa.

b Kytke virta skanneriisi painamalla 
virtapainiketta  1.

c Varmista, että skannerin 
nestekidenäyttöpaneelissa 
näkyy SD.

d Aseta asiakirjasi käsiteltävä puoli ylöspäin syöttölaitteen 
aukkoon.
Tasaa asiakirja syöttölaitteen aukon vasemman reunan 2 
mukaan.
Liu’uta asiakirjaohjainta 3, kunnes se koskettaa asiakirjan 
oikeanpuoleiseen reunaan.
DSmobile 920DW: Kun suoritat kaksipuolista skannausta, 
aseta ensimmäinen sivu käsiteltävä puoli ylöspäin 
paperinsyöttörakoon.

e Työnnä asiakirjaa varovasti skanneriin, kunnes tunnet sen 
yläreunan koskettavan skannerin sisäpuolta.

f Skannaaminen alkaa automaattisesti. Skannattu kuva 
tallennetaan SD-muistikortille.

4
Selaa skannattuja 
kuvia käyttäen 
langatonta verkkoa

Paikanna skanneri langattomassa 
verkossasi
a Liu’uta skannerisi toisessa 

päässä oleva Wi-Fi®-kytkin 
ON (Käytössä) -asentoon.
Odota noin 40 sekuntia, kunnes 
Wi-Fi®-merkkivalo muuttuu 
punaisesta siniseksi.

b Aktivoi langattoman laitteesi (tietokone, älypuhelin, 
taulutietokone ja niin edelleen) Wi-Fi®-toiminto, jotta laite 
voi etsiä skanneriasi.

c Valitse langattomassa laitteessasi skannerisi SSID-tunnus, 
Brother DS-820W-xxxx (Brother DS-920DW-xxxx).
(Tässä xxxx on skannerisi MAC (Media Access Control) 
-osoite.)

Etsi skannattuja kuvia skannerisi 
muistikortilta selaamalla
a Varmista, että SD-muistikortti on skannerin 

muistikorttipaikassa.

b Käynnistä WWW-selain langattomassa laitteessasi ja 
kirjoita osoiteriville http://10.10.100.1 (skannerisi IP-osoite).
Kun tarkastelet skannattuja kuviasi ensimmäistä kertaa, 
näyttöön tulee Salasanan asetus -näyttö. Aseta salasana 
ja valitse Käytä.
Jos olet jo asettanut salasanasi, kirjaudu sisään antamalla 
salasanasi.
Skannerisi kotisivu tulee 
näkyviin selaimeen.
Kun muistikortilla on 
tallennettuna skannattuja 
kuvia, kyseiset kuvat 
tulevat näkyviin 
aloitusnäyttöön.

Tarkastele skannattuja kuvia 
(Android™/iOS)
Jos haluat käyttää Avision (miwand) -sovellusta skannerisi kuvien 
selaamiseen tai lataamiseen, asenna sovellus Google Playstä 
(Android™) tai App Storesta (iOS) langattomaan laitteeseesi 
(kuten tietokoneeseen, älypuhelimeen tai taulutietokoneeseen). 

5 Asenna skanneriajurit 
ja skannausohjelmisto

VINKKI
Jos haluat skannata asiakirjan käyttäen tietokonettasi (TWAIN-tila), 
sinun on asennettava skanneriohjaimet ja -ohjelmisto (katso vaihe 5) 
ja yhdistettävä tietokoneesi skanneriin (katso Käyttöoppaan kohta 
Skannerin yhdistäminen tietokoneeseen TWAIN-tilassa).

VINKKI
• Jos et ole asettanut Wi-Fi®-verkon salasanaa, aseta verkon 

salasana WWW-selaimessasi ensin. Lisätietoja salasanan 
asettamisesta on Wi-Fi®-verkon salasanan asettaminen 
-kohdassa Käyttöoppaassa.

• Ilman Wi-Fi®-verkon salasanaa jokin kolmas osapuoli saattaa 
tarkastella ja varastaa SD-korttisi tietoja.

VINKKI
• Voit myös tarkastella muistikortille tallennettuja skannattuja 

kuvia tukiaseman avulla. Lisätietoja on Käyttöoppaan kohdassa 
Yhdistäminen infrastruktuuritilassa.

• Kun olet tarkastellut skannattuja tietoja, liu’uta Wi-Fi®-kytkin 
OFF (Ei käytössä) -asentoon, jotta akkua säästyy.

VINKKI
• Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet 

kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.
• Jos tietokoneessasi ei ole DVD-asemaa, lataa skanneriajuri 

Brother Solutions Centeristä osoitteessa support.brother.com 

http://support.brother.com/
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Windows®-käyttäjät

a Ajurin asennus
Aseta DVD-levy 
asemaan.

Kun Ylin valikko tulee 
näkyviin, napsauta 
Asenna skanneriohjain 
-vaihtoehtoa ja noudata 
näyttöön tulevia ohjeita.

b Ohjelmiston asennus
Napsauta Ylin valikko 
-näytön Muita 
ohjelmia -vaihtoehtoa, 
niin näet 
asennettavissa olevat 
sovellukset:
• Button Manager V2: 

asiakirjojen 
selaaminen 
ja tallentaminen

• PaperPort™ 12SE: asiakirjojen skannaaminen, 
muokkaaminen ja hallinta

• Presto! BizCard 6: käyntikorttien skannaaminen, 
muokkaaminen ja hallinta

Macintosh-käyttäjät

a Ajurin asennus
Aseta DVD-levy 
asemaan.

Kaksoisosoita 
DVD-symbolia ja 
kaksoisosoita sitten 
DS-820W 
(DS-920DW) 
-kansiota.

Kaksoisosoita 
Brother DS-820W (DS-920DW) -vaihtoehtoa ja noudata 
näyttöön tulevia ohjeita.

b Ohjelmiston asennus
Voit asentaa seuraavat valinnaiset sovellukset asennuksen 
aikana: 
• Presto! PageManager 9: asiakirjojen skannaaminen, 

muokkaaminen ja hallinta
• Presto! BizCard 6: käyntikorttien skannaaminen, 

muokkaaminen ja hallinta

6 Käyttöopas ja usein 
kysytyt kysymykset

Tämän laitteen Käyttöopas sijaitsee mukana toimitetulla DVD-levyllä.

Jos tietokoneessasi ei ole DVD-asemaa, voit ladata oppaat käymällä 
laitteesi mallin sivulla osoitteessa support.brother.com 

Windows®-käyttäjät
Aseta DVD-levy asemaan.
Kun Ylin valikko tulee näyttöön, napsauta Käyttöopas-vaihtoehtoa.

Macintosh-käyttäjät
Aseta DVD-levy asemaan. Kaksoisosoita DVD-symbolia 
ja kaksoisosoita sitten DS-820W (DS-920DW) -vaihtoehtoa.
Kaksoisosoita Oppaat-vaihtoehtoa ja avaa sitten kielikansiosi.

Usein kysytyt kysymykset
Usein kysytyt kysymykset, tuotetuki, tekniset kysymykset, 
ohjainpäivitykset, apuohjelmat ja käyttöoppaat saat laitteesi mallin 
sivulta seuraavassa osoitteessa:
support.brother.com 

Tavaramerkit
Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.
Brother on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.
Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki 
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Macintosh ja App Store ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on 
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen rekisteröity tavaramerkki.
Google Play ja Android ovat Google Inc.:n tavaramerkkejä.

Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kauppanimet ja tuotenimet, 
niihin liittyvät asiakirjat ja muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten 
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Laadinta ja julkaisu
Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries, Ltd:n 
valvonnassa, ja se sisältää tuotteen uusimman kuvauksen ja tekniset tiedot.
Tämän käyttöoppaan sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa 
ilman erillistä ilmoitusta.
Brother pidättää oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä tietoja ja aineistoa 
siitä ilmoittamatta. Brother ei vastaa mistään vahingoista (mukaan lukien 
välilliset vahingot), jotka aiheutuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon, 
mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkaan 
niihin rajoittumatta.

Tekijänoikeudet ja lisenssit
© 2015 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

VINKKI
Kun asennat skanneriajuria, DSmobileCapture 
(skannaussovellus) asennetaan samaan aikaan. Lisätietoja 
DSmobileCapture-sovelluksen käyttämisestä on Käyttöoppaan 
DSmobileCapturen käyttäminen (Windows®) -kohdassa.

VINKKI
Lisätietoja siitä, mikä skannaussovellus sopii sinulle parhaiten, 
on Käyttöoppaan Skannausohjelmiston valitseminen -kohdassa.

VINKKI
Kun asennat skanneriajuria, DSmobileCapture 
(skannaussovellus) asennetaan samaan aikaan. Lisätietoja 
DSmobileCapture-sovelluksen käyttämisestä on Käyttöoppaan 
DSmobileCapturen käyttäminen (Macintosh) -kohdassa.

DS-820W

DS-820W

VINKKI
• Lisätietoja siitä, mikä skannaussovellus sopii sinulle parhaiten, 

on Skannausohjelmiston valitseminen -kohdassa.
• Kun kaksoisosoitat Presto! PageManager- tai Presto! BizCard 

-vaihtoehtoa, NewSoft Technology Corporationin sivusto 
avautuu. Sieltä voit ladata sovelluksen.

http://support.brother.com/
http://support.brother.com/
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Tuotteen turvaohjeet
Tässä käyttöoppaassa käytetyt 
symbolit ja käytännöt

VAARA

VAARA ilmaisee välittömän vaaratilanteen, 
joka aiheuttaa kuoleman tai vakavia 
tapaturmia, jos tuotetta käsitellään 
noudattamatta varoituksia ja ohjeita.

VAROITUS

VAROITUS ilmaisee mahdollisen 
vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa kuoleman 
tai vakavia tapaturmia, jos tilannetta 
ei vältetä.

HUOMAUTUS

HUOMAUTUS ilmaisee mahdollisen 
vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vähäisiä 
tai kohtalaisia tapaturmia, jos tilannetta 
ei vältetä.

TÄRKEÄÄ

TÄRKEÄÄ ilmaisee mahdollisen 
vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa aineellisia 
vahinkoja tai estää tuotteen asianmukaisen 
toiminnan, jos tilannetta ei vältetä.

Ilmoitus vaarasta: ”Ole varovainen”.

Kielletty toiminta.

Oikea toiminta: ”Sinun tulee tehdä näin”.

Tulipalovaara tietyissä tilanteissa.

VAARA
 Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu. 

Skanneri ja akku on suunniteltu toimimaan yksinomaan toistensa 
kanssa. ÄLÄ aseta eri akkua skanneriin tai akkua eri skanneriin, 
tai muuten voi seurata tulipalo tai vahingoittuminen.

 Jos haluat ladata akun, aseta akku skanneriin ja kytke skannerisi 
tietokoneeseen mukana toimitetulla Micro USB -kaapelilla.

 ÄLÄ lataa akkua lähellä tulta tai suorassa auringonvalossa. Tämä 
saattaa aktivoida suojauspiirit, jotka on suunniteltu estämään 
korkean lämpötilan aiheuttaman vaaran. Suojauspiirien aktivointi 
voi aiheuttaa lataamisen pysähtymisen, lataamisen suorittamisen 
liian suurella virralla tai jännitteellä, jos suojauspiiri joutuu 
epäkuntoon, tai epänormaalin kemiallisen reaktion akun kanssa.

 ÄLÄ anna kaapeleiden tai muiden metalliesineiden koskettaa akun 
kosketuspintoihin. Älä kanna tai säilytä akkua metalliesineiden, 
kuten kaulakorujen tai hiuspinnien, kanssa. Muuten voi aiheutua 
oikosulku, ja sähköä johtavat metalliesineet, kuten kaapelit, 
kaulakorut tai hiuspinnit, voivat ylikuumentua.

 ÄLÄ käytä akkua lähellä tulta, lämmityslaitteita tai muita suuren 
lämpötilan (yli 80 °C) omaavia sijainteja tai jätä sitä niihin.

 ÄLÄ anna akun päästä kosketuksiin veden kanssa tai upota 
veteen.

 ÄLÄ käytä syövyttävissä ympäristöissä, kuten paikoissa, joissa 
on suolainen ilma, suolaista vettä, happoja, emäksiä, syövyttäviä 
kaasuja, kemikaaleja tai mitä tahansa muita syövyttäviä nesteitä.

 ÄLÄ käytä akkua, jos se on vahingoittunut tai vuotaa.

 ÄLÄ juota mitään liitäntöjä suoraan akkuun. Muuten sisäinen 
eristys voi sulaa, kaasua saattaa vapautua tai turvamekanismit 
voivat joutua epäkuntoon.

 ÄLÄ käytä akkua niin, että sen navat (+ ja -) ovat väärin päin. 
Tarkista akun suunta ennen akun asettamista, äläkä yritä 
pakottaa akkua skanneriin. Akun lataaminen niin, että sen navat 
ovat väärin päin, saattaa aiheuttaa epänormaalin kemiallisen 
reaktion akun kanssa tai epänormaalin jännitteen saamisen 
latauksen purkamisen aikana.

 ÄLÄ kytke akkua suoraan mihinkään kodin pistorasiaan.

 Skannerista tai akusta vuotava neste (elektrolyytti) saattaa 
ilmaista, että akku on vioittunut. Jos akku vuotaa, lopeta 
skannerin käyttö heti, irrota kaapeli ja eristä skanneri sijoittamalla 
se pussin sisään. Älä koske elektrolyyttiin. Jos elektrolyyttiä 
joutuu silmiisi, älä hiero silmiä. Huuhdo silmät heti suurella 
määrällä vesijohtovettä tai muuta puhdasta vettä ja hakeudu 
lääkäriin. Jos elektrolyyttiä ei poisteta silmistä, se voi aiheuttaa 
silmävamman. Jos elektrolyyttiä joutuu ihollesi tai vaatteillesi, 
huuhtele iho tai vaatteet heti vedellä.

 ÄLÄ aseta akkua tai skanneria, jossa on akku asennettuna, 
mikroaaltouuniin tai korkeapainesäilöön.

 ÄLÄ jätä tyhjentynyttä akkua pääyksikköön pitkäksi aikaa. 
Muuten akun käyttöikä voi lyhentyä, tai voi aiheutua oikosulku.

 Jos skanneria voi käyttää vain lyhyen ajan, vaikka akku olisi 
ladattu täyteen, akku on saattanut saavuttaa käyttöikänsä lopun. 
Vaihda akku uuteen. Kun poistat ja vaihdat akkua, peitä vanhan 
akun kosketuspinnat teipillä, jotta vältät oikosulun ilmenemisen 
akussa.

 ÄLÄ pura, muokkaa tai yritä korjata akkua.

 ÄLÄ hävitä akkua polttamalla tai ylikuumenna sitä 
tarkoituksellisesti. Muuten sisäinen eristys voi sulaa, kaasua 
saattaa vapautua tai turvamekanismit voivat joutua epäkuntoon. 
Lisäsi elektrolyyttineste voi syttyä tuleen.

 ÄLÄ puhkaise akkua millään esineellä, altista sitä voimakkaille 
iskuille tai heitä sitä. Akun suojauspiirin vahingoittuminen saattaa 
aiheuttaa akun lataamisen epätavallisella virralla/jännitteellä 
tai epänormaalin kemiallisen reaktion akun sisällä.

 ÄLÄ polta akkua tai hävitä sitä talousjätteen mukana.

VAROITUS

 Säilytä USB-kaapelia poissa lasten ulottuvilta, jotta voit välttää 
tapaturmia. 

 Älä pura tai muokkaa laitetta. Muutoin saattaa aiheutua tulipalo, 
sähköisku tai laitevika. Ota yhteyttä myymälään, josta tämä laite 
ostettiin, jotta laitteen sisäiset osat voidaan tarkastaa, säätää 
ja korjata. (Korjauksista veloitetaan myös takuuaikana, jos laite 
vikaantuu asiakkaan tekemän purkamisen tai muokkauksen 
vuoksi.)

 Älä käytä laitetta epänormaaleissa olosuhteissa, kuten silloin, 
jos havaitset savua, outoa hajua, outoja ääniä ja niin edelleen. 
Muutoin saattaa aiheutua tulipalo, palovammoja tai laitevika. 
Katkaise virta heti ja irrota USB-kaapeli liittimestä. Ota yhteyttä 
myymälään, josta tämä laite ostettiin.

 Jos laitteeseen joutuu vierasta materiaalia tai ainetta, katkaise 
virta heti ja irrota USB-kaapeli. Ota yhteyttä myymälään, josta 
tämä laite ostettiin. Muutoin saattaa aiheutua tulipalo, sähköisku 
tai laitevika.

 Älä kaada tai roiskuta juomia tai vettä laitteen päälle. Älä käytä 
laitetta paikoissa, joissa vesi saattaa roiskua laitteen päälle. 
Muutoin saattaa aiheutua tulipalo, sähköisku tai laitevika. 
Katkaise tällaisessa tilanteessa virta heti ja irrota USB-kaapeli 
liittimestä. Ota yhteyttä myymälään, josta tämä laite ostettiin.

VAARA
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Litiumioniakku
• Litiumioniakussa on ostoajankohtana hieman virtaa, jotta skannerin 

toiminta voidaan tarkistaa. Litiumioniakku tulee kuitenkin ladata täyteen 
USB-portin kautta, ennen kuin skanneria käytetään.

• Jos skanneria ei käytetä pitkään aikaan, irrota litiumioniakku skannerista 
ja säilytä sitä paikassa, jossa se ei ole alttiina staattiselle sähkölle, 
suurelle kosteudelle, korkeille lämpötiloille (suositus on 15–25 °C:n 
lämpötila ja 40–60 %:n kosteus). Lataa litiumioniakku vähintään puolen 
vuoden välein, jotta se pysyy tehokkaana ja sen käyttöikä ei lyhene.

• Jos huomaat litiumioniakussa mitä tahansa epätavallista, kuten 
ylikuumentumista tai ruostetta, kun käytät sitä ensimmäistä kertaa, 
ÄLÄ jatka akun käyttämistä. Ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun.

Vihjeitä litiumioniakun käyttämiseen
• Lataa litiumioniakku ennen käyttöä. Älä käytä sitä, ennen kuin se on 

ladattu.
• Litiumioniakku voidaan ladata lämpötilassa 5–35 °C. Lataa litiumioniakku 

lämpötilan ollessa tällä alueella. Jos ympäristön lämpötila ei ole tällä 
alueella, ladattava litiumioniakku ei lataudu, ja akun merkkivalo palaa.

• Jos skanneria käytetään, kun litiumioniakku on asennettuna ja skanneri 
on yhdistettynä tietokoneeseen, akun merkkivalo saattaa sammua ja 
lataaminen voi pysähtyä, vaikka litiumioniakkua ei ole ladattu täyteen.

Litiumioniakun ominaisuudet
Kun ymmärrät litiumioniakun ominaisuudet, voit käyttää sitä parhaalla 
mahdollisella tavalla.

• Litiumioniakun käyttäminen tai säilyttäminen korkeissa tai matalissa 
lämpötiloissa saattaa lyhentää sen käyttöikää. Akun käyttöiän 
lyhentymistä nopeuttaa erityisesti litiumioniakun käyttäminen, kun sen 
lataus on suuri (vähintään 90 prosenttia) paikassa, jossa se altistuu 
korkeille lämpötiloille.

• Skannerin käyttö, kun litiumioniakku on asennettuna ja latautumassa, 
saattaa lyhentää akun käyttöikää. Jos käytät skanneria, kun 
litiumioniakku on asennettuna, irrota USB-kaapeli.

• Jos skanneria ei käytetä yli kuukauteen, poista litiumioniakku 
skannerista, kun sen lataus on enintään 50 prosenttia, ja säilytä akkua 
sitten viileässä paikassa poissa suorasta auringonvalosta.

• Jos litiumioniakkua ei käytetä pitkään aikaan, suosittelemme sen 
lataamista puolen vuoden välein.

• Jos kosketat jotakin skannerin osaa, kun litiumioniakkua ladataan, 
kyseinen skannerin osa saattaa tuntua lämpimältä. Tämä on normaalia, 
ja skannerin käyttö on turvallista. Jos skannerista tulee erittäin kuuma, 
lopeta sen käyttö.

Ympäristön lämpötila-alue

Latausparametrit

 Pidä muovipussit poissa lasten ulottuvilta tai heitä ne pois, jotta 
voit välttää tukehtumisriskin.

 Älä sijoita laitetta lähelle avotulta tai lämmityslaitetta. Muutoin 
saattaa aiheutua tulipalo tai laitevika.

HUOMAUTUS
 Voimakkaat tärähdykset, kuten laitteen pudottaminen tai sen 

päälle astuminen, saattavat vahingoittaa laitetta. Tästä saattaa 
aiheutua tapaturma. Jos laite vahingoittuu, katkaise virta heti ja 
irrota USB-kaapeli liittimestä. Ota yhteyttä myymälään, josta tämä 
laite ostettiin.

 Akun vaihtaminen väärän tyyppiseksi aiheuttaa räjähdysvaaran. 
Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaisesti. 

 Älä sijoita laitetta sekaisille tai kalteville pöydille. Älä sijoita laitetta 
epätasaiselle tai epävakaalle pinnalle. Laite saattaa pudota, 
jolloin saattaa aiheutua loukkaantuminen.

 Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle. Ne voivat horjuttaa 
laitteen tasapainoa, jolloin laite saattaa pudota. Tästä saattaa 
aiheutua loukkaantuminen.

 Älä käytä laitteen puhdistamisessa mitään orgaanista liuotinta, 
kuten helposti syttyvää kaasua synnyttäviä aineita tai alkoholia. 
Älä käytä niitä lähellä laitetta. Muutoin saattaa aiheutua tulipalo 
tai laitevika.

TÄRKEÄÄ
 Älä jätä laitetta paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle 

tai erittäin kuumille tai kylmille lämpötiloille, tai lähelle avotulta 
tai lämmityslaitetta. Älä käytä ja säilytä laitetta paikoissa, jossa 
se altistuu runsaalle kosteudelle tai pölylle.

 Älä tee mitään toimia, joita ei ole kuvattu tässä oppaassa. Muutoin 
saattaa aiheutua loukkaantuminen tai laitevika.

 Älä käytä laitteen puhdistamiseen orgaanista liuotinta, kuten 
tinneriä, bentseeniä tai alkoholia. Muutoin laitteen pinta voi 
vahingoittua tai maali irrota, mistä voi seurata vahingoittuminen. 
Puhdista laite pehmeällä, kuivalla kankaalla.

 Älä käytä mitään muuta USB-kaapelia kuin laitteen mukana 
toimitettua USB-kaapelia.

 Älä käytä laitetta paikoissa, joissa lämpötilanvaihtelut ovat hyvin 
suuria. Vaihteluista seuraava kosteuden tiivistyminen voi aiheuttaa 
laitevian tai virheellistä toimintaa. Jos kosteus tiivistyy, käytä laitetta 
vasta, kun se on kuivattu luonnollisesti.

VAROITUS

Lataus 0–45 °C

Tavallinen latauksen purkamisen jännite 0,36 A -20–60 °C

Suurin latauksen purkamisen jännite 1,7 A -20–60 °C

Mukana toimitettu 
akku

Alle 1 kuukausi -20–55 °C

Alle 3 kuukautta -10–45 °C

Alle 1 vuosi 0–25 °C

Suurin latausjännite 4,2 V (tasavirta)

Suurin latausvirta 1 700 mA
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
(vain Eurooppa)
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
ilmoittaa, että tämä tuote on Euroopan yhteisön kaikkien asianmukaisten 
direktiivien ja säädösten olennaisten vaatimusten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan ladata Brotherin WWW-sivustosta. 
Käy osoitteessa support.brother.com ja toimi seuraavasti:

 valitse ”Käyttöohjeet”

 valitse laitteesi malli

 valitse ”Vaatimustenmukaisuusvakuutus”

 valitse ”Lataa”

Vakuutus ladataan PDF-tiedostona.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus radio- ja 
telepäätedirektiivistä 1999/5/EY 
(vain Eurooppa)
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
vakuuttaa, että tämä tuote on radio- ja telepäätelaitedirektiivin 1999/5/EY 
osien mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopio voidaan ladata 
noudattamalla Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa) -osan 
ohjeiden mukaisesti.

[13. kesäkuuta 2017 jälkeen]
Vaatimustenmukaisuusvakuutus 
radiolaitedirektiivistä 2014/53/EU 
(vain Eurooppa)
Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat radiolaitedirektiivin 2014/53/EU osien 
mukaiset. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopio voidaan ladata 
noudattamalla Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa) -osan 
ohjeiden mukaisesti.

Langaton lähiverkko
Tämä tuote tukee langatonta lähiverkkoa.

Taajuuskaista(t): 2 400–2 483,5 MHz

Taajuuskaistan/taajuuskaistojen lähettämä suurin radiotaajuusenergia: alle 
20 dBm (EIRP)

Radiohäiriöt
Tämä tuote on standardin EN55022 (CISPR-julkaisu 22) / luokan B mukainen.

Kierrätystiedot WEEE-direktiivin sekä 
paristo- ja akkudirektiivin mukaisina

Vain Euroopan unioni

Tuotteessa/akussa on merkittynä jokin yllä kuvatuista kierrätyssymboleista. 
Se ilmaisee, että tuotteen/akun käyttöiän päätteeksi tuote/akku tulee viedä 
erityiseen keräyspisteeseen, eikä sitä saa laittaa tavallisen sekajätteen 
joukkoon. Käyttäjän vaihdettavissa olevia akkuja sisältävien tuotteiden 
yhteydessä vaihtamisohjeet ovat käyttöoppaassa.

Tuotteen merkki Akun merkki

www.brotherearth.com 

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



