
1

BLS версія A

PDS-5000
PDS-6000

Перад тым, як наладжваць прыладу, прачытайце, Інструкцыю па бяспецы прылады: старонка 6. 
Пасля гэтага вярніцеся да гэтай старонкі Інструкцыі па хуткім усталяванні, каб наладка і ўсталяванне 
прайшлі правільна.

1 Распакуйце прыладу і праверце кампаненты

 Кампаненты, якія ўваходзяць у камплект, могуць адрознівацца ў залежнасці ад краіны.

"User’s Guide" (Інструкцыя карыстальніка) для вашай мадэлі можна спампаваць на вэб-сайце тэхнічнай 
падтрымкі Brother Solutions Center па адрасе support.brother.com. Калі на вашым камп’ютары няма прываду 
DVD-ROM, на DVD-ROM, які ўваходзіць у камплект пастаўкі, няма драйвераў для вашай аперацыйнай сістэмы ці 
вы хочаце спампаваць інструкцыі і ўтыліты, наведайце старонку вашай мадэлі па адрасе support.brother.com 

ПАПЯРЭДЖАННЕ
Выкарыстоўвайце толькі той адаптар пераменнага току, які ўваходзіць у камплект разам з прадуктам.

а Выдаліце ахоўную стужку і плёнку, якая закрывае прыладу і LCD-дысплей ці панэль кіравання.

б Пераканайцеся, што атрыманы ўсе кампаненты.

ПАПЯРЭДЖАННЕ Знак ПАПЯРЭДЖАННЕ паказвае на магчыма небяспечную сітуацыю, якая, 
калі яе не пазбягаць, можа прывесці да смерці ці цяжкіх траўмаў.

ВАЖНА
Знак ВАЖНА паказвае на магчыма небяспечную сітуацыю, якая, калі яе не 
ліквідаваць, можа нанесці шкоду маёмасці або прывесці да страты 
функцыянальнасці прадукта.

ЗАЎВАГА
Заўвагі прызначаны для таго, каб паказаць, як Вы павінны рэагаваць на 
сітуацыю, якая можа здарыцца, ці даць парады аб тым, як прылада працуе з 
іншымі функцыямі.

ЗАЎВАГА
Калі не пазначана іншае, ілюстрацыі ў дадзеным кіраўніцтве паказваюць PDS-6000.

Інтэрфэйсны кабель USB 3.0 Дыск DVD-ROM Адаптар 
пераменнага току

LD1197001 (Brother)

Шнур сілкавання
Гарантыйны талон Інструкцыя па хуткім 

усталяванні

Пачніце адсюль
Інструкцыя па хуткім усталяванні PDS-5000 / PDS-6000

http://support.brother.com
http://support.brother.com
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2 Падлучыце адаптар 
пераменнага току

Падлучыце адаптар пераменнага току.

Для карыстальникаў 
Windows® XP Home/
XP Professional/
Windows Vista®/
Windows® 7/8/8.1/10

3 Перад усталяваннем

Пераканайцеся, што камп’ютар і прылада 
ЎКЛЮЧАНЫ.

4 Усталюйце драйвер 
сканера

а Устаўце DVD-ROM у DVD-ROM-прывад. 
Калі на дысплеі з’явіцца інтэрфэйс з назвай 
мадэлі, выберыце мадэль Вашай прылады. 
Калі адлюструецца экран выбару мовы, 
выберыце вашу мову.

б Націсніце значок Install Scanner Driver 
(Усталяваць драйвер сканера) і выканайце 
інструкцыі на экране.

Калі ўсталёўшчык запытае, падлучыце 
USB-кабель з камплекта пастаўкі да USB-партоў 
на камп’ютары (рэкамендавана карыстацца 
портам USB 3.0) і прыладзе.

ЗАЎВАГА
• Выкарыстоўвайце толькі той шнур 
сілкавання, які ўваходзіць у камплект разам 
з прадуктам.

• Выкарыстоўвайце шнур сілкавання, які 
адпавядае стандартам вашай краіны.

ЗАЎВАГА
Калі ёсць актываваныя праграмы, іх патрэбна 
закрыць.

ЗАЎВАГА
• Калі меню интэрфэйса Brother не з’явілася 
аўтаматычна, перайдзіце да: Камп’ютар 
(Мой камп’ютар). 

(Для Windows® 8/8.1/10: націсніце значок  

(Праваднік) на панэлі заданняў, а потым 
перайдзіце да: Камп’ютар.)

• Двойчы націсніце значок DVD-ROM, а 
потым двойчы націсніце start.exe.

ЗАЎВАГА
Калі ўсталюеце драйвер сканера, 
адначасова будзе ўсталявана і прыкладанне 
DS Capture (прыкладанне для сканавання). 
Для атрымання дадатковай інфармацыі па 
выкарыстанні праграмы DS Capture гл. частку 
"Use DS Capture" у "User’s Guide" 
(Інструкцыя карыстальніка).

Заканчэнне
Усталяванне скончана. 
Зараз патрэбна зрабіць 
тэставае сканаванне. 
Гл. Тэставае 
сканаванне (сканаванне 
ў камп’ютарны файл) 
на старонцы 5.
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Для карыстальнікаў Mac OS X 
v10.8.x/10.9.x/10.10.x/10.11.x

3 Перад усталяваннем

Пераканайцеся, што прылада падлучана да 
электрасеткі і Macintosh УКЛЮЧАНЫ.

4 Усталюйце драйвер 
сканера

а Устаўце DVD-ROM у DVD-ROM-прывад.

б Націсніце файл Driver Download, каб 
спампаваць праграму для ўсталявання па 
спасылцы на старонцы прадукта.

в Двойчы націсніце файл 
Brother PDS-XXXX.dmg.

г Двойчы націсніце элемент 
Brother PDS-XXXX і выканайце 
інструкцыі на экране.

Калі ўсталёўшчык запытае, падлучыце 
USB-кабель з камплекта пастаўкі да USB-партоў 
на камп’ютары (рэкамендавана карыстацца 
портам USB 3.0) і прыладзе.

ЗАЎВАГА
Калі ёсць актываваныя праграмы, іх патрэбна 
закрыць.

ЗАЎВАГА
• Калі ўсталюеце драйвер сканера, 
адначасова будзе ўсталявана і прыкладанне 
DS Capture (прыкладанне для сканавання). 
Для атрымання дадатковай інфармацыі па 
выкарыстанні праграмы DS Capture гл. частку 
"Use DS Capture" у "User’s Guide" (Інструкцыя 
карыстальніка).

• Націсканне Presto! PageManager накіруе вас 
на вэб-сайт карпарацыі NewSoft Technology 
Corporation. Спампуйце прыкладанне з гэтага 
вэб-сайта.

Заканчэнне
Усталяванне скончана. 
Зараз патрэбна зрабіць 
тэставае сканаванне. 
Гл. Тэставае 
сканаванне (сканаванне 
ў камп’ютарны файл) 
на старонцы 5.
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Спіс праграмнага забеспячэння

1 Наведайце нас па адрасе support.brother.com 

Праграмнае забеспячэнне Апісанне Дзе яно?

DS Capture (Windows®/Mac) Гэта выпрабавальнае прыкладанне 
для сканавання, якое 
выкарыстоўваецца для правядзення 
праверак працы. Гэта прыкладанне 
ўсталёўваецца аўтаматычна пры 
ўсталяванні драйвера.

Windows®: DVD / Вэб-сайт 
тэхнічнай падтрымкі 
Brother Solutions Center 1

Mac: Вэб-сайт тэхнічнай падтрымкі 
Brother Solutions Center 1

Button Manager V2 (Windows®) Гэта прыкладанне можа 
выкарыстоўвацца для стварэння 
шматлікіх тыпаў кнопкі сканавання і 
правядзення сканавання адным 
дотыкам. Сканаванне можна 
праводзіць не толькі з камп’ютара, але 
і выкарыстоўваючы кнопку сканавання 
на прыладзе.
Падтрымліваюцца наступныя 
функцыі сканавання:
Scan to File / Scan to File (OCR) / 
Scan to App / E-Mail / Printer / 
Shared Folder / FTP / SharePoint
Гл. Даведку ў прыкладанні 
Button Manager, каб атрымаць 
інфармацыю аб выкарыстанні.

DVD / Вэб-сайт 
тэхнічнай падтрымкі 
Brother Solutions Center 1

OmniPage SE 18 (Windows®) OmniPage SE 18 – гэта прыкладанне 
для сканавання ад Nuance.

DVD

QuickScan Pro (Windows®) QuickScan Pro – гэта прыкладанне 
для сканавання ад EMC.

DVD

PageManager 9 (Mac) PageManager 9 – гэта прыкладанне 
для сканавання ад NewSoft.

Вэб-сайт тэхнічнай падтрымкі 
Brother Solutions Center 1

ЗАЎВАГА
Таксама можна карыстацца спалучальнымі прыкладаннямі TWAIN (Windows®/Mac), WIA (Windows®), 
ISIS (Windows®) і ICA (Mac).

http://support.brother.com
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Тэставае сканаванне (сканаванне ў камп’ютарны файл)

1 Загрузіце дакумент

а Падлучыце кабель USB, які ўваходзіць у 
камплект, да порта USB на сканеры. 
Падлучыце іншы канец кабеля да 
USB-порта камп’ютара.

б Падыміце верхнюю накрыўку 1, а потым 
раскладзіце накіравальныя прыстасаванні 
для дакумента 2.

в Выцягніце прыёмны латок з прылады 1, 
а потым раскладзіце стопар для 
дакументаў 2.

г Добра выпрастоўвайце старонкі.

ґ Змясціце дакумент пярэднім бокам уніз і 
верхнім краем наперад у прыладу падачы 
дакументаў, паміж накіравальнымі 
прыстасаваннямі для дакумента, пакуль не 
адчуеце, што ён мякка дакранаецца да 
ўнутранай часткі прылады. Наладзьце 
накіравальныя прыстасаванні 1, каб яны 
адпавядалі шырыні вашага дакумента.

2 Правядзіце сканаванне 
з дапамогай DS Capture

а Двойчы націсніце значок DS Capture на 
працоўным стале.

б (Windows®)

Выберыце мадэль сканера і націсніце OK.

(Macintosh)

Націсніце значок Scan ці націсніце кнопку 
Scan.

Сканер пачне сканаваць.

в (Windows®)

Націсніце значок Scan. Сканер пачне 
сканаваць.

ВАЖНА
Заўсёды цалкам адкрывайце верхнюю 
накрыўку і раскладайце прыёмны латок. 
Пры парушэнні гэтых рэкамендацый узнікне 
рызыка пашкодзіць дакумент.

12

1

2

ЗАЎВАГА
• Каб сканаваць дакументы і выстаўляць 
розныя настройкі, пераканайцеся ў тым, 
што вы ўсталявалі драйвер і падлучылі 
прыладу да камп’ютара, выканаўшы 
інструкцыі, змешчаныя ў гэтым кіраўніцтве.

• Каб атрымаць падрабязную інфармацыю аб 
іншых функцыях сканавання, гл. частку 
"Scan Using Your Computer" ў "User’s Guide" 
(Інструкцыя карыстальніка).

1
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Інструкцыя па бяспецы прылады

Сімвалы і абазначэнні, 
прынятыя ў дакументацыі
У дакументацыі выкарыстоўваюцца наступныя 
сімвалы і абазначэнні:

Выконвайце ўсе папярэджанні і інструкцыі, якія 
паказаны на прыладзе і адаптары пераменнага 
току (прылада і адаптар далей сумесна будуць 
звацца «прылада»).

Паведамленне пра складанне і 
публікацыю

Гэта кіраўніцтва было складзена і апублікавана, каб 
даць апошнюю на момант публікацыі інфармацыю 
па бяспечным карыстанні прадуктам. Інфармацыя, 
якая змешчана ў гэтым кіраўніцтве, можа змяняцца.

Для атрымання апошняй версіі кіраўніцтва 
наведайце наш сайт support.brother.com 

Выберыце бяспечнае месца для 
прылады

Пастаўце прыладу на плоскую ўстойлівую 
паверхню, на якой не будзе ўдараў ці вібрацыі, 
напрыклад, на стол. Выберыце сухое месца з 
добрай вентыляцыяй, дзе тэмпература застаецца 
ў дыяпазоне 5-35 °C.

ПАПЯРЭДЖАННЕ

 

НЕ падвяргайце прыладу уздзеянню прамых 
сонечных прамянёў, высокіх тэмператур, 
адкрытага полымя, каразійных газаў, вільгаці 
або пылу. НЕ ўстанаўлівайце прыладу на дыван 
або кілімок, бо гэта будзе падвяргаць яго 
ўздзеянню пылу. Гэта можа стварыць рызыку 
кароткага замыкання або пажару. Гэта таксама 
можа прывесці да пашкоджання прылады і/або 
вывесці яе са строю.

ПАПЯРЭДЖАННЕ
Знак ПАПЯРЭДЖАННЕ паказвае на магчыма 
небяспечную сітуацыю, якая, калі яе не пазбягаць, 
можа прывесці да смерці ці цяжкіх траўмаў.

УВАГА
Знак УВАГА паказвае на магчыма небяспечную 
сітуацыю, якая, калі яе не пазбягаць, можа прывесці 
да нязначных або сярэдніх траўмаў.

ВАЖНА
Знак ВАЖНА паказвае на магчыма небяспечную 
сітуацыю, якая, калі яе не ліквідаваць, можа нанесці 
шкоду маёмасці або прывесці да страты 
функцыянальнасці прадукта.

ЗАЎВАГА
Знак ЗАЎВАГА прызначаны для таго, каб паказаць, 
як Вы павінны рэагаваць на сітуацыю, якая можа 
здарыцца, ці даць парады аб тым, як прылада працуе 
з іншымі функцыямі.

Значкі забароны паказваюць на дзеянні, якія 
нельга выконваць.

Гэты значок азначае, што нельга 
выкарыстоўваць вогненебяспечныя аэразолі.

Гэты значок азначае, што нельга выкарыстоўваць 
арганічныя растваральнікі, напрыклад, спiрт і 
іншыя вадкасці, нельга выкарыстоўваць.

Значкі «Небяспека паражэння электрычным 
токам» азначаюць папярэджанні аб небяспецы 
магчымага паражэння электрычным токам.

Значкі «Небяспека пажару» папярэджваюць аб 
магчымай небяспецы пажару.

Значкі «Адключыце электрасілкаванне» 
паказваюць, што Вы павінны адключыць 
прыладу ад сеткі электрасілкавання.

Паўтлусты 
шрыфт

Паўтлусты шрыфт выкарыстоўваецца 
для абазначэння пэўных кнопак на 
панэлі кіравання прылады або на 
экране камп’ютара.

Курсіў Курсівам вылучаюцца важныя моманты 
тэксту або спасылкі на іншыя раздзелы.

Courier 
New

Шрыфт Courier New выкарыстоўваецца 
для абазначэння паведамленняў на 
LCD-дысплеі прылады.

ЗАЎВАГА
Ілюстрацыі ў гэтай інструкцыі паказваюць 
PDS-6000.

http://support.brother.com
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Інструкцыя па бяспецы прылады

 

НЕ ўстанаўлівайце прыладу побач з радыятарамі 
ацяплення, абагравальнікамі, кандыцыянерамі, 
вадой, хімічнымі рэчывамі або прыладамі, якія 
змяшчаюць магніты або якія ствараюць 
магнітныя палі. У выпадку калі прылада будзе 
кантактаваць з вадой (уключаючы кандэнсат ад 
награвання, ад кандыцыянера і/або 
вентыляцыйнага абсталявання, якога можа быць 
дастаткова, каб выклікаць кароткае замыканне ці 
пажар у доме), можа з’явіцца небяспека кароткага 
замыкання або пажару.

 

НЕ ўстанаўлівайце прыладу побач з хімічнымі 
рэчывамі ці побач з месцам, дзе можа адбыцца 
ўцечка хімічных рэчываў. У прыватнасці, 
арганічныя растваральнікі або іншыя хімічныя 
вадкасці могуць расплавіць або растварыць 
кажух і/або кабелі, у выніку чаго ствараецца 
рызыка пажару або паражэння электрычным 
токам. Яны таксама могуць выклікаць збоі ў 
працы прылады ці выклікаць яе абясколерванне.

Шчыліны і адтуліны ў корпусе, ззаду або знізу 
прадукту прызначаны для яго вентыляцыі. 
Прадукт неабходна паставіць так, каб ён не 
кантактаваў са сценкамі ці з іншай прыладай, 
так, каб гэтыя адтуліны не былі заблакаваны або 
зачынены. Блакаванне вентыляцыі прылады 
стварае небяспеку перагрэву і/або ўзгарання.

ВАЖНА

• Заўсёды стаўце прыладу на цвёрдую 
паверхню і не пакідайце яе на ложку, канапе, 
дыване або аналагічнай мяккай паверхні.

• НЕ ўстанаўлівайце прыладу ўнутр 
убудаванай канструкцыі.

УВАГА
Пераканайцеся, што ні адна з частак прылады 
не выступае са стала ці са стэнду, дзе 
знаходзіцца прылада. Пераканайцеся, што 
прылада стаіць на плоскай, гарызантальнай, 
устойлівай паверхні, на якой ня будзе вібрацыі. 
Невыкананне гэтых патрабаванняў можа 
прывесці да падзення прылады, што ў сваю 
чаргу можа прывесці да траўмаў.

НЕ ўстанаўлівайце прыладу на няўстойлівай 
або нахільнай калясцы, стэндзе ці стале або на 
любой нахіленай/нахільнай паверхні. Прылада 
можа ўпасці, што можа прывесці да траўмаў і 
сур’ёзных пашкоджанняў прылады.

Агульныя меры бяспекі

ПАПЯРЭДЖАННЕ
Для пакавання прылады выкарыстоўваюцца 
пластыкавыя пакеты. Каб пазбегнуць небяспекі 
выпадковага задушвання немаўлят і дзяцей, 
трымайце гэта пакаванне далей ад іх. 
Поліэтыленавыя пакеты - ня цацкі.

 
Ніколі не ўстаўляйце староннія прадметы ў 
шчыліны ў корпусе прылады, бо яны могуць 
закрануць небяспечныя месцы пад 
напружаннем або выклікаць кароткае 
замыканне, у выніку чаго можа ўзнікнуць 
небяспека пажару або паражэння 
электрычным токам. Калі ўнутр прылады 
патрапілі металічныя прадметы, вада або 
іншыя вадкасці, адразу адлучыце прыладу ад 
гнязда электрасілкавання. Звяжыцеся з 
дылерам Brother або Службай падтрымкі 
кліентаў Brother.

   

НЕ выкарыстоўвайце гаручыя рэчывы, 
аэразолі любога тыпу або арганічные 
растваральнікі/вадкасці, якія змяшчаюць спірт 
або аміяк, для ачысткі прылады ўнутры ці 
звонку. Гэта можа прывесці да пажару або 
паражэння электрычным токам.

ВАЖНА
• НЕ змяшчайце аб’екты на верхняй частцы 
прылады.

• НЕ ўстанаўлівайце прыладу побач з 
крыніцамі перашкод, такімі як 
гучнагаварыцелі або базы бесправадных 
тэлефонаў, які былі зроблены не Brother. 
Гэта можа паўплываць на працу 
электронных кампанентаў прылады.

• Заўсёды цалкам адкрывайце верхнюю 
крышку і раскладайце прыёмны паддон. 
Пры парушэнні гэтых рэкамендацый узнікне 
рызыка пашкодзіць дакумент.
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НЕ разбірайце і не мадыфікуйце прыладу, у 
адваротным выпадку, гэта можа выклікаць 
пажар ці паражэнне электрычным токам. Калі 
прылада патрабуе рамонту, звяжыцеся з 
дылерам Brother або Службай падтрымкі 
кліентаў Brother.

 

НЕ выкарыстоўвайце пашкоджаны адаптар 
пераменнага току.

 

НЕ кладзіце цяжкія прадметы на адаптар 
пераменнага току, не пашкоджвайце і не 
мадыфікуйце яго. Не згінайце шнур і не 
цягніце за яго.

 

НЕ кідайце, не біце і не пашкоджвайце адаптар 
пераменнага току іншым чынам.

НЕ дакранайцеся да прылады падчас 
навальніцы. Калі прылада выкарыстоўваецца 
падчас навальніцы, можа існаваць 
малаверагодная рызыка паражэння 
электрычным токам ад удару маланкі.

НЕ выкарыстоўвайце прыладу побач з любымі 
вадкасцямі, напрыклад, каля ванны, ракавіны, 
кухоннай мыйкі або пральнай машыны, у 
сырым падвале ці побач з басейнам.

УВАГА
НЕ спрабуйце браць старонкі, пакуль 
сканаванне не скончылася і аркушы 
працягваюць выходзіць з прылады. Гэта 
можа прывесці да траўмы, таму што Вашы 
пальцы могуць быць заціснуты ў роліках.

Калі ў некаторых частках прылады зачыняць 
крышкі з сілай, то гэта можа прывесці да 
траўмы. Будзьце ўважлівы, калі Вы кладзеце 
руку ў месцах, якія паказаны на ілюстрацыях.
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НЕ перанасіце прыладу, трымаючы яе за 
верхнюю накрыўку. Калі Вы будзеце рабіць так, 
прылада можа выслізнуць з рук. Трымайце 
прыладу, толькі паклаўшы рукі пад усёй 
прыладай.

Пры працы з прыладай будзьце асцярожны, 
каб адзенне (у прыватнасці, рукавы, гальштукі 
і г.д.), валасы або аксесуары не былі зацягнуты 
ў прыладу, у адваротным выпадку гэта можа 
прывесці да траўмы. У выпадку, калі аб’ект 
зацягнуты ў прыладу, адразу адключыце 
апарат ад сілкавання.

Бяспечнае падлучэнне прылады

ПАПЯРЭДЖАННЕ

Унутры прылады знаходзяцца высакавольтныя 
электроды. Перад тым, як атрымаць доступ да 
ўнутранай часткі прылады (для бягучага 
абслугоўваня, напрыклад, для ачысткі), 
пераканайцеся, што Вы адключылі шнур 
сілкавання ад гнязда электрасілкавання.

НЕ дакранайцеся да адаптара пераменнага 
току і да вілкі мокрымі рукамі. Гэта можа 
прывесці да паражэння электрычным токам.

НЕ падлучайце прыладу да крыніцы 
пастаяннага току або да інвертару. Гэта можа 
прывесці да паражэння электрычным токам. 
Калі Вы не ўпэўнены, якая ў Вас крыніца 
электрасілкавання, звярніцеся да 
кваліфікаванага электрыка.

 

НЕ выкарыстоўвайце прыладу, калі шнур 
сілкавання зношаны або пашкоджаны, таму 
што гэта можа прывесці да паражэння 
электрычным токам ці да пажару.
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НЕ цягніце шнур сілкавання пераменнага току 
за сярэдзіну. НЕ кладзіце нічога на шнур 
сілкавання. НЕ ўстанаўлівайце прыладу там, 
дзе людзі могуць хадзіць па шнуры. Гэта можа 
прывесці да паражэння электрычным токам ці 
пажару.

 

Brother настойліва рэкамендуе НЕ 
выкарыстоўваць любы тып падаўжальніка. 
Невыкананне гэтых патрабаванняў можа 
прывесці да пажару, паражэння электрычным 
токам або пашкоджання прыладу.

  

Пры адключэнні адаптара пераменнага току ад 
прылады або ад разеткі, заўсёды трымайцеся 
за раздым, а не за кабель, і цягніце. 
Невыкананне гэтага патрабавання можа 
прывесці да таго, што шнур сілкавання будзе 
пашкоджаны ці зламаны або прывесці да 
пажару або паражэння электрычным токам.

 

Пераканайцеся ў тым, што адзін канец шнура 
сілкавання надзейна падлучаны да 
стандартнай электраразеткі, а другі канец 
надзейна падлучаны да блоку адаптара. Не 
выкарыстоўвайце гняздо электрасілкавання, у 
якое шнур уваходзіць свабодна. Калі вілка 
шнура сілкавання ўстаўленая ў гняздо 
электрасілкавання ці блока адаптара не 
цалкам, існуе небяспека таго, што адаптар 
нагрэецца і загарыцца.

 

Заўсёды выкарыстоўвайце толькі той адаптар 
пераменнага току, які ўваходзіць у камплект, і 
падлучайце адаптар да гнязда 
электрасілкавання з тымі параметрамі 
напружання, якія вызначаны ў "Specifications", 
змешачных у "User’s Guide" (Інструкцыя 
карыстальніка). Невыкананне гэтых 
патрабаванняў можа прывесці да таго, што Вы 
ці іншыя людзі будуць траўмаваны, або да 
пашкоджання прылады ці іншай маёмасці. 
Brother не нясе ніякай адказнасці за любыя 
няшчасныя выпадкі або пашкоджанні ў выніку 
карыстання адаптарам пераменнага току, які не 
ўваходзіць у камплект.

 

НЕ падлучайце адаптар пераменнага току, які 
ўваходзіць у камплект, да іншых прадуктаў.

 

НЕ падавайце празмерную нагрузку на 
адаптар пераменнага току.

Калі Вы не збіраецеся выкарыстоўваць 
прыладу на працягу доўгага перыяду часу, 
адлучыце адаптар пераменнага току ад разеткі 
сілкавання.

Тэхабслугоўванне прылады

НЕ спрабуйце абслугоўваць прыладу самастойна. 
Адкрыццё або зняцце кажухоў можа прывесці да 
паражэння электрычным токам і да іншых рызык, 
а таксама можа прывесці да анулявання гарантыі. 
Звяжыцеся з дылерам Brother або Службай 
падтрымкі кліентаў Brother.

ПАПЯРЭДЖАННЕ

 

Калі прылада упала або яе корпус быў 
пашкоджаны, існуе магчымасць паражэння 
электрычным токам ці пажару. Адключыце 
прыладу ад гнязда электрасілкавання і 
звяжыцеся з дылерам Brother або Службай 
падтрымкі кліентаў Brother.

УВАГА
Калі прылада становіцца надзвычай гарачай, 
з’яўляецца дым, моцны пах, або калі Вы 
выпадкова пралілі на яе вадкасць, адразу 
адключыце прыладу ад гнязда 
электрасілкавання. Звяжыцеся з дылерам 
Brother або Службай падтрымкі кліентаў 
Brother.

ВАЖНА
Калі пры выкананні інструкцый па 
эксплуатацыі прылада не працуе нармальна, 
Вы можаце рэгуляваць функцыянаванне 
прылады пры дапамозе толькі тых сродкаў, 
якія дазволены ў адпаведнасці з інструкцыяй 
па эксплуатацыі. Рэгуляванне пры дапамозе 
іншых сродкаў можа прывесці да пашкоджання 
прылады, і, каб сістэма пачала 
функцыянаваць у нармальнам рэжыме працы, 
часта патрэбна працяглая праца 
кваліфікаванага спецыяліста.
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Гарантыя на прадукт і 
абавязальніцтвы па гарантыях
Ні адно з палажэнняў у гэтай інструкцыі не ўплывае на 
існуючыя гарантыі прадукту, а таксама ня можа быць 
вытлумачана як прадастаўленне дадатковай гарантыі 
прадукта. Невыкананне правіл тэхнікі бяспекі, якія 
змешчаны ў гэтай інструкцыі, можа прывесці да 
анулявання гарантыі на прадукт, якой Вы набылі.

ПАПЯРЭДЖАННЕ
Выкарыстоўвайце толькі той шнур сілкавання, 
які ўваходзіць у камплект разам з прадуктам.

Гэты прадукт павінен быць усталяваны побач 
з гняздом электрасілкавання, якое павінна 
быць лёгка даступным. У выпадку ўзнікнення 
надзвычайнай сітуацыі адлучыце шнур 
сілкавання ад гнязда электрасілкавання, 
каб адключыць сілкаванне.

Інфармацыя аб праводцы 
(толькі для Велікабрытаніі)

Калі засцерагальнік у вілцы патрабуе замены, 
скарыстайцеся засцерагальнікам, зацверджаным 
ASTA, які адпавядае BS1362, таго ж класу, што і 
зыходны. Заўсёды закрывайце крышку адсека для 
засцерагальніка пасля замены.

Прылада абсталявана фармаванай вілкай 
пераменнага току, якая не патрабуе замены пры 
нармальнай эксплуатацыі. Калі шнур пераменнага 
току пашкоджаны, скарыстайцеся новым шнурам 
патрэбнага класу.

Пры наяўнасці сумненняў звярніцеся да 
кваліфікаванага электрыка.

Заява аб адпаведнасці 
прадукту патрабаванням 
(толькі для Еўропы)

Мы, Brother Industries, Ltd.,
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan, 
заяўляем, што гэты прадукт адпавядае істотным 
патрабаванням усіх дырэктыў і рэгламентаў, якія 
дзейнічаюць ў Еўрапейскім саюзе.

Заяву аб адпаведнасці прадукту патрабаванням 
(DoC) можна спампаваць з вэб-сайта тэхнічнай 
падтрымкі Brother Solutions Center. Наведайце 
вэб-сайт тэхнічнай падтрымкі па адрасе 
support.brother.com і зрабіце наступнае:

-> націсніце надпіс "Manuals" (Кiраўнiцтвы)

-> выберыце мадэль прылады

-> націсніце надпіс "Declaration of Conformity" 
(Дэкларацыя аб адпаведнасцi)

-> націсніце надпіс "Download" Спампаваць

Заява спампуецца ў файле PDF.

Інфармацыя па ўтылізацыі – 
ў адпаведнасці з 
дырэктывамі ЕС аб 
утылізацыі электрычнага і 
электроннага абсталявання 
(WEEE) і дырэктывамі пра 
акумулятары

Прадукт / акумулятар мае адзін з названых вышэй 
знакаў утылізацыі. Ён паказвае, што ў канцы тэрміну 
службы прадукта / акумулятара Вы павінны 
ўтылізаваць яго асобна ў адпаведным пункце збору, 
а не разам са звычайнымі бытавымі адыходамі.

Пацверджанне кваліфікацыі 
па праграме International 
ENERGY STAR®

Мэта міжнароднай праграмы ENERGY STAR® — 
садзейнічаць распрацоўцы і папулярызацыі 
энергазберагальнага офіснага абсталявання.

З’яўляючыся партнёрам праграмы 
ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. 
устанавіла, што гэты прадукт адпавядае ўмовам 
ENERGY STAR® па энергаэфектыўнасці.

Тэхнічны рэгламент 
мытнага саюза

Маркіроўка прадукту Маркіроўка акумулятара

Толькі для Еўрапейскага саюза

http://support.brother.com
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Гандлёвыя знакі

Назва BROTHER з’яўляецца гандлёвым знакам 
або зарэгістраваным гандлёвым знакам кампаніі 
Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 
Server, Outlook і Internet Explorer з’яўляюцца 
зарэгістраванымі гандлёвымі маркамі або 
гандлёвымі маркамі кампаніі Microsoft Corporation 
у Злучаных Штатах і/ці іншых краінах.

Apple, Macintosh, Mac OS і Safari з’яўляюцца 
гандлёвымі маркамі кампаніі Apple Inc., якія 
зарэгістраваны ў Злучаных Штатах і/ці іншых 
краінах.

Nuance, лагатып Nuance і ScanSoft з’яўляюцца 
зарэгістраванымі гандлёвымі маркамі або 
гандлёвымі маркамі кампаніі Nuance 
Communications, Inc. ці яе афіляваных кампаній у 
Злучаных Штатах і/ці іншых краінах.

ISIS, Captiva і QuickScan з’яўляюцца 
зарэгістраванымі гандлёвымі маркамі або 
гандлёвымі маркамі кампаніі EMC Corporation у 
Злучаных Штатах і/ці іншых краінах.

Усе кампаніі, праграмнае забеспячэнне якіх 
згадана ў гэтым кіраўніцтве, маюць асаблівыя 
ліцэнзійныя пагадненні для праграм, якія 
абаронены правам уласнасці.

Усе гандлёвыя знакі і найменні тавараў, якія 
змяшчаюцца ў прадуктах, дакументацыі і 
іншых матэрыялах кампаніі Brother, 
з’яўляюцца гандлёвымі знакамі або 
зарэгістраванымі гандлёвымі знакамі 
адпаведных кампаній.

Укладанне і публікацыя

Гэтая інструкцыя была ўкладзена і апублікавана 
пад кантролем Brother Industries, Ltd., і ўключае ў 
сябе апошнія апісанні і тэхнічныя характарыстыкі 
прадукту.

Прыведзеныя ў ёй звесткі і тэхнічныя 
характарыстыкі вырабу могуць быць зменены без 
папярэдняга апавяшчэння.

Кампанія Brother пакідае за сабой права без 
папярэджання змяняць тэхнічныя характарыстыкі 
і звесткі, якія змяшчаюцца ў інструкцыі, і не нясе 
адказнасці за якую-кольвек шкоду (у тым ліку 
ўскосную), якая ўзнікла ў выніку выкарыстання 
прыведзенай ў інструкцыі інфармацыі, у тым ліку ў 
тых выпадках, калі яна змяшчае друкарскія і іншыя 
памылкі, звязаныя з публікацыяй.

Аўтарскае права і ліцэнзіі

© 2014 Brother Industries, Ltd. Усе правы захаваны.

Служба падтрымкі 
кліентаў Brother

Адрасы сэрвісных цэнтраў

Для атрымання кантактнай інфармацыі аб 
сэрвісных цэнтрах у Еўропе, звяжыцеся з Вашым 
мясцовым офісам кампаніі Brother. Кантактная 
інфармацыя аб адрасах і тэлефонах сэрвісных 
цэнтраў у Еўропе знаходзіцца па адрасе 
www.brother.com, дзе патрэбна выбраць сваю 
краіну.

Незаконнае выкарыстанне 
сканавальнага абсталявання

Рабіць копіі пэўных аб’ектаў ці даккументаў з 
мэтай здзяйснення махлярства з’яўляецца 
злачынствам. Ніжэй прыведзены няпоўны пералік 
дакументаў, копіі якіх рабіць незаконна. У выпадку 
сумненняў адносна пэўнага аб’екта ці дакумента, 
мы прапануем Вам пракансультавацца з Вашым 
юрысконсультам і/або адпаведнымі прававымі 
органамі:

 Грашовыя знакі

 Аблігацыі або іншыя сертыфікаты аб 
пазыковым абавязальніцтве

 Дэпазітныя сертыфікаты

 Дакументы, якія датычацца службы ва 
ўзброеных сілах або ваеннага абавязку

 Пашпарты

 Паштовыя маркі (пагашаныя ці непагашаныя)

 Іміграцыйныя дакументы

 Дакументы, у якіх змешчана інфармацыя аб 
дабрабыце

 Чэкі або вэксалі, якія выдадзены дзяржаўнымі 
ўстановамі

 Ідэнтыфікацыйныя значкі або знакі адрознення

Незаконна рабіць копіі твораў, якія ахоўваюцца 
аўтарскім правам, за выключэннем некаторых 
твораў, копіі якіх можна рабіць на аснове 
«сумленнай дзелавой практыкі». Стварэнне 
множных копій з’яўляецца сведчаннем 
неналежнага выкарыстання. Творы мастацтва 
прыраўноўваюцца да твораў, якія ахоўваюцца 
аўтарскім правам.

http://www.brother.com/
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Інструкцыя па бяспецы прылады

Заўвагі, якія тычацца 
адпаведнага рэпрадукавання 
сканаваных дакументаў

Пасля сканавання дакумента, пераканайцеся, што 
дакладнасць і якасць дадзеных сканавання 
адпавядае Вашым патрэбам, пераканайцеся, што 
атрыманы патрэбны аб’ём дадзеных сканавання, 
відэаінфармацыі, патрэбная якасць выявы, тон і 
колер выявы і г.д.

Заўсёды правярайце дадзеныя сканавання, перш 
чым знішчыць зыходны дакумент.

Магчыма, што частка дадзеных сканавання можа 
быць страчана або пашкоджана, таму, уважліва 
прачытайце ўсе інструкцыі, а таксама трэба мець 
на ўвазе наступнае:

 У залежнасці ад стану дакумента, у працэсе 
сканавання дакумент можа стаць занадта тонкі, 
дэфармаваны, брудны, або на ім могуць з’явіцца 
расколіны. У гэтым выпадку некаторыя або ўсе 
дадзеныя сканавання могуць быць страчаны.

Пераканайцеся, што дакумент не мае 
зморшчын, выгібаў або адтулін.

 Калі ўнутраныя часткі прылады забруджаны, у 
працэсе сканавання дакумент можа стаць 
занадта тонкі, дэфармаваны, брудны, або на ім 
могуць з’явіцца расколіны. У гэтым выпадку 
некаторыя або ўсе дадзеныя сканавання 
могуць быць страчаны.

Старанна і рэгулярна чысціце унутраную 
частку прылады.

 У залежнасці ад параметраў сканавання, такіх 
як памер дакумента, разрозненне пры 
сканаванні, параметры, якія тычацца колеру, 
параметры аднабаковага або двухбаковага 
сканавання, аўтаматычная ліквідацыя 
перакосу, пропуск пустых старонак і г.д., могуць 
з’явіцца наступныя праблемы:

• Калі разрозненне занадта нізкае, тэкст можа 
быць неразборлівым або незразумелым.

• Каляровы дакумент можа быць 
адсканаваны ў чорна-белы.

• Выява можа адсканавацца толькі з аднаго 
боку двухбаковага дакумента.

• Частка дакумента можа не адсканавацца ці 
памер можа быць занадта маленькім.

• Дакумент можа адсканавацца толькі да 
пэўнай кропкі, пасля чаго дадзеныя 
сканавання могуць быць страчаны.

• Пустыя старонкі могуць быць не выдалены, 
або старонкі могуць быць выдалены без 
неабходнасці.

• Да бакоў дакумента могуць быць дададзены 
палі.

Каб атрымаць інфармацыю пра тое, як 
ажыццявіць наладу параметраў сканавання, 
гл. "User’s Guide" (Інструкцыя карыстальніка).

 У залежнасці ад стану дакумента (напрыклад, 
калі ён мае зморшчыны, выгібы або адтуліны) і 
стану расходных матэрыялаў, некалькі 
старонак дакумента могуць быць пададзены 
адначасова, у выніку чаго некаторыя старонкі 
могуць адсутнічаць у адсканаваных дадзеных.

Пераканайцеся, што дакумент не мае 
зморшчын, выгібаў або адтулін.

Перыядычна замяняйце ўсе расходныя 
матэрыялы.

 Пры сканаванні дакументаў, якія не 
адпавядаюць умовам, рэкамендаваным у 
кіраўніцтве, або ў залежнасці ад стану 
дакумента (напрыклад, калі ў яго ёсць 
зморшчыны, выгібы або адтуліны), стану 
расходных матэрыялаў або стану механізмаў 
падачы паперы ўнутры прылады, дакументы 
могуць затрымацца ўнутры прылады падчас 
сканавання. У гэтым выпадку некаторыя або 
ўсе дадзеныя сканавання могуць быць 
страчаны. (У выніку захрасання паперы 
дакументы могуць быць знішчаны).

Каб атрымаць інфармацыю пра дакументы, 
якія могуць быць адсканаваны, гл. "User’s 
Guide" (Інструкцыя карыстальніка), раздзел 
"Acceptable Documents".

 Пры сканаванні дакументаў, на якіх нанесена 
маркіроўка флуарэсцэнтным маркерам, раёны 
з маркіроўкай могуць быць адлюстраваны 
няправільна ў дадзеных сканавання, або колер 
маркера можа адсканавацца няправільна, у 
залежнасці ад колеру і яркасці чарнілаў 
маркера.

Вы можаце дамагчыся лепшых вынікаў, 
павялічваючы разрозненне пры сканаванні. 
Каб атрымаць інфармацыю пра параметры 
разрознення пры сканаванні, гл. "User’s Guide" 
(Інструкцыя карыстальніка).
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Тэхнічныя характарыстыкі

1 Вымяраецца, калі прылада падлучана да камп’ютара.
2 200 dpi.

PDS-5000 PDS-6000
Аб’ём памяці Стандартны 512 Мб

Электрасілкаванне (адаптар пераменнага току) Пераменны ток: 100-240 В, 50/60 Гц
Пастаянны ток: 24 В, 2 А

LCD-дысплей (вадкакрысталічны дысплей) 16 сімвалаў у 2 радкі

Спажыванне энергіі 1 Сканаванне Прыблізна 59 Вт

Рэжым гатоўнасці Прыблізна 19 Вт

Рэжым чакання Прыблізна 1,6 Вт

Рэжым «Выключэнне сілкавання» Прыблізна 0,3 Вт

Памеры

Вага Прыблізна 4,7 кг

Тэмпература Працоўная 5-35 °C

Вільготнасць Працоўная 20-80%

Пры захоўванні 10-90%

ADF (Аўтападатчык) Не больш 100 старонак (Папера: 80 г/м2)

Памеры 
дакумента

Рататарная папера Шырыня 51-218 мм

Даўжыня 54-356 мм

Папера ў адзін ліст Шырыня 51-218 мм

Даўжыня 1-баковае сканаванне
54-5,994 мм 2

2-баковае сканаванне
54-356 мм

316 мм

187 мм

316 мм

183 мм

187 мм

711 мм

251 мм



www.brotherearth.com 

Наведайце наш сайт у Інтэрнэце
www.brother.com 

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