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DAN Version A

PDS-5000
PDS-6000

Læs venligst Produktsikkerhedsguide på side 6, før du konfigurerer din maskine. Gå derefter tilbage til 
denne side i Hurtig installationsvejledning for korrekt konfigurations- og installationsprocedure.

1 Pak maskinen ud, og kontroller delene

 Delene i boksen kan være anderledes afhængig af dit land.

Du kan hente ”User’s Guide” (Brugsanvisning) til din model fra Brother Solutions Center på support.brother.com Hvis 
din computer ikke har et dvd-rom-drev, hvis den medfølgende dvd-rom ikke indeholder drivere til dit operativsystem, 
eller hvis du ønsker at hente manualer og hjælpeprogrammer, skal du gå til siden for din model på 
support.brother.com 

ADVARSEL
Brug kun den lysnetadapter, der følger med dette produkt.

a Fjern beskyttelsestapen og filmen, der dækker maskinen og displayet eller kontrolpanelet.

b Kontroller, at alle dele medfølger.

ADVARSEL ADVARSEL angiver en potentielt farlig situation, som, hvis den ikke undgås, kan resultere i 
dødsfald eller alvorlige personskader.

VIGTIGT!
VIGTIGT! angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i materielle skader eller 
nedsat produktfunktionalitet, hvis den ikke undgås.

BEMÆRK!
Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en situation, der kan opstå, eller giver tip 
om, hvordan funktionen virker sammen med andre funktioner.

BEMÆRK!
Medmindre andet er angivet, viser illustrationerne i denne vejledning PDS-6000.

USB 3.0 grænsefladekabel Dvd-rom Lysnetadapter
LD1197001 (Brother)

Netledning
Reklamationsret Hurtig installationsvejledning

Start her
Hurtig installationsvejledning PDS-5000 / PDS-6000

http://support.brother.com
http://support.brother.com


2

2 Tilslutning af 
lysnetadapteren

Tilslut lysnetadapteren.

For Windows® XP Home/
XP Professional/
Windows Vista®/
Windows® 7/8/8.1/10-brugere

3 Inden du installerer

Sørg for, at din computer og maskine er tændt.

4 Installation af 
scannerdriver

a Læg dvd-rom’en i dit dvd-rom-drev. Hvis du får 
vist skærmbilledet med modelnavnet, skal du 
vælge din maskine. Hvis du får vist 
sprogskærmbilledet, skal du vælge dit sprog.

b Klik på Installer scannerdriver og følg 
vejledningen på skærmen.

Når du bliver bedt om det af installationsprogrammet, 
skal du tilslutte det medfølgende USB-kabel til 
USB-portene på computeren (en USB 3.0-port 
anbefales) og maskinen.

BEMÆRK!
• Brug kun den netledning, der følger med dette 

produkt.

• Brug den netledning, der er i 
overensstemmelse med dit land.

BEMÆRK!
Hvis der er nogen kørende programmer, skal du 
lukke dem.

BEMÆRK!
• Hvis Brother-skærmbilledet ikke vises 

automatisk, skal du gå til 
Computer (Denne computer). 

(For Windows® 8/8.1/10: Klik på ikonet  

(Stifinder) på proceslinjen, og gå derefter til 
Computer.)

• Dobbeltklik på dvd-rom-ikonet og dobbeltklik 
derefter på start.exe.

BEMÆRK!
Når du installerer scannerdriveren, vil DS Capture 
(et scanningsprogram) blive installeret på samme 
tid. Se ”Use DS Capture” i ”User’s Guide” 
(Brugsanvisning) for mere information om brugen 
af DS Capture.

Udfør
Installationen er nu 
afsluttet, og det er tid til at 
foretage en testscanning. 
Se Testscanning (scan til 
en computer) på side 5.
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For Mac OS X 
v10.8.x/10.9.x/10.10.x/10.11.x 
brugere

3 Inden du installerer

Sørg for, at din maskine er sluttet til strøm og din 
Macintosh er tændt.

4 Installation af 
scannerdriver

a Læg dvd-rom’en i dit dvd-rom-drev.

b Klik på filen Driver Download (Driverdownload) 
for at hente installationsprogrammet fra 
linkdestinationsproduktsiden.

c Dobbeltklik på filen Brother PDS-XXXX.dmg.

d Dobbeltklik på Brother PDS-XXXX, og følg 
vejledningen på skærmen.

Når du bliver bedt om det af installationsprogrammet, 
skal du tilslutte det medfølgende USB-kabel til 
USB-portene på computeren (en USB 3.0-port 
anbefales) og maskinen.

BEMÆRK!
Hvis der er nogen kørende programmer, skal du 
lukke dem.

BEMÆRK!
• Når du installerer scannerdriveren, vil 

DS Capture (et scanningsprogram) blive 
installeret på samme tid. Se ”Use DS Capture” 
i ”User’s Guide” (Brugsanvisning) for mere 
information om brugen af DS Capture.

• Hvis du klikker på Presto! PageManager, 
føres du til NewSoft Technology Corporations 
hjemmeside. Hent programmet fra dette 
websted.

Udfør
Installationen er nu 
afsluttet, og det er tid til at 
foretage en testscanning. 
Se Testscanning (scan til 
en computer) på side 5.
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Softwareliste

1 Besøg os på support.brother.com 

Software Beskrivelse Hvor er den?

DS Capture (Windows®/Mac) Dette er et prøvescanningsprogram, der 
bruges til at udføre operationelle kontroller. 
Programmet installeres automatisk, når du 
installerer driveren.

Windows®: Dvd/
Brother Solutions Center 1

Mac: Brother Solutions Center 1

Button Manager V2 (Windows®) Dette program kan bruges til at oprette flere 
typer scanningsknapper og udføre et-
tryksscanning. Scanning kan ikke blot 
udføres fra computeren, men også ved at 
bruge maskinens scanningsknap.
De følgende scanningsfunktioner 
understøttes:
Scan to File / Scan to File (OCR) / 
Scan to App / E-mail / Printer / Shared 
Folder / FTP / SharePoint
Se hjælpen til Button Manager for 
brugsoplysninger.

Dvd/Brother Solutions Center 1

OmniPage SE 18 (Windows®) OmniPage SE 18 er et scanningsprogram 
fra Nuance.

Dvd

QuickScan Pro (Windows®) QuickScan Pro er et scanningsprogram 
fra EMC.

Dvd

PageManager 9 (Mac) PageManager 9 er et scanningsprogram 
fra NewSoft.

Brother Solutions Center 1

BEMÆRK!
I tillæg til ovenstående kan dine TWAIN (Windows®/Mac), WIA (Windows®), ISIS (Windows®) og ICA (Mac) 
kompatible programmer bruges.

http://support.brother.com
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Testscanning (scanning til en computer)

1 Ilæg dit dokument

a Tilslut det medfølgende USB-kabel til USB-porten 
på din scanner. Tilslut den anden ende af kablet til 
USB-porten på din computer.

b Åbn topdækslet 1, og skub 
dokumentstyrene ud 2.

c Træk udskriftsbakken ud af maskinen 1, 
og fold dokumentstopperen ud 2.

d Luft siderne godt.

e Placér dokumentet med forsiden nedad og 
øverste kant forrest i dokumentfremføreren 
mellem dokumentstyrene, indtil du føler, at det 
netop rører ved indersiden af   maskinen. Justér 
styrene 1 til bredden af dit dokument.

2 Scan ved hjælp 
af DS Capture

a Dobbeltklik på DS Capture-genvejen på dit 
skrivebord.

b (Windows®)

Vælg din scannermodel, og klik derefter på OK.

(Macintosh)

Klik på Scan, eller tryk på Scan.

Scanneren begynder at scanne.

c (Windows®)

Klik på Scan. Scanneren begynder at scanne.

VIGTIGT!
Åbn altid topdækslet og udskriftsbakken helt.
Undladelse af dette kan udgøre en risiko for 
skader på dokumentet.

12

1

2 BEMÆRK!
• For at kunne scanne dokumenter og 

konfigurere forskellige indstillinger skal du 
sørge for, at du har installeret driveren og 
tilsluttet maskinen til din computer ved at følge 
instruktionerne i denne vejledning.

• For yderligere oplysninger om andre 
scanningsfunktioner henvises se 
”Scan using your computer” i ”User’s Guide” 
(Brugsanvisning).

1



6

Produktsikkerhedsguide

Symboler og konventioner, der 
benyttes i dokumentationen

De følgende symboler og konventioner bruges i hele 
dokumentationen:

Følg alle advarsler og instruktioner på maskinen 
og lysnetadapteren (omtales herefter under et som 
"enheden").

Kompilering og publikation

Denne manual er kompileret og udgivet til at give de 
nyeste oplysninger om produktsikkerhed på 
tidspunktet for offentliggørelsen. Oplysningerne i 
denne vejledning kan være genstand for ændringer.

Du kan finde den nyeste brugsanvisning på 
support.brother.com 

Vælg en sikker placering for 
enheden

Placér enheden på en flad, stabil overflade, der er fri 
for stød og vibrationer, såsom et skrivebord. Vælg et 
tørt og godt ventileret sted, hvor temperaturen 
forbliver mellem 5 og 35 °C.

ADVARSEL

 

Enheden må IKKE udsættes for direkte sollys, 
stærk varme, åben ild, korrosive gasser, fugt eller 
støv. Enheden må IKKE placeres på et tæppe eller 
en måtte, da dette vil udsætte den for støv. Det 
kan skabe en risiko for elektrisk kortslutning eller 
brand. Det kan også skade enheden og/eller gøre 
den ubrugelig.

 

Placér IKKE enheden i nærheden af 
  varmeapparater, radiatorer, klimaanlæg, vand, 
kemikalier eller enheder, der indeholder magneter 
eller skaber magnetfelter. Det kan skabe risiko for 
kortslutning eller brand, hvis vand kommer i 
kontakt med enheden (herunder kondens fra 
varme, aircondition, og/eller ventilationsudstyr, 
der kan være tilstrækkeligt til at forårsage en 
kortslutning eller brand).

ADVARSEL
ADVARSEL angiver en potentielt farlig situation, som, 
hvis den ikke undgås, kan resultere i dødsfald eller 
alvorlige personskader.

FORSIGTIG
FORSIGTIG angiver en potentiel farlig situation, som kan 
medføre mindre eller moderat personskade, hvis den ikke 
undgås.

VIGTIGT!
VIGTIGT! angiver en potentielt farlig situation, som kan 
resultere i materielle skader eller nedsat 
produktfunktionalitet, hvis den ikke undgås.

BEMÆRK!
BEMÆRK! fortæller dig, hvordan du skal reagere i en 
given situation, eller giver tip om, hvordan funktionen 
fungerer sammen med andre funktioner.

Forbudsskilteikoner angiver handlinger, der ikke 
må udføres.

Dette ikon angiver, at brandfarlige sprays ikke må 
anvendes.

Dette ikon angiver, at organiske opløsningsmidler 
såsom alkohol og væsker ikke må anvendes.

Ikoner for elektrisk fare advarer dig om 
muligheden for elektrisk stød.

Brandfaresymboler advarer om muligheden for 
brand.

Frakoblingsikoner indikerer, at du skal tage stikket 
ud af maskinen.

Fed
Fed skrift identificerer bestemte knapper på 
maskinens kontrolpanel eller på 
computerskærmen.

Kursiv Kursiveret skrift fremhæver et vigtigt punkt 
eller henviser til et relateret emne.

Courier 
New

Tekst i skrifttypen Courier New identificerer 
meddelelser på maskinens display.

BEMÆRK!
Illustrationerne i denne vejledning viser PDS-6000.

http://support.brother.com
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Produktsikkerhedsguide

 

Placér IKKE enheden i nærheden af   kemikalier 
eller på et sted, hvor der kan forekomme kemisk 
udslip. Organiske opløsningsmidler eller væsker 
kan forårsage, at kabinettet og/eller kablerne 
smelter eller opløses samt udgøre brandfare eller 
fare for elektrisk stød. De kan også forårsage 
funktionsfejl på enheden eller gøre den misfarvet.

Huller og åbninger i kabinettet, på bagsiden eller i 
bunden af   produktet er beregnet til ventilation. 
Produktet må ikke placeres således, at det 
kommer i kontakt med en væg eller en anden 
enhed, og disse åbninger må ikke blokeres eller 
tildækkes. Blokering af enhedens ventilation kan 
skabe en risiko for overophedning og/eller brand.

VIGTIGT!

• Enheden skal altid placeres på en solid 
overflade og aldrig på en seng, en sofa, et 
tæppe eller lignende bløde overflader.

• Enheden må IKKE placeres i en ”indbygget” 
installation.

FORSIGTIG
Sørg for, at enhedens dele ikke stikker ud over 
skrivebordet, hvor enheden er placeret. Sørg for, 
at enheden er placeret på en flad, plan og stabil 
overflade fri for vibrationer. Manglende 
overholdelse af disse forholdsregler kan få 
enheden til at falde ned og forårsage skade.

Placér IKKE enheden på ustabile eller skrånende 
vogne, stativer eller borde eller på en skrånende 
overflade. Maskinen kan falde ned og forvolde 
skade på dig selv eller alvorlig beskadigelse af 
enheden.

Generelle forholdsregler

ADVARSEL
Der anvendes plastikposer til emballering af 
enheden. For at undgå risiko for kvælning bør 
disse plastikposer holdes uden for babyers og 
børns rækkevidde. Plastikposer er ikke legetøj.

 
Stik aldrig genstande ind i åbningerne i maskinens 
kabinet, eftersom de kan berøre farlige 
strømførende punkter eller kortslutte dele og 
derved udgøre en risiko for brand eller forårsage 
elektrisk stød. Hvis der kommer metaldele, vand 
eller anden væske ind i maskinen, skal stikket 
straks tages ud af stikkontakten. Kontakt Brother 
Support.

   

Brug IKKE brandfarlige substanser, nogen form 
for spray eller et organisk opløsningsmiddel/en 
væske, der indeholder alkohol eller sprit til at 
rengøre inder- eller ydersiden af enheden. Det kan 
forårsage brand eller give elektrisk stød.

 
Enheden må IKKE skilles ad eller ændres, da det 
kan forårsage brand eller udgøre fare for elektrisk 
stød. Hvis enheden skal repareres, skal du kontakte 
Brother Support.

VIGTIGT!
• Placér IKKE genstande oven på enheden.

• Placér IKKE enheden ved siden af 
interferenskilder, såsom højtalere eller 
basisenheder til ikke-Brother trådløse 
telefoner. Det kan forstyrre driften af   enhedens 
elektroniske komponenter.

• Åbn altid topdækslet og udskriftsbakken helt. 
Undladelse af dette kan udgøre en risiko for 
skader på dokumentet.
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Produktsikkerhedsguide

 

Brug IKKE en beskadiget lysnetadapter.

 

UNDGÅ at placere tunge genstande på og 
beskadige eller modificere lysnetdapteren. 
Buk eller træk ikke i ledningen.

 

UNDGÅ at tabe, slå på eller på anden måde 
beskadige lysnetadapteren.

Rør IKKE ved enheden i tordenvejr. Der kan være 
en lille risiko for elektrisk stød fra lynnedslag, hvis 
maskinen bruges i tordenvejr.

Brug IKKE enheden i nærheden af   væsker, 
for eksempel i nærheden af et badekar, en 
vaskebalje, en køkkenvask eller en 
vaskemaskine, i en fugtig kælder eller i nærheden 
af   en swimmingpool.

FORSIGTIG
Forsøg IKKE på at fjerne sider, før de er 
færdigscannede og ført ud af maskinen. Det kan 
forårsage personskade, hvis fingrene bliver ført 
ind i rullerne.

Nogle områder på maskinen kan forårsage 
personskade, hvis dækslerne (markeret med gråt) 
lukkes med magt. Vær forsigtig, når du placerer 
dine hænder i de områder, der er vist på 
illustrationerne.
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Bær IKKE maskinen ved at holde i topdækslet. 
Dette kan medføre, at maskinen glider ud af dine 
hænder. Bær kun maskinen ved at placere dine 
hænder under hele maskinen.

Vær forsigtig, når du betjener maskinen for at 
undgå, at tøj (især ærmer, slips, etc.), hår eller 
tilbehør bliver trukket ind i maskinen, ellers kan 
både du og maskinen komme til skade. I tilfælde af 
at et objekt trækkes ind i maskinen, skal du straks 
frakoble maskinen fra strømkilden.

Sikker tilslutning af enheden

ADVARSEL

Der findes højspændingselektroder inde i 
enheden. Før du åbner for adgang til den 
indvendige side af maskinen (til rutinemæssig 
vedligeholdelse, såsom rengøring), skal du 
kontrollere, at du har taget netledningen ud af 
stikkontakten.

Rør IKKE ved lysnetadapteren eller ved stikket 
med våde hænder. Det kan forårsage elektrisk 
stød.

Tilslut den IKKE til en jævnstrømskilde eller 
omformer. Det kan forårsage elektrisk stød. Hvis 
du ikke er sikker på, hvilken slags strømkilde du 
har, skal du kontakte en autoriseret installatør.

 

Anvend IKKE enheden, hvis netledningen er 
flosset eller ødelagt, da dette kan medføre 
elektrisk stød eller brand.

 

Træk IKKE midt på netledningen. Lad IKKE noget 
hvile på netledningen. Anbring IKKE enheden, 
hvor folk kan træde på ledningen. Det kan 
forårsage elektrisk stød eller brand.
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Brother anbefaler på det kraftigste, at der 
IKKE bruges nogen form for forlængerledning. 
Manglende overholdelse af disse forholdsregler 
kan forårsage brand, elektrisk stød eller skade på 
enheden.

  

Når du frakobler lysnetadapteren fra maskinen 
eller fra stikkontakten, skal du altid tage fat i 
stikket, ikke i ledningen, og trække forsvarligt. 
Ellers kan det resultere i ødelagte eller 
beskadigede lysnetledninger og forårsage brand 
eller elektrisk stød.

 

Sørg for, at den ene ende af netledningen er sat i 
en standardstikkontakt og den anden ende er sat i 
helt ind i adapterenheden. Brug ikke en 
stikkontakt, der sidder løs. Hvis netledningen ikke 
er sat helt ind i stikkontakten og adapterenheden, 
er der en fare for, at adapteren bliver varm og kan 
antændes.

 

Brug altid den medfølgende lysnetadapter, 
og sæt stikket i en stikkontakt indenfor det 
spændingsområde, der er angivet i 
”Specifications” i ”User’s Guide” 
(Brugsanvisning). Undladelse af at gøre dette 
kan resultere i skader på dig selv eller andre eller 
forårsage skader på maskinen eller anden 
ejendom. Brother tager ikke noget ansvar for 
eventuelle ulykker eller skader som skyldes, at 
den medfølgende lysnetadapter ikke anvendes.

 

Tilslut IKKE den medfølgende lysnetadapter til 
andre produkter.

 

UNDGÅ at overbelaste lysnetadapteren.

Hvis enheden ikke skal bruges i en længere 
periode, skal du tage lysnetadapteren ud af 
stikkontakten.

Servicering af enheden

Forsøg IKKE på at servicere enheden selv. Åbning 
eller fjernelse af dæksler kan udsætte dig for farlige 
spændinger og andre risici, og kan ugyldiggøre din 
reklamationsret. Kontakt Brother Support.

ADVARSEL

 

Hvis enheden er blevet tabt eller kabinettet er 
blevet beskadiget, kan der være fare for elektrisk 
stød eller brand. Tag stikket ud af stikkontakten og 
kontakt Brother Support.

FORSIGTIG
Hvis enheden bliver usædvanlig varm, afgiver røg 
eller stærke lugte, eller hvis der ved et uheld 
spildes væske på den, skal stikket straks tages ud 
af stikkontakten. Kontakt Brother Support.

Reklamationsret og ansvar

Intet i denne vejledning påvirker en eksisterende 
reklamationsret eller skal fortolkes som en yderligere 
reklamationsret. Manglende overholdelse af 
sikkerhedsforskrifterne i denne vejledning, kan 
ugyldiggøre produktets reklamationsret.

ADVARSEL
Brug kun den netledning, der følger med denne 
maskine.

Dette produkt skal installeres i nærheden af en 
stikkontakt, som det er nemt at få adgang til. I 
tilfælde af en nødsituation skal du tage 
netledningen ud af stikkontakten for at afbryde 
strømmen helt.

VIGTIGT!
Hvis maskinen ikke fungerer normalt, når 
betjeningsanvisningerne følges, skal du kun 
foretage de kontroller, der er beskrevet i 
brugsanvisningen. Forkert justering af andre 
indstillinger kan medføre beskadigelse, og det vil 
ofte kræve omfattende arbejde for en kvalificeret 
tekniker at genoprette enheden til normal drift.
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Strøminformation 
(kun Storbritannien)

Hvis du bliver nødt til at udskifte sikringen i stikket, 
skal du montere en sikring, der er godkendt af ASTA 
til BS1362 med samme klassificering som den 
oprindelige sikring. Sæt altid sikringsdækslet tilbage 
på plads efter udskiftning.

Maskinen er udstyret med et formet lysnetstik, som det 
ikke bør være nødvendigt at udskifte under normal 
drift. Hvis netledningen er beskadiget, skal det 
udskiftes med en ny ledning med korrekt klassificering.

Hvis du er i tvivl, skal du kontakte en autoriseret 
installatør.

Overensstemmelses-
erklæring (kun Europa)

Vi, Brother Industries, Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan 
erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse med de 
væsentlige krav i alle relevante direktiver og forordninger, 
der anvendes inden for Det Europæiske Fællesskab.

Overensstemmelseserklæringen (DoC) kan hentes 
fra Brother Solutions Center. Gå til 
support.brother.com og:

-> klik på ”Manualer”

-> vælg din model

-> klik på ”Overensstemmelseserklæring”

-> klik på ”Download”

Erklæringen downloades som en PDF-fil.

Radiointerferens

Dette produkt er i overensstemmelse med EN55022 
(CISPR Publication 22)/klasse B. Inden maskinen 
tilsluttes en computer, skal du sikre, at du bruger et 
USB-kabel, der højst er 2 m langt.

Oplysninger vedrørende 
overholdelse af 
Kommissionens forordning 
801/2013

* Alle netværksporte aktiveret og tilsluttet

Genanvendelsesoplysninger 
i overensstemmelse med 
direktiv om affald af elektrisk 
og elektronisk udstyr 
(WEEE) og batteridirektivet

Produktet/batteriet er mærket med et af de ovenfor 
anførte genbrugssymboler. Det angiver, at du ved 
slutningen af produktets/batteriets levetid bør 
bortskaffe det separat på et passende 
indsamlingssted. Du må ikke bortskaffe det sammen 
med det normale usorterede husholdningsaffald.

Erklæring om International 
ENERGY STAR®-kvalificering

Formålet med det internationale ENERGY STAR® 

-program er at fremme udviklingen og udbredelsen af 
  energieffektivt kontorudstyr.

Som en ENERGY STAR®-partner, har Brother 
Industries, Ltd. fastslået, at dette produkt opfylder 
ENERGY STAR®-specifikationerne for 
energieffektivitet.

Strømforbrug*
(netværkstilsluttet 
standbytilstand)

PDS-5000 PDS-6000

1,6 W 1,6 W

Produktmærke Batterimærke

Kun EU

http://support.brother.com
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Varemærker

BROTHER er et varemærke eller registreret 
varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 
Server, Outlook og Internet Explorer er enten 
registrerede varemærker eller varemærker tilhørende 
Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

Apple, Macintosh, Mac OS og Safari er varemærker 
tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre 
lande.

Nuance, Nuance-logoet og ScanSoft er varemærker 
eller registrerede varemærker tilhørende Nuance 
Communications, Inc. eller dets associerede 
selskaber i USA og/eller andre lande.

ISIS, Captiva og QuickScan er enten registrerede 
varemærker eller varemærker tilhørende EMC 
Corporation i USA og/eller andre lande.

Virksomhederne, hvis software er nævnt ved navn i 
denne vejledning, har hver især en 
softwarelicensaftale, der gælder for deres egne 
programmer.

Alle handelsnavne og produktnavne, der 
forekommer på Brother-produkter, relaterede 
dokumenter og eventuelle andre materialer er alle 
varemærker eller registrerede varemærker, som 
tilhører deres respektive virksomheder.

Udarbejdelse og udgivelse

Denne vejledning er blevet udarbejdet og udgivet 
under tilsyn af Brother Industries, Ltd., og den 
indeholder de seneste produktbeskrivelser og 
specifikationer.

Denne vejlednings indhold og dette produkts 
specifikationer kan ændres uden varsel.

Brother forbeholder sig retten til uden varsel at 
foretage ændringer af de indeholdte specifikationer 
og materialer og kan ikke holdes ansvarlig for nogen 
skader (herunder følgeskader), der skyldes 
anvendelse af de præsenterede materialer, herunder, 
men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl 
i forbindelse med publikationen.

Copyright og licens

© 2014 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder 
forbeholdes.

Brother Support

Servicecentre

For oplysninger om servicecentre i Europa skal du 
kontakte dit lokale Brother-kontor. Adresser og 
telefonnumre for europæiske kontorer kan findes på 
www.brother.com ved at vælge dit land.

Ulovlig brug af scanningsudstyr

Det er forbudt at fremstille kopier af bestemte 
elementer eller dokumenter med hensigt på at begå 
bedrageri. Følgende er en ikke-udtømmende liste 
over dokumenter, som det kan være ulovligt at 
fremstille kopier af. Vi foreslår, at du tjekker med din 
juridiske rådgiver og/eller de relevante myndigheder, 
hvis du er i tvivl om et særligt element eller dokument:

 Valuta

 Obligationer eller andre gældsbeviser

 Indskudsbeviser

 Forsvars- eller indkaldelsespapirer

 Pas

 Frimærker (gyldige eller ugyldige)

 Immigrationspapirer

 Sociale dokumenter

 Checks eller veksler fra statslige organer

 Identifikationsbadge eller værdighedstegn

Copyright-beskyttet materiale kan ikke kopieres 
lovligt pga. ”fair dealing”-undtagelsen for visse dele af 
ophavsretligt beskyttede værker. Mange kopier 
kunne indikere forkert brug. Kunstværker bør 
betragtes som svarende til ophavsretligt beskyttede 
værker.

http://www.brother.com/
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Meddelelse vedrørende troværdig 
gengivelse af scannede 
dokumenter

Efter scanning af et dokument skal du kontrollere, at 
nøjagtigheden og kvaliteten af de tilsvarende 
scannede data opfylder dine behov ved at kontrollere 
størrelsen af   de scannede data, mængden af   scannet 
billeddata, billedgengivelse, farvetoner etc.

Kontrollér altid de scannede data, før det originale 
dokument destrueres.

Det er muligt, at en del af de scannede data kan gå 
tabt eller blive beskadiget, derfor skal du læse alle 
instruktioner omhyggeligt og være opmærksom på 
følgende:

 Afhængigt af dokumentet kan dokumentet blive 
slidt tyndt, forvrænget, snavset eller ødelagt under 
scanningen. I dette tilfælde kan nogle af eller alle 
de scannede data gå tabt.

Kontrollér, at dokumentet ikke er krøllet, har 
æselører eller huller.

 Hvis den indvendige del af maskinen er snavset, 
kan dokumentet blive slidt tyndt, forvrænget, 
snavset eller ødelagt under scanningen. I dette 
tilfælde kan nogle af eller alle de scannede data gå 
tabt.

Rengør omhyggeligt og regelmæssigt maskinen 
indvendigt.

 Følgende kan forekomme afhængigt af 
scanningsindstillingerne, såsom 
dokumentstørrelse, scanningsopløsning, 
farveindstillinger, enkeltsidede eller dobbeltsidede 
scanningsindstillinger, automatisk ret op, spring 
over blank side, etc.:

• Teksten kan være ulæselige eller uklar, hvis 
billedopløsningen er for lav.

• Scanningsdata i et farvet dokument kan 
gengives i sort-hvid.

• Kun den ene side af et tosidet dokument kan 
gengives.

• En del af dokumentet scannes muligvis ikke, 
eller størrelsen kan være for lille.

• Dokumentet kan kun scannes op til et vist 
punkt, hvorefter de scannede data vil gå tabt.

• Blanke sider bliver måske ikke slettet, eller 
sider kan slettes unødigt.

• Der kan føjes margener til kanterne af 
scannede data.

Der henvises til ”User’s Guide” (Brugsanvisning) 
for at få oplysninger om, hvordan du konfigurerer 
scanningsindstillingerne.

 Afhængigt af dokuments tilstand (såsom om det er 
krøllet, har æselører eller huller) og 
forbrugsstofferne, kan der fremføres flere sider af 
et dokument samtidig, hvilket betyder, at nogle 
sider vil mangle i de scannede data.

Kontrollér, at dokumentet ikke er krøllet, har 
æselører eller huller.

Udskift alle forbrugsstoffer med jævne 
mellemrum.

 Når du scanner dokumenter, der ikke overholder 
de anbefalede retningslinjer, eller afhængig af 
dokuments tilstand (såsom om det er krøllet, har 
æselører eller huller) og forbrugsstofferne, eller 
papirfremføringsmekanismerne i maskinen, kan 
dokumenter sætte sig fast inde i maskinen under 
scanning. I dette tilfælde kan nogle af eller alle de 
scannede data gå tabt. (Dokumenter kan 
ødelægges som følge af papirstop.)

Se ”Acceptable Documents” i ”User’s Guide” 
(Brugsanvisning) for at se oplysninger om 
acceptable dokumenter.

 Ved scanning af dokumenter, som er blevet 
mærket med en fluorescerende markør, ses de 
markerede områder måske ikke korrekt i de 
scannede data, eller markørens farve gengives 
måske ikke korrekt afhængigt af farven og 
tætheden af markørens blæk.

Du kan muligvis opnå mere ønskelige resultater 
ved at øge scanningsopløsningen. Der henvises til 
”User’s Guide” (Brugsanvisning) for oplysninger 
om opløsningsindstillinger.
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