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NOR Versjon A

PDS-5000
PDS-6000

Les Produktsikkerhetsguiden på side 6 før du setter opp maskinen. Så vender du tilbake til denne siden i 
hurtigstartguiden for å se den riktige oppsetts- og installeringsprosedyren.

1 Pakk ut maskinen, og kontroller komponentene

 Komponentene i esken kan variere avhengig av landet ditt.

Du kan laste ned "User’s Guide" (Brukermanual) for modellen din fra Brother Solutions Center på 
support.brother.com. Hvis datamaskinen din ikke har DVD-ROM-stasjon, den medfølgende DVD-ROM-disken ikke 
inneholder drivere for operativsystemet eller hvis du vil laste ned håndbøker og verktøy, kan du besøke din modells 
side på support.brother.com 

ADVARSEL
Bruk bare nettadapteren som følger med dette produktet.

a Fjern den beskyttende tapen og filmen som dekker maskinen og LCD-skjermen eller kontrollpanelet.

b Kontroller at du har alle komponentene.

ADVARSEL ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige 
personskader hvis den ikke unngås.

VIKTIG
VIKTIG angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til materielle skader eller tap av 
produktfunksjonalitet hvis den ikke unngås.

MERK
Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips om hvordan 
betjeningen fungerer sammen med andre funksjoner.

MERK
Hvis ikke noe annet er angitt, viser illustrasjonene i denne guiden PDS-6000.

USB 3.0-grensesnittkabel DVD-ROM Nettstrømadapter
LD1197001 (Brother)

Strømledning
Garantikort Hurtigstartguide

Start her
Hurtigstartguide PDS-5000 / PDS-6000

http://support.brother.com
http://support.brother.com
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2 Koble til nettadapteren

Koble til nettadapteren.

For brukere av Windows® XP 
Home / XP Professional /
Windows Vista® / 
Windows® 7/8/8.1/10

3 Før du installerer

Kontroller at datamaskinen og maskinen er PÅ.

4 Installer skannerdriveren

a Sett inn DVD-ROM-platen i DVD-ROM-
stasjonen. Velg maskinen din hvis skjermbildet 
for modellnavn vises. Velg språk hvis 
skjermbildet for språk vises.

b Klikk på Installer skannerdriver og følg 
instruksjonene på skjermen.

Når installeringsprogrammet ber om det, kobler du 
den medfølgende USB-kabelen til USB-portene på 
datamaskinen og maskinen (USB 3.0-port er 
anbefalt).

MERK
• Bruk bare strømledningen som fulgte med 

produktet.

• Bruk strømledningen som er beregnet på 
landet ditt.

MERK
Lukk eventuelle programmer som kjører.

MERK
• Hvis Brother-skjermbildet ikke vises automatisk, 

gå til Datamaskin (Min datamaskin). 

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

(Filutforsker) på oppgavelinjen, og gå til 

Datamaskin.)

• Dobbeltklikk på DVD-ROM-ikonet og 
dobbeltklikk på start.exe.

MERK
Når du installerer skannerdriveren, vil DS Capture 
(et skanneprogram) installeres samtidig. Hvis du 
vil ha mer informasjon om bruk av DS Capture, 
se "Use DS Capture" i "User’s Guide" 
(Brukermanual).

Fullfør
Installeringen er nå 
fullført, og det er på tide å 
foreta en testskanning. 
Se Test skanningen 
(skann til en datamaskin) 
på side 5.
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For brukere av Mac OS X 
v10.8.x/10.9.x/10.10.x/10.11.x

3 Før du installerer

Sørg for at maskinen er koblet til strøm og at din 
Macintosh er PÅ.

4 Installer skannerdriveren

a Sett inn DVD-ROM-platen i DVD-ROM-
stasjonen.

b Klikk på filen Driver Download 
(Drivernedlasting) for å laste ned 
installeringsprogrammet fra produktsiden.

c Dobbeltklikk på filen Brother PDS-XXXX.dmg.

d Dobbeltklikk på Brother PDS-XXXX og følg 
instruksjonene på skjermen.

Når installeringsprogrammet ber om det, kobler du 
den medfølgende USB-kabelen til USB-portene på 
datamaskinen og maskinen (USB 3.0-port er 
anbefalt).

Etter at installeringen er ferdig, kobler du den 
medfølgende USB-kabelen til USB-portene på 
datamaskinen (en USB 3.0-port er anbefalt) og 
maskinen.

MERK
Lukk eventuelle programmer som kjører.

MERK
• Når du installerer skannerdriveren, vil DS 

Capture (et skanneprogram) installeres 
samtidig. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk 
av DS Capture, se "Use DS Capture" i "User’s 
Guide" (Brukermanual).

• Hvis du klikker på Presto! PageManager, 
kommer du til webområdet til NewSoft 
Technology Corporation. Last ned programmet 
fra dette webområdet.

Fullfør
Installeringen er nå 
fullført, og det er på tide å 
foreta en testskanning. 
Se Test skanningen 
(skann til en datamaskin) 
på side 5.
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Programvareliste

1 Besøk oss på support.brother.com 

Programvare Beskrivelse Hvor finner jeg den?

DS Capture (Windows®/Mac) Dette er et prøveskanningsprogram som 
brukes til driftskontroller. Programmet 
installeres automatisk når du installerer 
driveren.

Windows®: DVD / Brother 
Solutions Center 1

Mac: Brother Solutions Center 1

Button Manager V2 (Windows®) Dette programmet kan brukes til å lage 
flere typer skanneknapper og utføre 
skanning med bare én berøring. Skanning 
kan utføres ikke bare fra datamaskinen, 
men også ved hjelp av maskinens 
skanneknapp.
Følgende skannefunksjoner støttes:
Scan to File / Scan to File (OCR) / 
Scan to App / E-Mail / Printer / 
Shared Folder / FTP / SharePoint
Se den elektroniske hjelpen i Button 
Manager for informasjon om bruk.

DVD / Brother Solutions Center 1

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

DVD

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

DVD

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

Brother Solutions Center 1

MERK
I tillegg til ovenstående kan du også bruke dine TWAIN- (Windows®/Mac), WIA- (Windows®), ISIS- 
(Windows®) og ICA- (Mac) kompatible programmer.

http://support.brother.com
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Test skanningen (skann til en datamaskin)

1 Legg i dokumentet

a Koble den medfølgende USB-kabelen til 
USB-porten på skanneren. Koble den andre 
enden av kabelen til USB-porten på 
datamaskinen.

b Åpne toppdekselet 1 og fold ut 
dokumentførerne 2.

c Trekk utmatingsskuffen ut av maskinen 1 og 
fold ut dokumentstopperen 2.

d Luft arkene godt.

e Legg dokumentet forsiktig med forsiden ned og 
toppkanten først inn i dokumentmateren 
mellom dokumentførerne til det berører 
innsiden av maskinen. Juster 
dokumentførerne 1 etter dokumentets 
bredde.

2 Skann ved hjelp 
av DS Capture

a Dobbeltklikk på DS Capture-snarveien på 
skrivebordet.

b (Windows®)

Velg skannermodellen din og klikk på OK.

(Macintosh)

Klikk på Skann eller trykk på Skann.

Skanneren begynner å skanne.

c (Windows®)

Klikk på Skann. Skanneren begynner å 
skanne.

VIKTIG
Åpne alltid toppdekselet og utmatingsskuffen helt.
Hvis du ikke gjør det, kan dokumentet bli skadet.

12

1

2 MERK
• Hvis du vil skanne dokumenter og konfigurere 

diverse innstillinger, må du kontrollere at du har 
installert driveren og koblet maskinen til 
datamaskinen ved å følge instruksjonene i 
guiden.

• Hvis du vil ha detaljer om andre 
skanningsfunksjoner, se "Scan using your 
computer" i "User’s Guide" (Brukermanual).

1
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Produktsikkerhetsguide

Symboler og konvensjoner som 
brukes i dokumentasjonen

Følgende symboler og konvensjoner er brukt i 
dokumentasjonen:

Følg alle advarsler og instruksjoner som er merket på 
maskinen og nettadapteren (fra nå av samlet omtalt 
som "enheten").

Merknad om kompilering og 
publisering
Denne håndboken er kompilert og publisert for å tilby 
den siste produktsikkerhetsinformasjonen på 
tidspunktet for publisering. Informasjonen i denne 
håndboken kan bli gjenstand for endringer.

For den siste manualen, vennligst besøk oss på 
support.brother.com 

Velg en sikker plassering 
for enheten
Plasser enheten på en flat, stabil overflate som ikke 
er utsatt for støt og vibrasjoner, for eksempel et 
skrivebord. Velg et tørt, godt ventilert sted der 
temperaturen er mellom 5 og 35 °C.

ADVARSEL

 

IKKE utsett enheten for direkte sollys, overdreven 
varme, åpen flamme, korroderende gasser, 
fuktighet eller støv. IKKE plasser enheten på et 
teppe eller en matte, ettersom den blir mer utsatt 
for støv. Hvis du gjør det, kan det føre til risiko for 
elektrisk kortslutning eller brann. Det kan også 
skade enheten og/eller gjøre den ubrukelig.

 

IKKE plasser enheten nær radiatorer, 
varmeapparater, klimaanlegg, vann, kjemikalier 
eller enheter som inneholder magneter eller 
genererer magnetfelt. Hvis du gjør det, kan det 
oppstå fare for kortslutning eller brann om vann 
skulle komme i kontakt med enheten (medregnet 
kondens fra oppvarming, klimaanlegg og/eller 
ventilasjonsutstyr som kan være tilstrekkelig til å 
forårsake kortslutning eller brann).

ADVARSEL
ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan 
føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke 
unngås.

FORSIKTIG
FORSIKTIG angir en potensielt farlig situasjon som kan 
føre til mindre eller moderat personskade hvis den ikke 
unngås.

VIKTIG
VIKTIG angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til 
materielle skader eller tap av produktfunksjonalitet hvis 
den ikke unngås.

MERK
MERK gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt 
situasjon, eller gir tips om hvordan betjeningen fungerer 
sammen med andre funksjoner.

Forbudsikoner angir handlinger som ikke må 
utføres.

Dette ikonet angir at brennbar spray ikke kan 
brukes.

Dette ikonet angir at organiske løsemidler som 
alkohol og andre væsker ikke kan brukes.

Ikonene for elektrisk fare varsler deg om mulighet 
for elektrisk støt.

Brannfareikoner varsler deg om mulighet for 
brann.

Utpluggingsikoner angir at du bør plugge ut 
maskinen.

Fet skrift
Fet skrift identifiserer bestemte 
knapper på maskinens kontrollpanel 
eller på datamaskinskjermen.

Kursiv Tekst i kursiv fremhever et viktig punkt 
eller refererer til et relatert emne.

Courier New
Tekst i skrifttypen Courier New 
identifiserer meldinger på maskinens 
LCD-skjerm.

MERK
Illustrasjonene i denne guiden viser PDS-6000.

http://support.brother.com
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Produktsikkerhetsguide

 

IKKE plasser produktet i nærheten av kjemikalier 
eller på et sted der det kan oppstå kjemisk søl. 
Nærmere bestemt kan organiske løsemidler eller 
væsker forårsake at kabinettet og/eller kabler kan 
smelte eller gå i oppløsning, med fare for brann 
eller elektrisk støt. De kan også forårsake at 
enheten svikter eller blir misfarget.

Spor og åpninger i kabinettet, på baksiden eller i 
bunnen av produktet er der for ventilasjonsformål. 
Produktet bør plasseres slik at det ikke kommer i 
kontakt med vegg eller andre enheter for å unngå 
at disse åpningene blir blokkert eller tildekket. 
Blokkering av enhetens ventilasjon kan føre til fare 
for overoppheting og/eller brann.

VIKTIG

• Plasser alltid enheten på en solid overflate, og 
aldri på en seng, sofa, en matte eller lignende 
myke overflater.

• IKKE plasser enheten i en "innebygd" 
installasjon.

FORSIKTIG
Sørg for at ingen deler av enheten stikker frem fra 
skrivebordet eller stativet der enheten er plassert. 
Kontroller at enheten er plassert på en flat, stabil 
overflate fri for vibrasjoner. Manglende 
etterlevelse av disse forholdsreglene kan føre til at 
enheten faller og forårsaker personskade.

IKKE plasser enheten på et ustabilt eller skråstilt 
stativ, bord eller lignende, dvs. ikke på noen 
hellende/skråstilt overflate. Maskinen kan falle og 
skade deg og forårsake alvorlig skade på enheten.

Generelle forholdsregler

ADVARSEL
Plastposer er brukt i enhetens innpakning. For å 
unngå fare for kvelning må disse posene holdes 
unna spedbarn og små barn. Plastposer er ikke 
leketøy.

 
Før aldri inn gjenstander i åpninger i maskinens 
kabinett.  De kan komme i kontakt med farlige 
spenningspunkter eller kortslutte deler, med fare for 
brann eller elektrisk støt. Hvis metallgjenstander, 
vann eller andre væsker trenger inn i maskinen, må 
du umiddelbart plugge ut enheten fra strømuttaket.

   
IKKE bruk brennbare stoffer, noen former for 
spray eller organiske løsemidler/væsker som 
inneholder alkohol eller ammoniakk, ved 
rengjøring av enheten innvendig eller utvendig. 
Hvis du gjør dette, kan det føre til brann eller 
elektrisk støt.

 
IKKE demonter eller endre enheten. I motsatt fall 
kan det oppstå brann eller elektrisk støt. Hvis 
enheten må repareres, kontakter du Brother-
forhandleren eller Brother kundeservice.

 
IKKE bruk en skadet nettadapter.

VIKTIG
• IKKE plasser gjenstander på toppen av 

enheten.
• IKKE plasser enheten ved siden av kilder til 

interferens og forstyrrelse, f.eks. høyttalere 
eller baseenhetene til trådløse telefoner fra 
andre leverandører enn Brother. Hvis du gjør 
det, kan det forstyrre driften av enhetens 
elektroniske komponenter.

• Åpne alltid toppdekselet og utmatingsskuffen 
helt. Hvis du ikke gjør, det kan dokumentet bli 
skadet.
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Produktsikkerhetsguide

 

IKKE plasser tunge gjenstander på nettadapteren, 
og unngå å skade eller tilpasse den. IKKE bøy 
eller trekk i ledningen med makt.

 

Nettadapteren må IKKE mistes i gulvet, utsettes 
for støt eller skades på annet vis.

IKKE berør enheten i tordenvær. Det er en ørliten 
fare for elektrisk støt fra lyn når maskinen brukes i 
tordenvær.

IKKE bruk enheten nær væsker, for eksempel ved 
et badekar, et vaskefat, kjøkkenvasken eller en 
vaskemaskin, i en fuktig kjeller eller nær et 
svømmebasseng.

FORSIKTIG
IKKE prøv å plukke opp sider før de er ferdig 
skannet og er matet ut av maskinen. Hvis du gjør 
dette, kan du bli skadet fordi fingrene dine blir 
sittende fast i rullene.

Enkelte områder av maskinen kan forårsake 
personskade hvis deksler (skyggelagt) lukkes 
med makt. Vær forsiktig når du plasserer hånden i 
områdene som vises i illustrasjonene.
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Produktsikkerhetsguide

IKKE bær maskinen ved å holde i toppdekselet. 
Hvis du gjør det, kan det føre til at maskinen glir ut 
av hendene dine. Maskinen må bare bæres ved å 
plassere hendene under hele maskinen.

Vær forsiktig under bruk av maskinen for å unngå 
at klær (spesielt ermer, slips osv.), hår eller 
tilleggsutstyr trekkes inn i maskinen. I motsatt fall 
kan det oppstå personskade. Hvis en gjenstand 
blir trukket inn i maskinen, må du umiddelbart 
koble enheten fra strømkilden.

Koble til enheten på en sikker 
måte

ADVARSEL

Det er høyspente elektroder inne i enheten. Før du 
åpner innsiden av maskinen, (for rutinemessig 
vedlikehold, for eksempel rengjøring), må du 
sørge for å trekke strømledningen ut av 
strømuttaket.

IKKE berør nettadapteren eller håndter pluggen 
med fuktige hender. Hvis du gjør det, kan du få 
elektrisk støt.

IKKE koble enheten til en likestrømkilde (DC) eller 
inverter. Hvis du gjør det, kan du få elektrisk støt. 
Kontakt en faglært elektriker hvis du er usikker på 
hva slags strømkilde du har.

 

IKKE bruk enheten hvis strømledningen er 
oppfliset eller skadet. Hvis du gjør det, kan det føre 
til brann eller elektrisk støt.

 

IKKE trekk i midten av nettadapterledningen. 
IKKE la noe hvile på strømledningen. IKKE 
plasser enheten der personer kan tråkke på 
ledningen. Hvis du gjør det, kan det føre til brann 
eller elektrisk støt.
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Brother anbefaler på det sterkeste at du IKKE 
bruker noen form for skjøteledning. Hvis du ikke 
overholder disse forholdsreglene, kan det føre til 
elektrisk støt eller skade på enheten.

  

Når du kobler nettadapteren fra maskinen eller fra 
strømuttaket, må du alltid holde i kontakten, ikke i 
kabelen, og trekke den bestemt ut. Hvis du ikke 
gjør det, kan det føre til at indre strømledninger blir 
skadet eller stikker ut, med fare for brann eller 
elektrisk støt.

 

Sørg for at én ende av strømledningen er plugget 
godt inn i et standard strømuttak og at den andre 
enden er plugget godt inn i adapterblokken. Unngå 
bruk av løse strømuttak. Hvis strømledningen ikke 
er helt plugget inn i strømuttaket og 
adapterblokken, er det fare for at adapteren blir 
varm og tar fyr.

 

Bruk alltid den medfølgende nettadapteren, og plugg 
den inn i et strømuttak innenfor spenningsområdet 
som er angitt i "Specifications" i "User’s Guide" 
(Brukermanual). Hvis du ikke gjør det, kan det 
oppstå personskade eller skade på maskinen eller 
annen eiendom. Brother påtar seg ikke ansvar for 
uhell eller skader som skyldes at den medfølgende 
nettadapteren ikke brukes.

 

IKKE koble den medfølgende nettadapteren til 
andre produkter.

 

IKKE overbelast nettadapteren.

Hvis du ikke skal bruke enheten på en god stund, 
må du koble nettadapteren fra strømuttaket.

Enhetens vedlikehold

IKKE prøv å vedlikeholde enheten selv. Åpning eller 
fjerning av deksler kan utsette deg for farlige 
spenninger og andre risikoer, og kan annullere 
garantien. Kontakt Brother-forhandleren din eller 
Brother kundeservice.

ADVARSEL

 

Hvis enheten er mistet eller kabinettet er skadet, 
kan det være fare for elektrisk støt eller brann. 
Plugg ut enheten fra strømuttaket og kontakt 
Brother-forhandleren din eller Brother 
kundeservice.

FORSIKTIG
Hvis enheten blir uvanlig varm eller avgir røyk eller 
sterk lukt, eller hvis du ved et uhell søler væske på 
den, må du umiddelbart plugge ut enheten fra 
strømuttaket. Kontakt Brother-forhandleren din 
eller Brother kundeservice.

Produktgaranti og -ansvar

Ingenting i denne guiden vil påvirke en eksisterende 
produktgaranti eller kan tolkes som å tildele en ekstra 
produktgaranti. Hvis du ikke følger 
sikkerhetsinstruksjonene i denne guiden, kan det 
gjøre produktets garanti ugyldig.

ADVARSEL
Bruk bare strømledningen som fulgte med denne 
maskinen.

Dette produktet må monteres i nærheten av et lett 
tilgjengelig strømuttak. I nødsituasjoner må du 
koble strømledningen fra strømuttaket for å kutte 
strømmen helt.

VIKTIG
Hvis maskinen ikke fungerer normalt når 
driftsinstruksjonene følges, justerer du bare 
kontrollene som dekkes av driftsinstruksjonene. 
Feilaktig justering av andre kontroller kan føre til 
skader, og vil ofte kreve omfattende arbeid av en 
faglært elektriker for å bringe enheten tilbake til 
normal driftsmessig stand igjen.
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Kablingsinformasjon 
(kun Storbritannia)

Hvis sikringen i pluggen må skiftes, bruker du en 
ASTA-godkjent sikring ifølge BS1362 med samme 
nominelle strømstyrkeverdi som originalen. Sett alltid 
på sikringsdekselet igjen.

Maskinen er utstyrt med en formstøpt 
vekselstrømplugg som normalt ikke må skiftes. Hvis 
strømledningen er skadet, bruker du en ny ledning 
med riktig nominell strømverdi.

Kontakt en faglært elektriker hvis du er i tvil.

Konformitetserklæring 
(kun Europa)

Vi, Brother Industries, Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 
Japan erklærer at dette produktet overholder de 
grunnleggende kravene i alle relevante direktiver og 
reguleringer som gjelder i EU og EØS.

Konformitetserklæringen kan lastes ned fra Brother 
Solutions Center. Besøk support.brother.com og:

-> klikk på "Brukerveiledninger"

-> velg modellen din

-> klikk på "Konformitetserklæring"

-> klikk på "Last ned"

Erklæringen vil lastes ned som en PDF-fil.

Radiointerferens

Dette produktet overholder EN55022 (CISPR-
publikasjon 22)/klasse B. Når du kobler maskinen til 
en datamaskin, må du bruke en USB-kabel som er 
mindre enn 2 meter lang.

Informasjon for overholdelse 
av EU-kommisjonens 
regulering 801/2013

* Alle nettverksporter aktivert og tilkoblet

Resirkuleringsinformasjon 
i henhold til WEEE og 
batteridirektivet

Produktet/batteriet er merket med et av 
resirkuleringssymbolene ovenfor. Det betyr at et 
oppbrukt produkt/batteri må leveres separat på et 
godkjent innsamlingssted, og ikke kastes sammen 
med vanlig husholdningsavfall.

Erklæring om samsvar med 
det internasjonale 
ENERGY STAR®-programmet

Formålet med det internasjonale ENERGY STAR®-
programmet er å fremme utvikling og popularitet for 
energieffektivt kontorutstyr.

Som en ENERGY STAR®-partner har Brother 
Industries, Ltd. slått fast at dette produktet oppfyller 
ENERGY STAR®-retningslinjene for 
energieffektivitet.

Strømforbruk*
(standbymodus i nettverk)

PDS-5000 PDS-6000

1,6 W 1,6 W

Produktmerke Batterimerke

Kun for EU og EØS

http://support.brother.com
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Varemerker

BROTHER er enten et varemerke eller et registrert 
varemerke som tilhører Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 
Server, Outlook og Internet Explorer er enten 
registrerte varemerker eller varemerker som tilhører 
Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Apple, Macintosh, Mac OS og Safari er varemerker 
for Apple Inc. og registrert i USA og andre land.

Nuance, Nuance-logoen og ScanSoft er varemerker 
eller registrerte varemerker som tilhører Nuance 
Communications, Inc. eller dets datterselskaper i 
USA og/eller i andre land.

ISIS, Captiva og QuickScan er enten registrerte 
varemerker eller varemerker som tilhører EMC 
Corporation i USA og/eller andre land.

Alle selskaper som har programvare nevnt ved navn i 
denne håndboken, har en egen programvarelisens 
for programmene de har eiendomsretten til.

Alle vare- og produktnavn for selskaper som 
vises på Brother-produkter, i relaterte 
dokumenter og annet materiale, er varemerker 
eller registrerte varemerker for disse respektive 
selskapene.

Utarbeidelse og utgivelse

Denne håndboken er utarbeidet og utgitt under 
overoppsyn av Brother Industries, Ltd., og inneholder 
alle de nyeste produktbeskrivelsene og 
spesifikasjonene.

Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonene for 
dette produktet kan endres uten varsel.

Brother forbeholder seg retten til å gjøre endringer 
uten varsel i spesifikasjonene og materialet i dette 
dokumentet, og skal ikke kunne holdes ansvarlig for 
eventuelle skader (inkludert følgeskader) som måtte 
oppstå på grunnlag av tillit til dette materialet, 
inkludert, men ikke begrenset til, typografiske og 
andre feil relatert til utgivelsen.

Copyright og lisens

© 2015 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

Brother kundeservice

Adresser til servicesentre

For servicesentre i Europa, kontakt ditt lokale 
Brother-kontor. Adresser og telefonnumre til 
europeiske kontorer er tilgjengelige på 
www.brother.com ved å velge landet ditt.

Ulovlig bruk av skanneutstyr

Det er ulovlig å lage reproduksjoner av visse 
elementer eller dokumenter når formålet er å begå 
svindel. Nedenfor finner du en ikke-uttømmende liste 
over dokumenter som det kan være ulovlig å lage 
kopier av. Vi anbefaler at du forhører deg med din 
juridiske rådgiver og/eller de relevante juridiske 
myndighetene hvis du er i tvil om et bestemt element 
eller dokument:

 Valuta

 Obligasjoner eller andre gjeldssertifikater

 Innskuddssertifikater

 Verneplikts- eller sesjonspapirer

 Pass

 Frimerker (stemplet eller ustemplet)

 Immigrasjonspapirer

 Velferdsdokumenter

 Sjekker eller anvisninger utstedt av offentlige 
myndigheter

 Identifiserende skilter eller skjold

Copyrightbeskyttet arbeid kan ikke lovlig kopieres, 
underlagt unntaket om "fair use" knyttet til deler av et 
copyrightbeskyttet arbeid. Flere kopier vil angi 
feilaktig bruk. Kunstverk bør anses å utgjøre 
copyrightbeskyttet arbeid.

http://www.brother.com/
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Merknad om troverdig 
reproduksjon av skannede 
dokumenter

Etter skanning av et dokument må du kontrollere at 
nøyaktigheten og kvaliteten til de tilsvarende 
skannedataene oppfyller behovene dine ved å 
bekrefte størrelsen på skannedataene, mengden 
bildedata som er registrert, bildegjengivelsen, 
fargetonene, osv.

Bekreft alltid skannedataene før du ødelegger 
originaldokumentet.

Det er mulig at en del av skannedataene kan gå tapt 
eller bli skadet. Les derfor alle instruksjoner nøye og 
husk på følgende:

 Avhengig av dokumentets tilstand kan det bli 
tynnslit, forvrengt, skittent eller sprukket under 
skanning. I dette tilfellet kan noen av eller alle 
skannedataene gå tapt.

Bekreft at dokumentet ikke har krøller, folder eller 
hull.

 Hvis maskinens innside er skitten, kan 
dokumentet bli tynnslitt, forvrengt, skittent eller 
sprukket under skanning. I dette tilfellet kan noen 
av eller alle skannedataene gå tapt.

Rengjør innsiden av maskinen nøye og 
regelmessig.

 Følgende kan skje avhengig av 
skanneinnstillingene, for eksempel 
dokumentstørrelse, skanningsoppløsning, 
fargerelaterte innstillinger, enkeltsidige eller 
dobbeltsidige skanneinnstillinger, automatisk 
oppretting av skjevhet, å hoppe over tom side, osv:

• Teksten kan bli uleselig eller utydelig hvis 
bildeoppløsningen er for lav.

• Skannedata for et fargedokument kan fanges i 
svart/hvitt.

• Bare én side av et tosidig dokument kan 
fanges.

• En del av dokumentet vil kanskje ikke skannes, 
eller størrelsen kan være utilstrekkelig.

• Dokumentet kan bare skannes frem til et visst 
punkt. Etter det går skannedataene tapt.

• Blanke sider kan ikke slettes, eller sidene kan 
bli slettet unødvendig.

• Marger kan legges til i kantene av 
skannedataene.

Se "User’s Guide" (Brukermanual) hvis du vil ha 
informasjon om hvordan du konfigurerer 
skanneinnstillingene.

 Avhengig av dokumentets tilstand (f.eks. om det 
har krøller, folder eller hull) og forbruksartiklene 
kan flere sider av et dokument mates samtidig og 
føre til at enkelte sider mangler fra de skannede 
dataene.

Bekreft at dokumentet ikke har krøller, folder eller 
hull.

Skift alle forbruksartikler med jevne mellomrom.

 Når du skanner dokumenter som ikke overholder 
de anbefalte retningslinjene, eller, avhengig av 
dokumentets tilstand (f.eks. om det har krøller, 
folder eller hull) og forbruksartiklene, eller 
papirmatingsmekanismene inne i maskinen, kan 
dokumenter bli sittende fast inni maskinen under 
skanning. I dette tilfellet kan noen av eller alle 
skannedataene gå tapt. (Dokumenter kan bli 
ødelagt som følge av en papirstoff.)

Se "Acceptable Documents" i "User’s Guide" 
(Brukermanual) hvis du vil ha informasjon om 
akseptable dokumenter.

 Når skannedokumentene er merket med en 
fluorescerende merkepenn, er det ikke sikkert at 
merkede områder vises korrekt i skannedataene, 
eller merkepennens farge vil kanskje ikke 
reproduseres korrekt, avhengig av 
merkepennblekkets farge og tetthet.

Du kan oppnå mer ønskelige resultater ved å øke 
skanneoppløsningen. Se "User’s Guide" 
(Brukermanual) hvis du vil ha informasjon om 
oppløsningsinnstillinger.
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