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ADS-2400N
ADS-2800W
ADS-3000N
ADS-3600W

BLS Версія E

(Толькi для ЕС)

Прачытайце гэту брашуру перад пачаткам эксплуатацыі прылады або перад правядзеннем любых 
прац па яе абслугоўванні. Невыкананне гэтых інструкцый можа прывесці да павышанай рызыкі 
ўзгарання, паражэння электрычным токам, атрымання апёкаў або ўдушэння. Кампанія Brother не 
нясе адказнасці за шкоду, якая ўзнікла ў выніку невыканання ўладальнікам прылады зазначэнняў, 
прыведзеных у гэтай інструкцыі.

Як карыстацца гэтай інструкцыяй
1 Перад пачаткам эксплуатацыі прылады цалкам прачытайце інструкцыю і захавайце яе для 

даведак у далейшым.
2 Старанна выконвайце зазначэнні ў дадзенай інструкцыі і абавязкова трымайцеся ўсіх 

папярэджанняў і інструкцый, пазначаных на прыладзе.
3 Калі ў вас узнікнуць пытанні па выкарыстанні прылады пасля прачытання гэтай інструкцыі, 

звярніцеся да мясцовага дылера Brother або ў службу падтрымкі кліентаў Brother.
4 Каб лепш зразумець усе гэтыя зазначэнні, азнаёмцеся з прыведзенымі ніжэй умоўнымі 

абазначэннямі і пазнакамі, якія выкарыстоўваюцца ў дакументацыі да прылад.

Умоўныя абазначэнні 
і пазнакі, якія 
выкарыстоўваюцца ў 
дакументацыі да прылад
У дакументацыі да прылад выкарыстоўваюцца 
прыведзеныя ніжэй умоўныя абазначэнні і 
пазнакі:

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

ПАПЯРЭДЖАННЕ
ПАПЯРЭДЖАННЕ паказвае на патэнцыяльна 
небяспечную сітуацыю, якая, калі яе не 
пазбягаць, можа прывесці да цяжкіх траўмаў 
або смерці.

АСЦЯРОЖНА
АСЦЯРОЖНА паказвае на патэнцыяльна 
небяспечную сітуацыю, якая, калі яе не 
пазбягаць, можа прывесці да атрымання 
пашкоджанняў сярэдняй цяжкасці і лёгкіх 
траўмаў.

ВАЖНА
ВАЖНА паказвае на патэнцыяльна 
небяспечную сітуацыю, якая, калі яе не 
пазбягаць, можа прывесці да пашкоджання 
маёмасці або страты функцыянальнасці 
прылады.

ЗАЎВАГА
ЗАЎВАГА змяшчае звесткі пра тое, якія 
дзеянні належыць распачаць у той або іншай 
сітуацыі, і як выконваюцца аперацыі падчас 
выкарыстання розных функцый.

Забараняльныя знакі паказваюць 
на дзеянні, якія нельга выконваць.

Гэты значок паказвае на тое, 
што забараняецца выкарыстоўваць 
лёгкаўзгаральныя аэразолі.
Гэты значок паказвае на тое, 
што забараняецца выкарыстоўваць 
арганічныя растваральнікі, 
напрыклад, спірт і іншыя вадкасці.
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

Паўтлустым шрыфтам 
пазначаны канкрэтныя кнопкі 
на панэлі кіравання прылады 
або на экране камп’ютара.

Курсіў
Курсіўным шрыфтам вылучаны 
важныя звесткі або спасылкі 
на адпаведны раздзел.

(Толькi для 
мадэляў 
ADS-2800W, 
ADS-3600W)
Courier New

Шрыфтам Courier New 
вылучаны паведамленні, якія 
паказваюцца на LCD-дысплеі 
прылады.

ЗАЎВАГА
Ілюстрацыі ў дадзенай інструкцыі 
паказваюць ADS-3600W.

Інструкцыя па бяспецы 
прылады ADS-2400N, ADS-2800W, ADS-3000N, ADS-3600W
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Інструкцыя па бяспецы прылады

Паведамленне пра складанне і публікацыю

Дадзеная інструкцыя складзена і апублікавана з мэтай прадастаўлення апошніх і даступных на 
момант публікацыі звестак пра бяспечную эксплуатацыю прылады. Інфармацыя, якая змяшчаецца 
ў гэтай інструкцыі, можа быць зменена.

Апошнюю версію інструкцыі можна знайсці на вэб-сайце Brother Solutions Center support.brother.com 

Выберыце бяспечнае месца для апарата

Устанавіце апарат на роўную, устойлівую паверхню, якая не паддаецца ўздзеянню вібрацыі і 
ўдарам (напрыклад, на стол). Устанавіце апарат паблізу стандартнай электрычнай разеткі з 
зазямленнем. Выберыце сухое, добра вентыляванае памяшканне з тэмпературай ад 5 да 35 °C. 

ПАПЯРЭДЖАННЕ

 
НЕ падвяргайце апарат уздзеянню прамых сонечных прамянёў, высокіх тэмператур, 
адкрытага полымя, каразійных газаў, вільгаці або пылу. НЕ размяшчайце апарат 
на дыване або кілімку, бо гэта падвергне яго ўздзеянню пылу. Гэта можа прывесці да 
небяспекі ўзнікнення кароткага замыкання або ўзгарання. Гэта таксама можа прывесці 
да пашкоджання апарата і/або вываду яго з ладу.

 
НЕ размяшчайце апарат каля радыятараў ацяплення, абагравальнікаў, кандыцыянераў, 
вады, хімічных рэчываў або прылад, якія змяшчаюць магніты або ствараюць магнітныя 
палі. Пры кантакце апарата 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 размяшчайце прыладу каля хімічных рэчываў або побач з месцам, дзе можа адбыцца 
ўцечка хімічных рэчываў. У прыватнасці, арганічныя растваральнікі або вадкасці могуць 
выклікаць расплаўленне або растварэнне матэрыялу корпуса і/або кабеляў, што можа 
прывесці да ўзгарання або паражэння электрычным токам. Яны таксама могуць выклікаць 
збоі ў працы апарата або яго абясколерванне.

http://support.brother.com
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Шчыліны і адтуліны на задняй панэлі і ў сподзе прылады прызначаны для 
вентыляцыі. Каб пазбегнуць блакавання або закрыцця гэтых адтулін, выраб 
трэба размяшчаць там, дзе ён не будзе кантактаваць са сцяной або іншай 
прыладай. Блакаванне вентыляцыі апарата стварае небяспеку перагрэву 
і/або ўзгарання.
ВАЖНА
• Заўсёды размяшчайце апарат на цвёрдай паверхні. Ніколі не размяшчайце 
яго на ложку, канапе, дыване або на падобных мяккіх паверхнях.

• НЕ размяшчайце апарат ўнутры ўбудаванай канструкцыі.

АСЦЯРОЖНА
Пазбягайце размяшчэння апарата ў шматлюдным памяшканні. Калі вам неабходна 
размясціць яго ў шматлюдным памяшканні, сачыце за тым, каб ён знаходзіўся ў 
бяспечным месцы, дзе ён не зможа выпадкова перакуліцца, што можа нанесці траўму 
вам або іншым людзям і прывесці да сур’ёзных пашкоджанняў апарата.

Сачыце за тым, каб кабелі і шнуры, якія вядуць да апарата, былі замацаваны такім 
чынам, каб не прадстаўляць сабой пагрозу спатыкання.

Пераканайцеся, што ніводная з частак апарата не выступае са стала або са стэнду, 
дзе гэты апарат знаходзіцца. У прыватнасці, не пакідайце выхадны латок адчыненым, 
калі прылада стаіць на краі стала, стойкі і г. д. Размяшчайце апарат на роўнай 
і ўстойлівай гарызантальнай паверхні, якая не паддаецца ўздзеянню вібрацыі. 
Невыкананне гэтых правіл тэхнікі бяспекі можа прывесці да падзення прылады, 
выклікаючы нанясенне вам цяжкіх траўмаў і сур’ёзнае пашкоджанне апарата.

НЕ размяшчайце апарат 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.

ВАЖНА
• НЕ змяшчайце прадметы на верхнюю частку апарата.
• НЕ размяшчайце апарат каля крыніц перашкод, такіх як гучнагаварыцелі або базы 
бесправадных тэлефонаў, вырабленых не кампаніяй Brother. Гэта можа паўплываць 
на працу электронных кампанентаў апарата.
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Агульныя меры засцярогі

ПАПЯРЭДЖАННЕ
Для пакавання прылады выкарыстоўваюцца пластыкавыя пакеты. Каб пазбегнуць 
небяспекі ўдушэння, захоўвайце гэтыя пластыкавыя пакеты ў месцах, недаступных 
для дзяцей. Пластыкавыя пакеты не з’яўляюцца цацкамі.

 

Ні ў якім разе не ўстаўляйце пабочныя прадметы ў адтуліны на корпусе прылады. 
У выпадку дакранання да частак, якія знаходзяцца пад высокім напружаннем, 
гэта можа выклікаць кароткае замыканне і прывесці да ўзгарання або паражэння 
электрычным токам. Калі ўнутр прылады патрапілі металічныя прадметы, 
вада або іншыя вадкасці, неадкладна адлучыце апарат ад разеткі. Звярнiцеся 
да мясцовага дылера Brother або ў службу падтрымкі кліентаў Brother.

   

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

 

НЕ разбірайце і не ўносьце змены ў апарат, бо ў адваротным выпадку гэта можа 
прывесці да ўзгарання або паражэння электрычным токам. Калі апарат патрабуе 
рамонту, звярнiцеся да мясцовага дылера Brother або ў службу падтрымкі 
кліентаў Brother.

НЕ дакранайцеся да апарата падчас навальніцы. Выкарыстанне прылады падчас 
навальніцы можа прывесці да паражэння электрычным токам ад удару маланкі.

 

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

 

НЕ выкарыстоўвайце пашкоджаны адаптар пераменнага току.

 

НЕ размяшчайце цяжкія прадметы на адаптары пераменнага току, не пашкоджвайце 
яго і не ўносьце ў яго змены. Не згінайце шнур і не цягніце яго з празмерным 
высілкам.

 

НЕ кідайце, не ўдарайце і не пашкоджвайце адаптар пераменнага току іншым 
чынам.
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АСЦЯРОЖНА
Не прыкладайце празмерных высілкаў, не цісніце на апарат і не выкарыстоўвайце яго 
ў мэтах, не прадугледжаных інструкцыяй.

Каб пазбегнуць парэзаў, не слізгайце і не драпайце рукой або пальцамі ўздоўж краю 
aхоўнага канверту.

Пачакайце, пакуль прылада не выкіне старонкі, каб пазбегнуць захопу пальцаў ролікамі.

Некаторыя дэталі прылады з’яўляюцца траўманебяспечнымі: зачыненне з высілкам 
накрывак, паказаных на ілюстрацыях шэрым колерам, можа прывесці да атрымання 
траўмы. Будзьце асцярожны, дакранаючыся да дэталяў прылады ў месцах, паказаных 
на ілюстрацыях.

НЕ перанасіце прыладу, трымаючы яе за аўтападатчык з высоўным латком (АПД) 
У адваротным выпадку гэта можа прывесці да адлучэння аўтападатчыка з высоўным 
латком (АПД) ад прылады. Перанасіце прыладу, толькі трымаючы яе за ніжнюю частку.

Падчас працы ўважліва сачыце за тым, каб адзенне (асабліва рукавы, гальштук і г. д.), 
валасы або дробныя вырабы не былі ўцягнуты ў прыладу. У адваротным выпадку існуе 
небяспека атрымання траўмы. У выпадку ўцягвання прадмета ў прыладу неадкладна 
адключыце апарат ад крыніцы сілкавання.

НЕ круціце адаптар пераменнага току вакол сябе і не гуляйце з ім. У адваротным 
выпадку гэта можа прывесці да нанясення траўмаў вам або іншым людзям.

ВАЖНА
(Толькi для мадэляў ADS-2800W, ADS-3600W)
НЕ дакранайцеся да сэнсарнага экрана адразу пасля падлучэння шнура сілкавання 
да разеткі або ўключэння прылады. Гэта можа прывесці да ўзнікнення памылкі.
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Бяспечнае падлучэнне апарата

ПАПЯРЭДЖАННЕ

Унутры апарата знаходзяцца высакавольтныя электроды. Перш чым выконваць 
з размешчанымі ўнутры кампанентамі якія-небудзь дзеянні з мэтай бягучага 
тэхабслугоўвання (напрыклад ачысткі), адлучыце шнур сілкавання ад разеткі. 
Таксама адлучыце ад прылады ўсе кабелі Ethernet (толькi для мадэляў 
ADS-2800W, ADS-3600W). 

НЕ дакранайцеся да адаптара пераменнага току і да вілкі мокрымі рукамі. 
У адваротным выпадку гэта можа прывесці да паражэння электрычным токам.

 
НЕ падлучайце прыладу да крыніцы пастаяннага току або інвертара. 
У адваротным выпадку гэта можа прывесці да паражэння электрычным токам. 
Калі вы не ведаеце параметраў даступнай крыніцы сілкавання, звярніцеся да 
кваліфікаванага электрыка.

 
НЕ выкарыстоўвайце апарат, калі шнур сілкавання зношаны або пашкоджаны, 
бо гэта можа прывесці да паражэння электрычным токам або ўзгарання.

 
НЕ цягніце шнур сілкавання пераменнага току, трымаючы яго за сярэдзіну. 
НЕ змяшчайце на шнур сілкавання ніякіх прадметаў. НЕ размяшчайце апарат 
там, дзе людзі могуць хадзіць па шнуры. У адваротным выпадку гэта можа 
прывесці да паражэння электрычным токам або ўзгарання.

 
Кампанія Brother настойліва рэкамендуе НЕ выкарыстоўваць падаўжальнікі 
шнура любога тыпу. Невыкананне гэтых правіл тэхнікі бяспекі можа прывесці 
да ўзгарання, паражэння электрычным токам або пашкоджання апарата.
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Пры адключэнні адаптара пераменнага току ад прылады або ад разеткі, заўсёды 
бярыцеся не за кабель, а за раздым і, моцна яго трымаючы, цягніце. 
Невыкананне гэтага патрабавання можа прывесці да пашкоджання ці ламання 
шнура, або ўзгарання ці паражэння электрычным токам.

 
Пераканайцеся ў тым, што адзін канец шнура сілкавання надзейна падлучаны да 
стандартнай разеткі, а другі — да блоку адаптара. Не выкарыстоўвайце расхістаную 
разетку. Калі вілка шнура сілкавання або блок адаптара ўстаўлены ў разетку 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 разеткі з тымі параметрамі напружання, 
якія вызначаны ў Характарыстыках, змешчаных у Інструкцыі карыстальніка. 
Невыкананне гэтых патрабаванняў можа прывесці да нанясення траўмаў вам 
ці іншым людзям, або да пашкоджання прылады ці іншай маёмасці. Кампанія 
Brother не нясе ніякай адказнасці за любыя няшчасныя выпадкі або пашкоджанні 
ў выніку выкарыстання адаптара пераменнага току, які не ўваходзіць у камплект.

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

 
НЕ перагружайце адаптар пераменнага току.

АСЦЯРОЖНА
Калі вы не збіраецеся выкарыстоўваць апарат на працягу доўгага перыяду часу, 
адлучыце адаптар пераменнага току ад разеткі.
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Тэхабслугоўванне апарата
НЕ спрабуйце адрамантаваць апарат самастойна. Адчыненне або зняцце накрывак можа 
падвергнуць вас небяспецы ўздзеяння высокага напружання, прывесці да ўзнікнення 
іншых небяспечных сітуацый і да анулявання гарантыі. Звярнiцеся да мясцовага дылера 
Brother або ў службу падтрымкі кліентаў Brother.

ПАПЯРЭДЖАННЕ

 

Пры падзенні апарата або пашкоджанні яго корпусу існуе магчымасць паражэння 
электрычным токам ці ўзгарання. Адключыце апарат ад разеткі і звярнiцеся да 
мясцовага дылера Brother або ў службу падтрымкі кліентаў Brother.

 

Калі апарат становіцца надзвычай гарачым, з’яўляецца дым, моцны пах, або калі на 
яго выпадкова праліта вадкасць, неадкладна адключыце апарат ад разеткі. Звярнiцеся 
да мясцовага дылера Brother або ў службу падтрымкі кліентаў Brother.

Гарантыя на прадукт і адказнасць

Ніякія звесткі, што змяшчаюцца ў гэтай інструкцыі, не ўплываюць на існуючую гарантыю 
на прадукт і не могуць быць вытлумачаны як падстава для прадастаўлення дадатковай 
гарантыі на яго. Невыкананне патрабаванняў тэхнікі бяспекі, прыведзеных у гэтай 
інструкцыі, можа прывесці да анулявання гарантыі на выраб.

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

Гэты выраб павінен быць змешчаны побач з лёгкадаступнай разеткай. 
У надзвычайнай сітуацыі неабходна выняць шнур сілкавання з разеткі, 
каб цалкам адлучыць сілкаванне.

Бесправадная сетка (толькi для мадэляў 
ADS-2800W, ADS-3600W)

Гэты сканер падтрымлівае бесправадны інтэрфейс.

ВАЖНА
Калі пры выкананні інструкцый па эксплуатацыі прылада не працуе належным чынам, 
выконвайце наладку толькі тых элементаў кіравання, якія апісаны ў інструкцыях па 
эксплуатацыі. Няправільная наладка іншых элементаў кіравання можа прывесці да 
пашкоджання апарата, і для аднаўлення яго нармальнага функцыянавання часта 
патрэбна працяглая праца кваліфікаванага спецыяліста.
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Лакальная сетка

NFC (толькi для мадэлi ADS-3600W)

Гэты сканер падтрымлівае функцыю NFC (Камунікацыя блізкага поля).

Радыёперашкоды

Гэты прадукт адпавядае патрабаванням EN55032 (CISPR 32)/Class B. Для падлучэння 
прылады да камп’ютара выкарыстоўвайце кабель USB даўжынёй не больш за 2 м.

Уключэнне/выключэнне функцыі WLAN 
(толькi для мадэляў ADS-2800W, ADS-3600W)

1 Націсніце клавішу .

2 Націсніце клавішу Network (Сетка).

3 Націсніце клавішу WLAN.

4 Націсніце a або b для адлюстравання WLAN Enable (Уключыць WLAN).

5 Націсніце клавішу WLAN Enable (Уключыць WLAN).

6 Націсніце клавішу On (Укл) (або Off (Выкл)).

ВАЖНА
НЕ падлучайце гэту прыладу да лакальнай сеткі, у якой могуць мець месца скачкі 
напружання.
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Уключэнне/выключэнне лакальнай сеткі

ADS-2800W/ADS-3600W

1 Націсніце . 

2 Націсніце Network (Сетка). 

3 Націсніце Wired LAN (Лакальная правадная сетка). 

4 Націсніце a або b, каб паказаць Wired Enable (Уключыць правадную сетку). 

5 Націсніце Wired Enable (Уключыць правадную сетку). 

6 Націсніце On (Укл) (або Off (Выкл)).

ADS-2400N/ADS-3000N

1 Адкрыйце пярэднюю накрыўку.

2 Націсніце і ўтрымлівайце  і  больш за пяць секунд, пакуль прылада не 

падасць гукавы сігнал. 

Каб адключыць лакальную сетку: націсніце і ўтрымлівайце  і  больш за пяць 

секунд, пакуль прылада не падасць гукавы сігнал.

Уключэнне/выключэнне USB

ADS-2800W/ADS-3600W

1 Націсніце . 

2 Націсніце Initial Setup (Першасная налада).

3 Націсніце USB/PC Port (Порт USB/ПК).

4 Націсніце On (Укл) (або Off (Выкл)).

5 Каб перазапусціць прыладу, націсніце OK на працягу двух секунд. 

ADS-2400N/ADS-3000N

1 Адкрыйце пярэднюю накрыўку.

2 Націсніце і ўтрымлівайце  і  больш за пяць секунд, пакуль прылада не 

падасць гукавы сігнал. 

Каб выключыць USB: націсніце і ўтрымлівайце  і  больш за пяць секунд, 

пакуль прылада не падасць гукавы сігнал.

3 Прылада будзе перазапушчана.
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Tэхнiчны рэгламент мытнага саюза

Декларація про Відповідність (Ukrainian) 
Вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин 

в електричному та електронному обладнанні 
(затвердженого Постановою № 1057 Кабінету Міністрів України)

Виріб відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких 
Небезпечних Речовин в електричному та електронному обладнанні (ТР ОВНР).

Вміст небезпечних речовин у випадках, не обумовлених в Додатку № 2 ТР ОВНР:

1. свинець (Pb) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин 
на мільйон;

2. кадмій (Cd) – не перевищує 0,01 % ваги речовини або в концентрації до 100 частин 
на мільйон;

3. ртуть (Hg) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин 
на мільйон;

4. шестивалентний хром (Cr6+) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації 
до 1000 частин на мільйон;

5. полібромбіфеноли (PBB) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації 
до 1000 частин на мільйон;

6. полібромдефенілові ефіри (PBDE) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або 
в концентрації до 1000 частин на мільйон.
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Декларация о соответствии (Russian) 
требованиям Технического регламента об ограничении использования некоторых 

вредных веществ в электрическом и электронном оборудовании 
(утверждённого Постановлением № 1057 Кабинета Министров Украины)

Изделие соответствует требованиям Технического Регламента об Ограничении 
Использования некоторых Вредных Веществ в электрическом и электронном 
оборудовании (ТР ОИВВ).

Содержание вредных веществ в случаях, не предусмотренных Дополнением № 2 ТР ОИВВ:

1. свинец (Pb) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации 
до 1000 миллионных частей;

2. кадмий (Cd) – не превышает 0,01 % веса вещества или в концентрации 
до 100 миллионных частей;

3. ртуть (Hg) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации 
до 1000 миллионных частей;

4. шестивалентный хром (Cr6+) – не превышает 0,1 % веса вещества или 
в концентрации до 1000 миллионных частей;

5. полибромбифенолы (ПББ (PBB)) – не превышает 0,1 % веса вещества или 
в концентрации до 1000 миллионных частей;

6. полибромдифеноловые эфиры (ПБДЭ (PBDE)) – не превышает 0,1 % веса вещества 
или в концентрации до 1000 миллионных частей.

Declaration of Conformity (English) 
with the requirements of Technical Regulation on the Restriction Of the use of certain 

Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment 
(adopted by Order #1057 of Cabinet of Ministers of Ukraine)

The Product is in conformity with the requirements of Technical Regulation on the Restriction Of 
the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (TR on RoHS).

The content of hazardous substance with the exemption of the applications listed in the 
Annex #2 of TR on RoHS:

1. Lead (Pb) – not over 0.1wt% or 1000wt ppm;

2. Cadmium (Cd) – not over 0.01wt% or 100wt ppm;

3. Mercury (Hg) – not over 0.1wt% or 1000wt ppm;

4. Hexavalent chromium (Cr6+) – not over 0.1wt% or 1000wt ppm;

5. Polybrominated biphenyls (PBBs) – not over 0.1wt% or 1000wt ppm;

6. Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) – not over 0.1wt% or 1000wt ppm.
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Тарговыя знакі

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 знакамі або гандлёвымі знакамі карпарацыі Microsoft 
у Злучаных Штатах і/або іншых краінах.

Apple, Macintosh, Mac OS і Safari з’яўляюцца гандлёвымі знакамі кампаніі Apple Inc., 
зарэгістраванымі ў Злучаных Штатах і іншых краінах.

ABBYY, ABBYY FineReader і ABBYY PDF Transformer з'яўляюцца зарэгістраванымі 
таварнымі знакамі або таварнымі знакамі кампаніі ABBYY Software Ltd.

Nuance, лагатып Nuance і PaperPort з’яўляюцца таварнымі знакамі або зарэгістраванымі 
таварнымі знакамі кампаніі Nuance Communications, Inc. альбо яе даччыных кампаній 
у Злучаных Штатах і/або іншых краінах.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access і Wi-Fi Protected Setup з’яўляюцца гандлёвымі знакамі 
Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance і Wi-Fi Direct з’яўляюцца зарэгістраванымі гандлёвымі знакамі Wi-Fi 
Alliance.

AMD з’яўляецца гандлёвым знакам кампаніі Advanced Micro Devices, Inc.

ISIS з’яўляецца зарэгістраваным гандлёвым знакам або гандлёвым знакам карпарацыі 
EMC у Злучаных Штатах і/або іншых краінах.

Intel з’яўляецца гандлёвым знакам карпарацыі Intel у ЗША і/або іншых краінах.

Adobe і Photoshop з’яўляюцца зарэгістраванымі гандлёвымі знакамі або гандлёвымі 
знакамі карпарацыі Adobe Systems Incorporated у Злучаных Штатах і/або іншых краінах.

Кожная кампанія, праграмнае забеспячэнне якой згадваецца ў дадзенай інструкцыі, валодае 
адпаведным ліцэнзійным пагадненнем, якое рэгулюе выкарыстанне яе праграмных прадуктаў.

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

Складанне і публікацыя

Дадзеная інструкцыя складзена і апублікавана пад кантролем кампаніі Brother Industries, Ltd. 
і змяшчае апошнія апісанні і тэхнічныя характарыстыкі вырабу.

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

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 памылкі друку і іншыя друкарскія памылкі.

Аўтарскае права і ліцэнзія

© 2015 Brother Industries, Ltd. Усе правы захаваны.

З дадзеным вырабам пастаўляецца праграмнае забеспячэнне, распрацаванае наступнымі 
пастаўшчыкамі:

© 2008 Devicescape Software, Inc.

З дадзеным вырабам пастаўляецца праграмнае забеспячэнне "KASAGO TCP/IP", 
распрацаванае кампаніяй ZUKEN ELMIC, Inc.
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Заўвагі пра ліцэнзаванне праграм з адкрытым 
зыходным кодам
У камплект пастаўкі гэтага вырабу ўваходзіць праграмнае забеспячэнне з адкрытым 
зыходным кодам. 
Наведайце вэб-сайт Brother Solutions Center support.brother.com для прагляду заўваг 
пра ліцэнзаванне праграм з адкрытым зыходным кодам.

Служба падтрымкі кліентаў Brother

Служба падтрымкі кліентаў

Наведайце вэб-сайт www.brother.com для атрымання кантактнай інфармацыі мясцовых 
офісаў кампаніі Brother.

Размяшчэнне сэрвісных цэнтраў

Інфармацыю аб сэрвісных цэнтрах ў Еўропе можна атрымаць у мясцовым офісе кампаніі 
Brother. Адрасы і тэлефоны еўрапейскіх офісаў можна знайсці на вэб-сайце 
www.brother.com (выберыце патрэбную краіну).

Незаконнае выкарыстанне сканавальнага 
абсталявання
Стварэнне копій некаторых матэрыялаў або дакументаў у мэтах махлярства з’яўляецца 
злачынствам. Ніжэй прыведзены няпоўны пералік дакументаў, стварэнне копій якіх можа 
быць незаконным. Пры ўзнікненні сумневаў адносна канкрэтнага матэрыялу або дакумента 
рэкамендуецца звярнуцца да юрыста-кансультанта і/або ў адпаведныя праваахоўныя 
ворганы:

 Валюта

 Аблігацыі або іншыя дакументы, якія пацвярджаюць пазыковыя абавязанні

 Дэпазітныя сертыфікаты

 Службовыя дакументы узброеных сіл і дакументы аб прызыве

 Пашпарты

 Паштовыя маркі (пагашаныя або непагашаныя)

 Іміграцыйныя дакументы

 Дакументы на атрыманне сацыяльнай дапамогі

 Чэкі або аплатныя даручэнні, выдадзеныя дзяржаўнымі ўстановамі

 Ідэнтыфікацыйныя жэтоны і знакі адрознення

Забараняецца капіяваць матэрыялы, абароненыя законам аб аўтарскіх правах. 
Выключэннем з’яўляецца прынцып "добрасумленных паводзінаў", згодна з якім 
дазваляецца капіяваць асобныя часткі твораў. Стварэнне некалькіх копій лічыцца 
нядобрасумленным выкарыстаннем. Творы мастацтва прыраўноўваюцца да твораў, 
абароненых законам аб аўтарскіх правах.

http://support.brother.com
http://www.brother.com/
http://www.brother.com/
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Заўвага пра дакладнае рэпрадукаванне сканаваных 
дакументаў
Пасля сканавання спраўдзіце праверце дакладнасць і якасць атрыманага дакумента: яго 
памер, захаваныя дадзеныя, дакладнасць перадачы выяў і колеру і г. д.

Заўсёды правярайце вынік сканавання, перш чым знішчыць арыгінал.

Паколькі частка дадзеных сканаванага дакумента можа быць страчанай або пашкоджанай, 
уважліва вывучыце ўсе інструкцыі і улічвайце названыя ніжэй моманты.

 Падчас сканавання, у залежнасці ад стану дакумента, ён можа патанчэць, дэфармавацца, 
забрудзіцца або разадрацца. У гэтым выпадку дадзеныя могуць быць страчаны цалкам 
або часткова.

Пераканайцеся, што дакумент не мае зморшчын, згінаў і дзірак.

 Калі ўнутраная частка прылады забруджана, дакумент падчас сканавання можа 
патанчэць, дэфармавацца, забрудзіцца або разадрацца. У гэтым выпадку дадзеныя 
могуць быць страчаны цалкам або часткова.

Рэгулярна і старанна ачышчайце ўнутраную частку прылады.

 У залежнасці ад налад параметраў сканавання (напрыклад, фармат дакумента, 
разрозненне, колер, аднабаковае або двухбаковае сканаванне, аўтаматычная карэкцыя 
перакосу, пропуск пустых старонак і г. д.) могуць узнікнуць названыя ніжэй праблемы.

• Калі выбрана занадта нізкае разрозненне, тэкст можа быць нечытэльным або няясным.

• Каляровы дакумент можа быць адсканаваны ў чорна-белым рэжыме.

• Можа быць адсканаваны толькі адзін бок двухбаковага дакумента.

• Падчас сканавання можа быць прапушчана частка дакумента, або атрыманы памер 
можа апынуцца занадта маленькім.

• Дакумент можа апынуцца адсканаваным толькі да пэўнага месца, а астатнія 
дадзеныя будуць страчаны.

• Могуць быць не выдалены пустыя старонкі або памылкова выдалены патрэбныя.

• Па краях сканаванага дакумента могуць быць дададзены палі.

Дадатковыя звесткі пра налады параметраў сканавання гл. у Інструкцыі карыстальніка.

 У залежнасці ад стану дакумента (напрыклад, пры наяўнасці зморшчын, згінаў або 
дзірак) і расходных матэрыялаў магчыма адначасовая падача некалькіх лістоў. У выніку 
гэтага некаторыя старонкі будуць прапушчаны.

Пераканайцеся, што дакумент не мае зморшчын, згінаў і дзірак.

Перыядычна замяняйце ўсе расходныя матэрыялы.

 Калі сканаваныя дакументы не адпавядаюць рэкамендацыям або маюць зморшчыны, 
згіны або дзіркі ў залежнасці ад стану расходных матэрыялаў або ўнутраных 
механізмаў падачы, магчыма захрасанне паперы ў прыладзе падчас сканавання. 
У гэтым выпадку дадзеныя могуць быць страчаны цалкам або часткова. Зыходныя 
дакументы таксама могуць быць пашкоджаны праз захрасанне паперы.

Дадатковыя звесткі пра дапушчальныя дакументы гл. у раздзеле "Дапушчальныя 
дакументы" ў Інструкцыі карыстальніка.

 Калі на дакуменце маюцца пазнакі флуарэсцэнтным маркерам, яны могуць быць 
скажоныя на сканаваным дакуменце або іх колер можа быць адлюстраваны 
няправільна (у залежнасці ад колеру і шчыльнасці чарніла маркера).

Каб палепшыць вынік, павялічце разрозненне сканавання. Дадатковыя звесткі пра 
налады разрознення гл. у Інструкцыі карыстальніка.
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Тэхнічныя характарыстыкі сканера для дакументаў

Агульныя характарыстыкі

(ADS-2400N / ADS-3000N)

(ADS-2800W / ADS-3600W)

ЗАЎВАГА
У гэтым раздзеле прыводзіцца кароткая інфармацыя аб тэхнічных характарыстыках 
прылады. Каб атрымаць дадатковую інфармацыю аб тэхнічных характарыстыках, 
наведайце вэб-сайт www.brother.com 

Аб’ём памяці Стандартны 256 МБ

Крыніца сілкавання 220-240 В перам. току, 50/60 Гц

Спажываная 
магутнасць 2

Сканаванне 3 Прыкл. 27 Вт (ADS-2400N) 5

Прыкл. 30 Вт (ADS-3000N) 5

Гатовы 4 Прыкл. 2,5 Вт (ADS-2400N) 5

Прыкл. 3,6 Вт (ADS-3000N) 5

У спячым рэжыме Прыкл. 1,3 Вт (ADS-2400N) 5

Прыкл. 2,2 Вт (ADS-3000N) 5

У рэжыме 
паніжанага 
энергаспажывання

Прыкл. 0,12 Вт 5

Аб’ём памяці Стандартны 512 МБ

Крыніца сілкавання 220-240 В перам. току, 50/60 Гц

Сэнсарны LCD-дысплей 
(вадкакрысталічны дысплей)

Каляровы сэнсарны LCD-дысплей 
(TFT), 3,7 цалі (93,4 мм) 1

Спажываная 
магутнасць 2

Сканаванне 3 Прыкл. 27 Вт (ADS-2800W) 5

Прыкл. 30 Вт (ADS-3600W) 6

Гатовы 4 Прыкл. 3,3 Вт (ADS-2800W) 5

Прыкл. 4,4 Вт (ADS-3600W) 6

У спячым рэжыме Прыкл. 1,4 Вт (ADS-2800W) 5

Прыкл. 2,3 Вт (ADS-3600W) 6

У рэжыме 
паніжанага 
энергаспажывання

Прыкл. 0,12 Вт (ADS-2800W) 5

Прыкл. 0,12 Вт (ADS-3600W) 6

http://www.brother.com/
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Памеры (мм)  

Вага Прыкл. 4,45 кг (ADS-2400N / 
ADS-3000N) 
Прыкл. 4,55 кг (ADS-2800W / 
ADS-3600W)

Тэмпература Падчас працы 5-35 °C

Запамінальнае 
прыстасаванне

0-40 °C
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1 Памер па дыяганалі.
2 Вымяраецца, калі прылада падлучана да камп’ютара.
3 Пры двухбаковым (дуплексным) сканаванні.
4 USB-порт, правадны LAN-порт і NFC (толькі для адпаведнай мадэлі) актываваныя. USB-порт падлучаны.
5 Вымяраецца, калі актываваны USB-порт, правадны LAN-порт прылады і калі падлучаны накапляльнік USB.
6 Вымяраецца, калі актываваны USB-порт, правадны LAN-порт і NFC прылады (толькі для адпаведнай 

мадэлі) і калі падлучаны USB-накапляльнік.

Сканер

1 Апошнія абнаўленні драйвераў для версіі OS X, якая выкарыстоўваецца, можна загрузіць з вэб-сайта 
support.brother.com 

Вільготнасць Падчас працы 20-80%

Запамінальнае 
прыстасаванне

10-90%

АПД (аўтападатчык) Да 50 старонак (папера фармату 
80 г/м2 нарматыўны памер або менш 
за 5 мм)

Памер 
дакумента

Шмат-
старонкавы

Шырыня 51-215,9 мм

Даўжыня 51-355,6 мм

Адна-
старонкавы

Шырыня 51-215,9 мм

Даўжыня 51-5000 мм

Каляровы/чорна-белы Так/Так

Сумяшчальны 
з TWAIN

Windows® Windows® XP 32-бітная (SP3)/Windows Vista®/
Windows Server® 2003 R2 32-бітная (SP2)/
Windows Server® 2008/Windows Server® 2008 R2/
Windows Server® 2012/Windows Server® 2012 R2/
Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10

Macintosh OS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x 1

Сумяшчальны з WIA Windows® Windows® XP 32-бітная (SP3)/Windows Vista®/
Windows® 7/Windows® 8/Windows® 8.1/Windows® 10

Сумяшчальны з ICA Macintosh OS X v10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x 1

Сумяшчальны з 
ISIS™

Windows® Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/
Windows® 8.1/Windows® 10

Глыбіня колеру Уваход 30-бітавая апрацоўка колеру

Выхад 24-бітавая апрацоўка колеру

Разрозненне Інтэрпа-
лярнае

Да 1200 × 1200 кропак на цалю

Аптычнае Да 600 × 600 кропак на цалю

Шырыня сканавання Да 215 мм

Адценні шэрага 256 узроўняў

Макс. хуткасць Каб атрымаць больш падрабязную інфармацыю 
аб тэхнічных характарыстыках, наведайце вэб-
сайт www.brother.com 

http://www.brother.com/
http://support.brother.com/
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Функцыя прамога сканавання (сканаванне ў USB)

1 Стандарт USB-накапляльнікаў вялікай ёмістасці да 32 Гб.
Падтрымка фармата: FAT12/FAT16/FAT32/exFAT.

Інтэрфейсы

1 Прылада абсталявана высакахуткасным інтэрфейсам USB 2.0. Прылада таксама можа быць падлучана да 
камп’ютара з інтэрфейсам USB 1.0/USB 1.1.

2 Прылада абсталявана інтэрфейсам SuperSpeed USB 3.0. Прылада таксама можа быць падлучана да 
камп’ютара з інтэрфейсам USB 2.0/USB 1.1/USB 1.0.

3 USB-парты іншых вытворцаў не падтрымліваюцца.
4 Гл. Сетка на старонцы 20.

Гл. раздзел "Supported Protocols and Security Features" ў "Network User’s Guide" (Інструкцыя карыстальніка 
па працы ў сетцы).

Сумяшчальные 
носьбіты 
інфармацыі

Флэш-прывад USB 1 1

Інтэрфейс Высокахуткасны інтэрфейс USB 2.0

USB (ADS-2400N / ADS-2800W)
Высокахуткасны інтэрфейс USB 2.0 1, 3

Карыстайцеся кабелем USB 2.0 (тып A/B), які мае даўжыню не 
болей за 2,0 метра.
(ADS-3000N / ADS-3600W)
Iнтэрфэйс SuperSpeed USB 3.0 1, 2

Лакальная сетка 4 Выкарыстоўвайце кабель Ethernet UTP катэгорыі 6 або вышэй.

Бесправадная 
сетка
(ADS-2800W / 
ADS-3600W)

IEEE 802.11b/g/n (рэжым інфраструктуры і рэжым ad-hoc)
IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)
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Сетка

1 (Толькі Windows®) Апошнюю версію ўтыліты Brother BRAdmin Professional для наладкі дадатковых 
параметраў сканера можна знайсці на вэб-сайце support.brother.com 

ЗАЎВАГА
Дадатковая інфармацыя аб сеткавых характарыстыках прыведзена ў "Network User’s 
Guide" (Інструкцыя карыстальніка па працы ў сетцы).

Лакальная сетка Прыладу можна падлучыць да сеткі для наладкі і сканавання ў 
аддаленым рэжыме. У камплект пастаўкі ўваходзіць праграмнае 
забеспячэнне Brother BRAdmin Light 1 для адміністравання сетак.

Бяспека 
бесправадных сетка 
(ADS-2800W / 
ADS-3600W)

WEP 64/128 біт, WPA-PSK (TKIP/AES), 
WPA2-PSK (AES), Enterprise WPA/WPA-PSK(AES), EAP, 
EAP RAST, PEAP, EAP TTLS, EAP TLS

Утыліта падтрымкі 
наладкі 
(ADS-2800W / 
ADS-3600W)

WPS Так

http://support.brother.com/
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Патрабаванні да камп’ютара

АПЕРАЦЫЙНЫЯ СІСТЭМЫ І ФУНКЦЫІ ПРАГРАМНАГА ЗАБЕСПЯЧЭННЯ, 
ЯКІЯ ПАДТРЫМЛІВАЮЦЦА

Камп’ютарная платформа 
і версія аперацыйнай 

сістэмы

Функцыі 
праграм-
нага 

забеспя-
чэння ПК, 

якія 
падтрымлі-
ваюцца

Інтэрфейс 
ПК

Мінімаль-
ная частата 
працэсара

Мінімаль-
ны аб’ём 
аператыў-
най памяці

Рэкамен-
даваны 
аб’ём 

аператыў-
най памяці

Месца на 
цвёрдым дыску 
для ўсталявання

Для 
драй-
вераў

Для 
прыкла-
данняў

Аперацыйная 
сістэма 
Windows®

Windows® XP 
32-бітная (SP3) 1

Сканаванне USB

10/100/
1000Base-TX 
(Ethernet)

Бесправад-
ная сетка 4 
802.11b/g/n

Intel® 
Pentium® II 
або 
аналагічны

128 МБ 256 МБ 150 МБ 1,0 ГБ

Windows Vista® 1 Intel® 
Pentium® 4 
або 
аналагічны з 
падтрымкай 
64-
разраднай 
архітэктуры 
(Intel® 64 або 
AMD64)

512 МБ 1 ГБ 500 МБ 1,0 ГБ

Windows Server® 
2003 R2 32-бітная 
(SP2) 2, 3

Windows Server® 
2008 2, 3

Windows Server® 
2008 R2 2, 3

Windows Server® 
2012 2, 3

Windows Server® 
2012 R2 2, 3

Windows® 7 1

Windows® 8 1

Windows® 8.1 1

Windows® 10 1

1 ГБ 
(для 32-

разрадных 
сістэм)

2 ГБ 
(для 64-

разрадных 
сістэм)

1 ГБ 
(для 32-

разрадных 
сістэм)

2 ГБ 
(для 64-

разрадных 
сістэм)

650 МБ 1,0 ГБ

Аперацыйная 
сістэма 
Macintosh

OS X 10.8.5
OS X 10.9.x
OS X 10.10.x
OS X 10.11.x

Сканаванне USB 5

10/100/
1000Base-TX 
(Ethernet)
Бесправад-
ная сетка 4 
802.11b/g/n

Працэсар 
Intel®

2 ГБ 2 ГБ 80 МБ 1,0 ГБ

Умовы:
1 Прыкладанне Nuance™ PaperPort™ 14SE 

падтрымлівае Windows® XP 32-бітную (SP3), 
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, 
Windows® 8.1 і Windows® 10.

2 • Неабходна ўсталяванне пакета Desktop 
Experience (Магчымасцi працоўнага стала).

• Не  ўсякае прыкладанне патрабуе выкарыстання.
3 Для сервернай аперацыйнай сiстэмы патрабуецца 

толькi драйвер сканера.
4 ADS-2800W і ADS-3600W.
5 USB-парты іншых вытворцаў не падтрымліваюцца.

Апошнія версіі драйвераў можна знайсці на вэб-сайце 
support.brother.com 

Усе гандлёвы знакі, назвы брэндаў і вырабаў 
з’яўляюцца ўласнасцю адпаведных уладальнікаў.

http://support.brother.com
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