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

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

(Kun EU)

DAN Version C
Læs denne vejledning igennem, inden du bruger maskinen eller forsøger at udføre
vedligeholdelse. Hvis instruktionerne ikke følges nøje, kan der være øget fare for brand,
elektrisk stød, forbrændinger eller kvælning. Brother kan ikke holdes ansvarlig for skader,
der opstår som følge af, at produktets ejer ikke følger instruktionerne i denne vejledning.

Sådan bruges denne vejledning:
1 Læs denne vejledning, før du bruger maskinen, og opbevar den til senere brug.
2 Følg alle anvisninger i denne vejledning, og sørg altid for at følge alle advarsler
og instruktioner på maskinen.
3 Hvis du er i tvivl om, hvordan maskinen bruges efter at have læst denne vejledning,
bedes du kontakte Brother Support.
4 Bemærk symbolerne og termerne, der anvendes i dokumentationen nedenfor, så du er
sikker på, at du forstår samtlige instruktioner.

Symboler og termer,
der benyttes i
dokumentationen

Ikoner for forbud viser handlinger,
som ikke må udføres.
Dette ikon angiver, at der ikke må
anvendes brændbare spray.

De følgende symboler og termer bruges
i hele dokumentationen:

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

ADVARSEL

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

ADVARSEL angiver, at der er en potentielt
farlig situation, som kan resultere i dødsfald
eller alvorlige personskader.

Ikoner for brandfare advarer dig om,
at der er risiko for brand.
Frakoblingsikoner indikerer, at du skal
tage stikket ud af maskinen.

FORSIGTIG
FORSIGTIG angiver en potentielt farlig situation,
som kan medføre mindre eller moderat
personskade.

Fed

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

Kursiv

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

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

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

(Kun
Skrifttypen Courier New
ADS-2800W,
identificerer meddelelser
ADS-3600W)
på maskinens display.
Courier New

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

BEMÆRK!
Illustrationerne i denne vejledning viser
ADS-3600W.
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Kompilering og publikation
Denne vejledning er udarbejdet og udgivet med henblik på at give de nyeste
produktsikkerhedsoplysninger på tidspunktet for udgivelsen. Oplysningerne i denne vejledning
kan blive ændret.
Besøg os på support.brother.com for at se den seneste manual.

Vælg en sikker placering for enheden
Sæt enheden på en plan, stabil flade, der er fri for stød og vibrationer, f.eks. et skrivebord.
Anbring enheden i nærheden af en almindelig jordforbundet tilslutning. Vælg et tørt sted
med god luftgennemstrømning, 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).

Placér IKKE enheden i nærheden af kemikalier eller på et sted, hvor der kan forekomme
kemisk udslip. I særdeleshed kan organiske opløsningsmidler og væsker medføre,
at kabinettet og/eller kablerne smelter eller går i opløsning, hvilket medfører risiko
for brand eller elektrisk stød. De kan også forårsage funktionsfejl på enheden eller
gøre den misfarvet.
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Huller og åbninger i kabinettet, på bagsiden eller i bunden af produktet er beregnet
til ventilation. For at undgå blokering eller dækning af disse åbninger bør produktet
anbringes et sted, hvor det ikke rører en væg eller en anden enhed. 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
Undgå at placere enheden i et befærdet område. Hvis du bliver nødt til at placere den i et
befærdet område, skal du sørge for, at enheden er placeret på et sikkert sted, hvor den ikke
kan vælte ved et uheld, hvilket kan forårsage skade på dig selv eller andre og alvorlig
beskadigelse af enheden.
Sørg for, at alle enhedens kabler og ledninger er sikre, så det ikke er muligt at snuble i dem.
Sørg for, at enhedens dele ikke stikker ud over skrivebordet, hvor enheden er placeret.
Undlad især at lade outputbakken være trukket ud, når maskinen er anbragt på kanten af et
bord eller lignende. Sørg for, at enheden er placeret på en flad, plan og stabil overflade fri
for vibrationer. Hvis disse forholdsregler ikke overholdes, kan det medføre, at maskinen
falder ned og forårsager personskade eller bliver alvorligt beskadiget.

Enheden må IKKE anbringes på et ustabilt eller hældende rullebord, bord eller på en anden
hældende/skrå overflade. Maskinen kan falde ned og forvolde skade på dig selv eller alvorlig
beskadigelse af enheden.

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.
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Generelle forholdsregler
ADVARSEL
Der anvendes plastikposer til emballering af maskinen. Hold plastikposerne væk fra
børn, så faren for kvælning undgås. Plastikposer er ikke legetøj.

Der må ikke sættes nogen form for objekter ind i maskinkabinettets åbninger,
da der kan opstå kontakt med farlige strømførende punkter eller kortslutning
af dele og dermed risiko for brand eller 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 brandbare stoffer, 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.

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.

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.
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FORSIGTIG
Læg IKKE pres på eller stor vægt på enheden og brug den kun til det tilsigtede formål.
For at undgå at skære dig må du ikke lade hånden eller fingrene glide langs kanten
af indføringsarket.
Vent, indtil maskinen skubber siderne ud for at undgå at få fingrene i klemme mellem rullerne.
Nogle områder på maskinen kan forårsage personskade, hvis dækslerne (markeret med gråt)
lukkes med magt. Vær forsigtig, når dine hænder er i de områder, der er vist på illustrationerne.

Bær IKKE maskinen ved at holde i den udtrækkelige automatiske dokumentføder (ADF).
Dette kan medføre, at den automatiske dokumentføder (ADF) frigøres fra maskinen.
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.
Sving IKKE lysnetadapteren rundt eller pil ved den. Det kan resultere i skade på dig selv eller
andre.

VIGTIGT!
(Kun ADS-2800W, ADS-3600W)
Rør IKKE ved touchscreen’en umiddelbart efter, at strømkablet er sat i, eller når maskinen
tændes. Dette kan forårsage en fejl.
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Sikker tilslutning af enheden
ADVARSEL

Der findes højspændingselektroder inde i enheden. Før du åbner maskinen (med henblik
på regelmæssig vedligeholdelse som f.eks. rengøring), skal du kontrollere, at strømkablet
er taget ud af stikkontakten, og at eventuelle Ethernet-kabler (kun ADS-2800W,
ADS-3600W) er taget ud af maskinen.

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.

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.
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Sørg for, at den ene ende af netledningen er sat i en standardstikkontakt og den anden ende
er sat i helt ind i adapterenheden. Benyt ikke en stikkontakt, der er 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 Specifikationer i 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.

FORSIGTIG
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.

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.

VIGTIGT!
Hvis maskinen ikke fungerer normalt, når betjeningsanvisningerne følges, skal du kun justere
de kontrolfunktioner, der er nævnt i betjeningsanvisningerne. 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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Reklamationsret og ansvar
Intet i denne vejledning har indflydelse på eksisterende reklamationsret eller må tolkes som en
yderligere produktgaranti. Hvis sikkerhedsinstruktionerne i denne vejledning ikke overholdes,
kan det medføre tab af reklamationsretten.

ADVARSEL
Brug kun den lysnetadapter, der følger med denne maskine.
Dette produkt skal installeres i nærheden af en stikkontakt, som det er nemt at få
adgang til. Hvis der opstår en nødsituation, skal du trække strømkablet ud af
stikkontakten for at afbryde strømmen helt.

Overensstemmelseserklæring (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 grundlæggende krav i alle relevante
bestemmelser og forordninger gældende i EF.
Overensstemmelseserklæringen (DoC) kan downloades 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.

Overensstemmelseserklæring for RE-direktivet
2014/53/EU (kun Europa og Tyrkiet)
(kun ADS-2800W, ADS-3600W)
Vi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
erklærer, at disse produkter er i overensstemmelse med kravene i RE-direktivet 2014/53/EU.
Overensstemmelseserklæringen kan downloades ved at følge vejledningen i afsnittet
Overensstemmelseserklæring (kun Europa).
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Trådløs LAN (kun ADS-2800W, ADS-3600W)
Denne scanner understøtter et trådløst interface.
Frekvensbånd: 2400-2483,5 MHz
Maksimal radiofrekvensstyrke transmitteret i frekvensbåndet(nene): mindre end 20 dBm (e.i.r.p)

LAN-forbindelse
VIGTIGT!
Tilslut IKKE maskinen til en LAN-forbindelse, der kan blive udsat for overspænding.

NFC (kun ADS-3600W)
Denne scanner understøtter NFC (Near Field Communication).
Frekvensbånd: 13,553-13,567 MHz
Maksimal radiofrekvensstyrke transmitteret i frekvensbåndet(nene): mindre end 111,5 dBuV/m
ved 10 m

Radiointerferens
Dette produkt overholder EN55032 (CISPR 32)/klasse B. Inden maskinen tilsluttes en
computer, skal du sikre dig, at du bruger et USB-kabel, som ikke er længere end 2 m.

Information om overholdelse af Kommissionens
forordning 801/2013
Strømforbrug*
(netværksforbunden standbytilstand)

ADS-2400N ADS-2800W ADS-3000N ADS-3600W
Ca. 1,5 W

Ca. 3,2 W

Ca. 2,5 W

Ca. 4,4 W

* Alle netværksporte aktiverede og tilsluttede
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Aktivering/deaktivering af WLAN (kun ADS-2800W,
ADS-3600W)
1 Tryk på

.

2 Tryk på Netværk.
3 Tryk på WLAN.
4 Tryk på a eller b for at få vist WLAN Aktiver.
5 Tryk på WLAN Aktiver.
6 Tryk på Til (eller Fra).

Aktivering/deaktivering af LAN
ADS-2800W/ADS-3600W
1 Tryk på

.

2 Tryk på Netværk.
3 Tryk på Kablet LAN.
4 Tryk på a eller b for at få vist Aktiver kablet LAN.
5 Tryk på Aktiver kablet LAN.
6 Tryk på Til (eller Fra).

ADS-2400N/ADS-3000N
1 Åbn frontdækslet.
2 Tryk og hold

og

i ca. fem sekunder, indtil maskinen bipper.

Hvis du vil deaktivere LAN: Tryk og hold
bipper.
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Aktivering/deaktivering af USB
ADS-2800W/ADS-3600W
1 Tryk på

.

2 Tryk på Grundindst.
3 Tryk på USB-/PC-port.
4 Tryk på Til (eller Fra).
5 Tryk på OK i to sekunder for at genstarte maskinen.

ADS-2400N/ADS-3000N
1 Åbn frontdækslet.
2 Tryk og hold

og

i ca. fem sekunder, indtil maskinen bipper.

Hvis du vil deaktivere USB: Tryk og hold

og

i ca. fem sekunder, indtil

maskinen bipper.
3 Maskinen genstarter.

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

Produktmærke

Batterimærke
Kun for EU

Produktet/batteriet er mærket med et af ovenstående genbrugssymboler. Det indikerer, at når
produktet/batteriet er udtjent, skal det bortskaffes i henhold til kommunens bestemmelser i f.eks.
en dertil opstillet container på kommunens genbrugsplads og ikke sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
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Varemærker
BROTHER er enten et varemærke eller et registreret varemærke, der tilhører 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.
ABBYY, ABBYY FineReader og ABBYY PDF Transformer er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende ABBYY Software Ltd.
Nuance, Nuance-logoet og Paperport er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende
Nuance Communications, Inc. eller dets tilknyttede selskaber i USA og/eller andre lande.
WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access og Wi-Fi Protected Setup er varemærker tilhørende
Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi, Wi-Fi Alliance og Wi-Fi Direct er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
AMD er et varemærke tilhørende Advanced Micro Devices, Inc.
ISIS er et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende EMC Corporation i USA og/eller
andre lande.
Intel er et varemærke tilhørende Intel Corporation i USA og/eller andre lande.
Adobe og Photoshop er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende
Adobe Systems Incorporated 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 varebetegnelser og produktnavne fra virksomheder, der vises på Brother-produkter,
relaterede dokumenter og andet materiale, er alle varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende de respektive selskaber.
Udarbejdelse og udgivelse
Denne brugsanvisning er kompileret og udgivet under tilsyn af Brother Industries, Ltd., og den
indeholder de nyeste produktbeskrivelser og specifikationer.
Indholdet af denne brugsanvisning og produktets specifikationer kan ændres uden varsel.
Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i specifikationerne og materialet
i denne brugsanvisning og kan ikke holdes ansvarlig for skader (herunder følgeskader) som følge
af anvendelse af nærværende materiale, herunder, men ikke begrænset til, typografiske fejl og
andre fejl i forbindelse med udgivelsen.
Copyright og licens
© 2015 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.
Dette produkt indeholder software, der er udviklet af følgende leverandører:
© 2008 Devicescape Software, Inc.
Dette produkt omfatter softwaren ”KASAGO TCP/IP”, der er udviklet af ZUKEN ELMIC, Inc.
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Bemærkninger om Open Source-licensering
Produktet gør brug af open source-software.
Bemærkninger om open source-licensering kan findes i Brother Solutions Center på
support.brother.com

Brother Support
Support
Gå ind på www.brother.com for at finde kontaktoplysningerne til et lokalt Brother-kontor.

Servicecentre
Kontakt dit lokale Brother-kontor for servicecentre i Europa. Du kan finde adresser og telefonnumre
til europæiske kontorer på www.brother.com ved at vælge dit land.

Ulovlig brug af scanningsudstyr
Det er en lovovertrædelse at fremstille kopier af bestemte emner eller dokumenter med kriminelle
hensigter. Her følger en ikke-udtømmende liste med eksempler på dokumenter, der kan være
ulovlige at kopiere. Vi foreslår, at du taler med din juridiske rådgiver og/eller de relevante
myndigheder, hvis du er i tvivl om et særligt emne eller dokument:
 Valuta
 Obligationer eller andre gældsbeviser
 Indskudsbeviser
 Militærpapirer eller indkaldelsespapirer
 Pas
 Frimærker (gyldige eller ugyldige)
 Immigrationspapirer
 Sociale dokumenter
 Checks eller bankanvisninger fra myndigheder
 Identifikationsskilte eller værdighedstegn
Copyright-beskyttet materiale må ifølge loven ikke kopieres med undtagelse af princippet
om ”rimelig fordeling”, der er gældende for visse dele af copyright-beskyttet materiale.
Mange kopier kunne indikere forkert brug. Kunstværker betragtes på samme måde som
copyright-beskyttet materiale.
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Bemærkninger vedrørende tro gengivelse af scannede
dokumenter
Efter du har scannet et dokument, skal du kontrollere, at nøjagtigheden og kvaliteten af de
tilsvarende scannerdata opfylder dine behov ved at kontrollere scannerdataenes størrelse,
mængden af billeddata, der lagres, gengivelseskvaliteten, farvetoner osv.
Kontroller altid scannerdataene, før du bortskaffer det originale dokument.
Det kan ske, at en del af scannerdataene går tabt eller bliver beskadiget. Derfor skal du læse alle
vejledningerne omhyggeligt og huske følgende:
 Afhængigt af dokumentets stand kan det blive tyndslidt, forvrænget, snavset eller revne under
scanning. Dette kan medføre, at nogle eller alle scannerdata går tabt.
Kontroller, at dokumentet ikke er krøllet, bøjet eller har huller.
 Hvis maskinen er snavset indvendigt, kan dokumentet blive tyndslidt, forvrænget, snavset
eller revne under scanning. Dette kan medføre, at nogle eller alle scannerdata går tabt.
Rengør maskinen forsigtigt indvendigt med jævne mellemrum.
 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.
• Scannerdata fra et dokument med farver lagres i sort-hvid.
• Kun den ene side af et tosidet dokument lagres.
• En del af dokumentet scannes muligvis ikke, eller størrelsen kan være for lille.
• Dokumentet kan kun scannes til et bestemt punkt, hvorefter scannerdataene går tabt.
• Tomme sider slettes ikke, eller sider slettes unødvendigt.
• Der tilføjes margen i udkanten af scannerdataene.
Der henvises til Brugsanvisningen for at få oplysninger om, hvordan du konfigurerer
scanningsindstillingerne.
 Afhængigt af dokumentets stand (f.eks. om det er krøllet, bøjet eller har huller) og
forbrugsstofferne indføres der evt. flere sider af dokumentet på samme tid, hvilket kan
medføre, at der mangler sider i scannerdataene.
Kontroller, at dokumentet ikke er krøllet, bøjet eller har huller.
Forny alle forbrugsstoffer med jævne mellemrum.
 Dokumenter kan risikere at blive fastklemt inde i maskinen under scanning, hvis de scannede
dokumenter ikke overholder de anbefalede retningslinjer eller på grund af dokumentets
stand (f.eks. hvis det er krøllet, bøjet eller har huller), forbrugsstofferne eller
papirindføringsmekanismen inden i maskinen. Dette kan medføre, at nogle eller alle
scannerdata går tabt. (Dokumenter kan risikere at blive ødelagt i tilfælde af papirstop.)
Se ”Acceptable dokumenter” i Brugsanvisningen for at se oplysninger om acceptable
dokumenter.
 Hvis scannede dokumenter er blevet påført overstregningstusch, vises de markerede områder
evt. ikke korrekt i scannerdataene, eller overstregningstuschens farve gengives evt. ikke
korrekt, afhængigt af overstregningstuschens farve og tæthed.
Du kan opnå bedre resultater ved at øge scanneropløsningen. Der henvises til
Brugsanvisningen for oplysninger om opløsningsindstillinger.
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