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

ROM Versiunea C

(Numai pentru
UE şi Turcia)

Vă rugăm să citiţi această broşură înainte de a încerca să folosiţi aparatul sau înainte de a efectua 
orice operaţii de întreţinere. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate duce la creşterea riscului 
de producere a incendiilor, scurtcircuitelor, arsurilor sau asfixierilor. Compania Brother nu va fi 
răspunzătoare pentru nicio daună care poate rezulta în urma nerespectării de către proprietarul 
produsului a instrucţiunilor din acest ghid.

Modul de utilizare a ghidului:
1 Citiţi în întregime ghidul înainte de a utiliza aparatul şi păstraţi-l pentru consultarea ulterioară.
2 Respectaţi cu grijă instrucţiunile prezentate în acest ghid şi respectaţi întotdeauna toate 

avertismentele şi instrucţiunile marcate pe produs.
3 Dacă aveţi nelămuriri privind modul de utilizare a aparatului după ce aţi citit acest ghid, 

consultaţi dealerul Brother local sau Centrul de asistenţă clienţi Brother.
4 Pentru a vă asigura că aţi înţeles toate instrucţiunile, studiaţi simbolurile şi convenţiile 

de mai jos utilizate în documentaţie.

Simbolurile şi convenţiile 
folosite în documentaţie
În această documentaţie sunt folosite 
următoarele simboluri şi convenţii:

Respectaţi toate avertizările şi instrucţiunile 
marcate pe aparat şi adaptorul AC (numite 
împreună în cele ce urmează „unitatea”).

AVERTIZARE
AVERTIZARE indică o situaţie potenţial 
periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea 
cauza moartea sau răniri grave.

ATENŢIE
ATENŢIE indică o situaţie potenţial periculoasă 
care, dacă nu este evitată, ar putea cauza răniri 
minore sau moderate.

IMPORTANT
IMPORTANT indică o situaţie potenţial 
periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea 
cauza pagube materiale sau defectarea 
produsului.

NOTĂ
NOTĂ vă informează asupra măsurilor care 
trebuie luate în anumite situaţii şi vă oferă 
indicaţii asupra modului în care aparatul 
funcţionează la selectarea altor opţiuni.

Pictogramele de interdicţie indică acţiuni 
care nu trebuie efectuate.

Această pictogramă indică faptul că nu 
trebuie utilizate pulverizatoare inflamabile.

Această pictogramă indică faptul că nu 
trebuie utilizaţi solvenţi organici cum ar fi 
alcoolul sau alte lichide.
Pictogramele „Pericol de electrocutare” 
vă avertizează asupra unui eventual 
pericol de producere a unor şocuri 
electrice (electrocutare).
Pictogramele „Pericol de incendiu” vă 
avertizează cu privire la posibilitatea 
producerii unui incendiu.
Pictogramele privind deconectarea vă 
indică faptul că ar trebui să deconectaţi 
aparatul.

Caractere 
aldine

Caracterele aldine identifică 
anumite butoane de pe panoul 
de control al aparatului sau de 
pe ecranul computerului.

Caractere 
cursive

Caracterele cursive evidenţiază 
un aspect important sau fac 
referire la un subiect înrudit.

(Numai pentru 
ADS-2800W, 
ADS-3600W)
Courier New

Textele scrise folosind 
caracterele Courier New 
identifică mesajele afişate pe 
ecranul LCD al aparatului.

NOTĂ
În ilustraţiile din acest ghid este prezentat 
modelul ADS-3600W.

Ghid de siguranţa 
produsului ADS-2400N, ADS-2800W, ADS-3000N, ADS-3600W
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Notificare privind întocmirea şi publicarea

Acest manual a fost întocmit şi publicat pentru a oferi, la data publicării, cele mai noi informaţii 
referitoare la folosirea în siguranţă a produsului. Informaţiile din acest manual pot fi modificate.

Pentru cea mai recentă versiune a manualului, vizitaţi Brother Solutions Center la 
support.brother.com 

Alegeţi un loc sigur pentru unitate
Aşezaţi unitatea pe o suprafaţă plană, stabilă, care nu este expusă la şocuri şi vibraţii, de exemplu, 
pe un birou. Aşezaţi unitatea lângă o priză de curent electric standard, cu împământare. Alegeţi 
un loc uscat, bine ventilat, în care temperatura este menţinută în intervalul 5 – 35 °C. 

AVERTIZARE

 
NU expuneţi unitatea la lumina solară directă, căldură excesivă, flăcări deschise, gaze 
corozive, umiditate sau praf. NU amplasaţi unitatea pe un covor sau un preş, întrucât 
aceasta o va expune la praf. Acest lucru poate crea un risc de scurtcircuit sau incendiu. 
De asemenea, poate deteriora unitatea şi/sau aceasta poate deveni nefuncţională.

 
NU amplasaţi unitatea în apropierea radiatoarelor, încălzitoarelor, aparatelor de aer 
condiţionat, apei, substanţelor chimice sau dispozitivelor care conţin magneţi sau 
care generează câmpuri magnetice. Acest lucru poate crea riscul de scurtcircuit sau 
incendiu dacă apa intră în contact cu unitatea (inclusiv condensul provenit de la 
echipamente de încălzire, aer condiţionat şi/sau ventilare, care pot fi suficiente pentru 
provocarea unui scurtcircuit sau a unui incendiu).

 
NU amplasaţi unitatea în apropierea substanţelor chimice sau în locuri unde se pot 
vărsa substanţe chimice. În special, solvenţii organici sau lichidele organice pot 
produce topirea sau dizolvarea carcasei şi/sau a cablurilor, apărând riscul de 
producere a unor incendii sau de electrocutare. Acestea pot duce şi la defectarea 
unităţii sau la decolorarea acesteia.

http://support.brother.com
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Fantele şi orificiile de pe carcasă şi cele din spate sau de pe partea inferioară a aparatului 
sunt utilizate la ventilare. Pentru a evita blocarea sau acoperirea acestor orificii, produsul 
trebuie amplasat în locuri unde nu va atinge niciun perete sau alt dispozitiv. Blocarea 
fantelor de aerisire ale unităţii poate crea un risc de supraîncălzire şi/sau incendiu.
IMPORTANT
• Aşezaţi întotdeauna unitatea pe o suprafaţă solidă, niciodată pe un pat sau o canapea, 

covor sau suprafeţe moi similare.
• NU amplasaţi unitatea într-o structură „integrată”.

ATENŢIE
Evitaţi amplasarea unităţii într-o zonă de trafic intens. În cazul în care trebuie să o amplasaţi 
într-o zonă de trafic intens, asiguraţi-vă că unitatea se află într-un loc sigur în care nu poate 
fi răsturnată accidental, situaţie care poate cauza rănirea dvs. sau a altor persoane şi 
deteriorarea gravă a unităţii.

 

Asiguraţi-vă că toate cablurile care conduc la unitate sunt asigurate, astfel încât să nu existe 
riscul de împiedicare.

 

 Asiguraţi-vă că nicio parte a unităţii nu depăşeşte marginea biroului sau a suportului pe care 
se află. În special, nu lăsaţi tava de ieşire deschisă atunci când aparatul se află la marginea 
unei mese, a unui suport etc. Asiguraţi-vă că unitatea este aşezată pe o suprafaţă plană, 
netedă şi stabilă, fără vibraţii. Nerespectarea acestor măsuri de siguranţă poate face ca 
aparatul să cadă, rănindu-vă şi provocând deteriorări grave ale unităţii.

NU aşezaţi unitatea pe o platformă, un suport, o masă dacă acestea sunt instabile sau înclinate 
sau pe orice suprafaţă înclinată/oblică. Aparatul poate cădea, cauzând vătămări corporale şi 
deteriorări grave ale unităţii.

IMPORTANT
• NU aşezaţi obiecte pe unitate.

• NU aşezaţi unitatea lângă surse de interferenţe, cum ar fi difuzoare sau unităţi de bază 
ale telefoanelor fără fir non-Brother. Acest lucru poate cauza interferenţe cu funcţionarea 
componentelor electronice ale unităţii.
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Măsuri generale de siguranţă

AVERTIZARE
La ambalarea aparatului au fost folosite pungi din plastic. Pentru a evita pericolul de 
sufocare, nu lăsaţi aceste pungi de plastic la îndemâna copiilor. Pungile din plastic nu 
sunt jucării.

 
Nu introduceţi niciodată obiecte în fantele din carcasa aparatului, deoarece acestea 
pot atinge puncte periculoase de tensiune sau pot scurtcircuita piese, având ca 
rezultat riscul de incendiu sau electrocutare. Dacă în interiorul aparatului pătrund 
obiecte din metal, apă sau alte lichide, deconectaţi-l imediat de la priza electrică. 
Contactaţi dealerul Brother sau Centrul de asistenţă clienţi Brother.

   
NU utilizaţi substanţe inflamabile, orice tip de spray sau un solvent/lichid organic 
care conţine alcool sau amoniac pentru a curăţa interiorul sau exteriorul unităţii. 
Acest lucru poate provoca o electrocutare sau un incendiu.

 
NU dezasamblaţi şi nu modificaţi unitatea, în caz contrar putând apărea un incendiu 
sau o electrocutare. Dacă unitatea necesită reparaţii, contactaţi dealerul Brother sau 
Centrul de asistenţă clienţi Brother.

NU atingeţi unitatea în timpul unei furtuni. Poate exista un risc redus de electrocutare 
din cauza descărcărilor electrice dacă aparatul este utilizat în timpul unei furtuni.

 
NU utilizaţi unitatea în apropierea lichidelor, spre exemplu în apropierea căzii de baie, 
a chiuvetelor sau a maşinii de spălat, într-un subsol umed sau lângă o piscină.

 

NU utilizaţi un adaptor AC deteriorat.

 
NU aşezaţi obiecte grele pe adaptorul AC, nu îl deterioraţi şi nu îl modificaţi. Nu îndoiţi 
şi nu trageţi forţat cablul.

 
NU scăpaţi, nu loviţi şi nu deterioraţi în alt mod adaptorul AC.
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ATENŢIE
NU aplicaţi presiune sau greutate pe unitate şi nu o utilizaţi în alt scop decât cel prevăzut.

Pentru a nu vă tăia, nu treceţi şi nu frecaţi mâna sau degetele de-a lungul marginii colii suport.

Aşteptaţi până când aparatul elimină paginile pentru a evita prinderea degetelor între role.

Unele zone ale aparatului pot provoca rănirea în cazul în care capacele (marcate în figuri cu gri) 
sunt închise cu putere. Fiţi atent(ă) atunci când introduceţi mâna în zonele prezentate în ilustraţii.

NU transportaţi aparatul ţinând de alimentatorul automat de documente (ADF) extensibil. 
Acest lucru poate cauza desprinderea de aparat a alimentatorului automat de documente 
(ADF) extensibil. Transportaţi aparatul numai aşezând mâinile sub acesta pentru a-l cuprinde.

Utilizaţi cu atenţie aparatul pentru a preveni pătrunderea îmbrăcămintei (în special mâneci, 
cravate etc.), a părului sau a accesoriilor în aparat; în caz contrar vă puteţi răni. În cazul în 
care un obiect este tras în aparat, deconectaţi imediat unitatea de la sursa de alimentare 
electrică.

NU balansaţi adaptorul AC şi nu vă jucaţi cu el. Acest lucru poate cauza vătămări corporale.

IMPORTANT
(Numai pentru ADS-2800W, ADS-3600W)

NU atingeţi ecranul tactil imediat după conectarea cablului de alimentare sau pornirea 
aparatului. Acest lucru poate produce o eroare.
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Conectarea unităţii în condiţii de siguranţă

AVERTIZARE

În interiorul unităţii există electrozi de înaltă tensiune. Înainte de a deschide aparatul 
pentru a avea acces la interior (pentru a efectua operaţiile obişnuite de întreţinere, 
de exemplu curăţarea), asiguraţi-vă că aţi scos cablul de alimentare din priza electrică, 
precum şi toate cablurile Ethernet (numai pentru ADS-2800W, ADS-3600W) de la aparat. 

NU atingeţi adaptorul AC şi nu manevraţi fişa de alimentare cu mâinile umede. Acest 
lucru poate cauza o electrocutare.

 
NU îl conectaţi la o sursă de alimentare de c.c. sau la un invertor. Acest lucru poate 
cauza o electrocutare. Dacă nu ştiţi ce tip ce sursă de curent aveţi, contactaţi un 
electrician calificat.

 
NU folosiţi unitatea în cazul în care cablul de alimentare este uzat sau deteriorat, 
acest lucru putând cauza o electrocutare sau un incendiu.

 
NU trageţi de partea din mijloc a cablului de alimentare. NU amplasaţi niciun obiect pe 
cablul de alimentare. NU amplasaţi unitatea în locuri în care se poate călca pe cablu. 
Acest lucru poate cauza o electrocutare sau un incendiu.

 
Brother recomandă cu insistenţă să NU utilizaţi niciun tip de cablu prelungitor. 
Nerespectarea acestor măsuri de siguranţă poate cauza un incendiu, o electrocutare 
sau deteriorarea unităţii.

  
Dacă deconectaţi adaptorul AC de la aparat sau de la priza electrică, ţineţi întotdeauna 
de conector, nu de cablu, şi trageţi ferm. Nerespectarea acestei instrucţiuni poate avea 
drept rezultat expunerea sau ruperea firelor din cablul de alimentare, incendiul sau 
electrocutarea.
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Asiguraţi-vă că un capăt al cablului de alimentare este ferm introdus într-o priză electrică 
standard, iar celălalt capăt este introdus bine în blocul adaptor. Nu utilizaţi o priză dacă 
aceasta este slăbită. În cazul în care cablul de alimentare nu este perfect introdus în priza 
electrică şi blocul adaptor, există pericolul ca adaptorul să se încălzească şi să ia foc.

 
Utilizaţi întotdeauna adaptorul AC livrat şi conectaţi-l la o priză electrică ce se încadrează 
în intervalul de tensiune indicat în Specificaţii din Manualul de utilizare. Nerespectarea 
acestei instrucţiuni poate cauza rănirea personală şi a altor persoane sau deteriorarea 
aparatului sau a altor obiecte. Brother nu îşi asumă responsabilitatea pentru accidentele 
sau deteriorările cauzate de neutilizarea adaptorului AC livrat.

 
NU conectaţi adaptorul AC livrat la alte produse.

 
NU supraîncărcaţi adaptorul AC.

ATENŢIE
Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi unitatea o perioadă îndelungată de timp, deconectaţi 
adaptorul AC de la priza electrică.

Repararea unităţii
NU încercaţi să reparaţi singuri unitatea. Deschiderea sau scoaterea capacelor vă poate 
expune la tensiuni periculoase şi la alte riscuri şi vă poate anula garanţia. Contactaţi dealerul 
Brother sau Centrul de asistenţă clienţi Brother.

AVERTIZARE

 
Dacă aţi scăpat unitatea pe jos sau dacă s-a deteriorat carcasa, poate exista riscul 
de electrocutare sau incendiu. Deconectaţi unitatea de la priza electrică şi contactaţi 
dealerul Brother sau Centrul de asistenţă clienţi Brother.

 
Dacă unitatea devine neobişnuit de fierbinte, scoate fum, mirosuri puternice sau dacă vărsaţi 
accidental lichid pe aceasta, scoateţi-o imediat din priza de alimentare. Contactaţi dealerul 
Brother sau Centrul de asistenţă clienţi Brother.

IMPORTANT
Dacă respectaţi instrucţiunile de utilizare, iar aparatul nu funcţionează normal, reglaţi doar 
comenzile descrise în instrucţiunile de utilizare. Reglarea incorectă a altor parametri de 
control poate cauza deteriorarea unităţii şi, de cele mai multe ori, va necesita un efort sporit 
din partea unui tehnician calificat pentru a repune unitatea în funcţiune.
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Garanţia produsului şi responsabilitatea

Niciuna dintre informaţiile incluse în acest ghid nu va afecta garanţia existentă a produsului 
şi nu va fi considerată drept garanţie suplimentară pentru produs. Nerespectarea instrucţiunilor 
de siguranţă din acest ghid poate anula garanţia produsului.

AVERTIZARE
Utilizaţi numai adaptorul AC livrat cu acest aparat.

Acest produs trebuie instalat în apropierea unei prize electrice uşor accesibile. În situaţii 
de urgenţă, trebuie să deconectaţi cablul de alimentare de la priza electrică pentru a opri 
complet alimentarea.

Declaraţie de conformitate (numai pentru Europa 
şi Turcia)

Noi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
declarăm că acest produs este în conformitate cu cerinţele esenţiale ale tuturor directivelor 
şi reglementărilor relevante, aplicate în cadrul Comunităţii Europene.

Declaraţia de conformitate (DoC) poate fi descărcată de pe Brother Solutions Center. Vizitaţi 
support.brother.com şi:

-> faceţi clic pe „Manuale”

-> selectaţi modelul dvs.

-> faceţi clic pe „Declaraţia de conformitate”

-> faceţi clic pe „Descărcare”

Declaraţia dumneavoastră va fi descărcată ca fişier PDF.

Declaraţie de conformitate pentru Directiva RE 
2014/53/UE (numai pentru Europa şi Turcia) 
(numai pentru ADS-2800W, ADS-3600W)

Noi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
declarăm că aceste produse sunt în conformitate cu dispoziţiile Directivei RE 2014/53/UE. 
O copie a declaraţiei de conformitate poate fi descărcată urmând instrucţiunile din secţiunea 
Declaraţie de conformitate (numai pentru Europa).

http://support.brother.com
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LAN wireless (numai pentru ADS-2800W, ADS-3600W)

Acest scaner acceptă o interfaţă wireless.

Bandă (benzi) de frecvenţă: 2400 – 2483,5 MHz

Putere de radiofrecvenţă maximă transmisă în banda (benzile) de frecvenţă: mai mică 
de 20 dBm (e.i.r.p)

Conexiune LAN

NFC (numai pentru ADS-3600W)

Acest scaner acceptă funcţii NFC (Near Field Communication).

Bandă (benzi) de frecvenţă: 13,553 – 13,567 MHz

Putere de radiofrecvenţă maximă transmisă în banda (benzile) de frecvenţă: mai mică 
de 111,5 dBuV/m la 10 m

Interferenţe radio

Acest produs este în conformitate cu standardul EN55032 (CISPR 32)/Clasa B. La conectarea 
aparatului la un calculator, asiguraţi-vă că folosiţi un cablu USB cu o lungime care nu depăşeşte 
2 m.

Informaţii privind compatibilitatea cu 
Regulamentul Comisiei 801/2013

* Cu toate porturile de reţea activate şi conectate

IMPORTANT
NU conectaţi acest aparat într-o reţea locală LAN care prezintă riscul de supratensiune.

Consumul de curent*

(în modul În aşteptare, în reţea)

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

Aprox. 1,5 W Aprox. 3,2 W Aprox. 2,5 W Aprox. 4,4 W



10

Ghid de siguranţa produsului

Activarea/dezactivarea WLAN (numai pentru 
ADS-2800W, ADS-3600W)

1 Apăsaţi .

2 Apăsaţi Reţea.

3 Apăsaţi WLAN.

4 Apăsaţi a sau b pentru a afişa WLAN Activ.

5 Apăsaţi WLAN Activ.

6 Apăsaţi Pornit (sau Oprit).

Activare/dezactivare LAN

ADS-2800W/ADS-3600W

1 Apăsaţi . 

2 Apăsaţi Reţea. 

3 Apăsaţi Conexiune LAN. 

4 Apăsaţi a sau b pentru a afişa Activare prin cablu. 

5 Apăsaţi Activare prin cablu. 

6 Apăsaţi Pornit (sau Oprit).

ADS-2400N/ADS-3000N

1 Deschideţi capacul frontal.

2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat  şi  timp de cinci secunde, până când aparatul emite 

un semnal sonor. 

Pentru a dezactiva LAN: apăsaţi şi menţineţi apăsat  şi  timp de cinci secunde, 

până când aparatul emite un semnal sonor.

Activare/dezactivare USB

ADS-2800W/ADS-3600W

1 Apăsaţi . 

2 Apăsaţi Setare Initial.

3 Apăsaţi Port USB/PC.

4 Apăsaţi Pornit (sau Oprit).

5 Apăsaţi OK timp de două secunde pentru a reporni aparatul. 
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ADS-2400N/ADS-3000N

1 Deschideţi capacul frontal.

2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat  şi  timp de cinci secunde, până când aparatul 

emite un semnal sonor. 

Pentru a dezactiva USB: apăsaţi şi menţineţi apăsat  şi  timp de cinci 

secunde, până când aparatul emite un semnal sonor.

3 Aparatul reporneşte.

Informaţii privind reciclarea în conformitate cu 
directiva DEEE şi directiva privind bateriile şi 
acumulatorii

Acest produs/această baterie este marcată cu unul dintre simbolurile de reciclare de mai sus. 
Aceasta înseamnă că la sfârşitul duratei de viaţă a produsului/bateriei, trebuie să o depozitaţi 
la un punct de colectare separată a deşeurilor şi nu trebuie să fie aruncată la un loc cu resturile 
menajere.

  

Marcarea produsului Marcarea bateriei

Numai Uniunea Europeană
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Mărci comerciale

BROTHER este fie o marcă comercială, fie o marcă comercială înregistrată a Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, Outlook şi Internet Explorer sunt mărci 
comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau 
în alte ţări.

Apple, Macintosh, Mac OS şi Safari sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în 
Statele Unite şi în alte ţări.

ABBYY, ABBYY FineReader și ABBYY PDF Transformer sunt mărci comerciale înregistrate 
sau mărci comerciale ale ABBYY Software Ltd.

Nuance, sigla Nuance și PaperPort sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale 
Nuance Communications, Inc. sau ale companiilor afiliate în Statele Unite şi/sau în alte ţări.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access şi Wi-Fi Protected Setup sunt mărci ale Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance şi Wi-Fi Direct sunt mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

AMD este o marcă comercială a Advanced Micro Devices, Inc.

ISIS este o marcă comercială înregistrată sau o marcă comercială a EMC Corporation în 
Statele Unite şi/sau în alte ţări.

Intel este o marcă comercială a Intel Corporation în SUA şi/sau în alte ţări.

Adobe şi Photoshop sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale 
Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi/sau în alte ţări.

Fiecare companie al cărei titlu software este menţionat în acest manual deţine un contract 
de licenţă software specific programelor sale brevetate.

Orice denumire comercială sau denumire a produsului companiei care apare pe 
produsele Brother, documentele asociate şi orice alte materiale reprezintă o marcă 
comercială sau o marcă comercială înregistrată a respectivei companii.

Întocmirea şi publicarea

Acest manual, care acoperă cele mai recente descrieri şi specificaţii ale produselor, a fost 
întocmit şi publicat sub supravegherea companiei Brother Industries, Ltd.

Conţinutul acestui manual precum şi specificaţiile produselor pot fi modificate fără aviz prealabil.

Compania Brother îşi rezervă dreptul de a efectua modificări ale specificaţiilor şi materialelor 
incluse în acest document fără vreun aviz prealabil şi nu poate fi trasă la răspundere pentru 
niciun fel pentru pagube (inclusiv indirecte) cauzate de utilizarea materialelor prezentate, 
inclusiv, fără a se limita la, erorile tipografice şi alte erori aferente procesului de publicare.

Drepturile de licenţă şi de autor

© 2015 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.

Acest produs include programe software dezvoltate de următorii furnizori:

© 2008 Devicescape Software, Inc.

Acest produs include software-ul „KASAGO TCP/IP” dezvoltat de ZUKEN ELMIC, Inc.
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Observaţii referitoare la licenţele de tip sursă deschisă

Acest produs include programe software cu sursă deschisă. 
Vă rugăm să vizitaţi Brother Solutions Center la support.brother.com pentru a consulta 
observaţiile referitoare la licenţele de tip sursă deschisă.

Centrul de asistenţă clienţi Brother

Centrul de asistenţă clienţi

Vizitaţi www.brother.com pentru a afla informaţiile de contact ale biroului local Brother.

Locaţiile centrelor de service

Pentru centrele de service din Europa, contactaţi biroul local Brother. Informaţiile de contact, 
adresă şi telefon, ale birourilor din Europa se găsesc la adresa www.brother.com; selectaţi ţara 
dumneavoastră.

Utilizarea ilegală a echipamentului de scanare

Reproducerea anumitor articole sau documente cu intenţia de a comite o fraudă constituie 
o încălcare a legii. Mai jos vă prezentăm o listă cu documente după care poate fi ilegal să faceţi 
copii. Lista poate fi incompletă. Vă sugerăm să discutaţi cu consilierul dumneavoastră pe 
probleme juridice şi/sau cu autorităţile respective dacă aveţi nelămuriri referitoare la un anumit 
articol sau document:

 Valută

 Titluri sau alte certificate de obligaţiuni

 Certificate de depozit

 Documente de serviciu sau proiecte ale forţelor armate

 Paşapoarte

 Timbre poştale (anulate sau nu)

 Documente de imigrare

 Documente de asistenţă socială

 Cecuri sau poliţe emise de agenţiile guvernamentale

 Semne sau insigne de identificare

Lucrările protejate prin drepturi de autor nu pot fi copiate în mod legal, cu excepţia utilizării 
„în mod echitabil” în conformitate cu prevederile legale referitoare la utilizarea unor secţiuni 
dintr-o lucrare protejată prin drepturi de autor. Mai multe exemplare ar putea indica o utilizare 
necorespunzătoare. Operele de artă trebuie considerate ca fiind lucrări protejate de legislaţia 
drepturilor de autor.

http://support.brother.com
http://www.brother.com/
http://www.brother.com/
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Notificare privind reproducerea fidelă a documentelor 
scanate

După scanarea unui document, verificaţi dacă precizia şi calitatea datelor corespunzătoare 
de scanare respectă nevoile dvs. verificând dimensiunea datelor de scanare, cantitatea datelor 
de imagine capturate, fidelitatea imaginii, tonurile de culoare etc.

Verificaţi întotdeauna datele de scanare înainte de a distruge documentul original.

Este posibil ca o porţiune din datele scanate să fie pierdută sau deteriorată, de aceea citiţi 
cu atenţie toate instrucţiunile şi reţineţi următoarele:

 În funcţie de starea documentului, acesta se poate subţia, deforma, murdări sau se poate 
rupe în timpul scanării. În acest caz, se pot pierde unele dintre datele de scanare.

Verificaţi ca documentul să nu aibă cute, îndoituri sau orificii.

 Dacă partea interioară a aparatului este murdară, documentul se poate subţia, deforma, 
murdări sau rupe în timpul scanării. În acest caz, se pot pierde unele dintre datele de scanare.

Curăţaţi cu grijă şi cu regularitate zonele interioare ale aparatului.

 În funcţie de setările de scanare, cum ar fi dimensiunea documentului, rezoluţia de scanare, 
setările legate de culoare, setările de scanare pe o singură faţă sau faţă-verso, corecţia 
automată a înclinării, omiterea paginilor albe etc., pot apărea următoarele:

• Textul poate fi ilizibil sau neclar în cazul în care rezoluţia imaginii este prea mică.

• Datele scanate ale unui document color pot fi capturate alb-negru.

• Poate fi capturată o singură faţă a unui document faţă-verso.

• O porţiune a documentului poate fi omisă de la scanare sau dimensiunea poate fi prea mică.

• Documentul poate fi scanat până la un anumit punct, după care datele de scanare ar putea 
fi pierdute.

• Paginile albe pot să nu fie şterse sau unele pagini pot fi şterse fără motiv.

• Pot fi adăugate margini la muchiile datelor de scanare.

Consultaţi Manualul de utilizare pentru informaţii despre modul de configurare a setărilor 
de scanare.

 În funcţie de starea documentului (dacă are cute, îndoituri sau orificii) şi a consumabilelor, 
pot fi preluate simultan mai multe pagini ale unui document, cauzând pierderea anumitor 
pagini din datele de scanare.

Verificaţi ca documentul să nu aibă cute, îndoituri sau orificii.

Înlocuiţi periodic toate consumabilele.

 La scanarea documentelor care nu se încadrează în indicaţiile recomandate sau în funcţie 
de starea documentului (dacă are cute, îndoituri sau orificii) şi a consumabilelor sau a 
mecanismelor de alimentare a hârtiei din aparat, documentele ar putea fi blocate în interiorul 
aparatului în timpul scanării. În acest caz, se pot pierde unele dintre datele de scanare. 
(Documentele pot fi distruse ca urmare a blocării hârtiei.)

Consultaţi „Documente acceptabile” din Manualul de utilizare pentru informaţii despre 
documentele acceptabile.

 La scanarea documentelor care au fost marcate cu marker fluorescent, zonele marcate ar 
putea să nu se vadă corect în datele de scanare sau culoarea markerului ar putea fi reprodusă 
incorect, în funcţie de culoarea şi densitatea cernelii markerului.

Aţi putea obţine rezultate mai bune mărind rezoluţia de scanare. Consultaţi Manualul de 
utilizare pentru informaţii despre setările rezoluţiei.



www.brotherearth.com 

Vizitaţi-ne pe internet la adresa
www.brother.com 

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