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(cамо за ЕС)

D005L7001-01
BUL
Вариант B

Моля, прочетете настоящото ръководство, преди да започнете работа или поддръжка на 
продукта. Неспазването на настоящите инструкции може да доведе до повишена опасност 
от пожар, токов удар, изгаряния или задушаване. Brother не носи отговорност за повреди, 
причинени от неспазване на инструкциите в настоящото ръководство от страна на 
собственика на продукта.

Как да използвате настоящото ръководство: A

1 Прочетете цялото ръководство, преди да използвате продукта, и го пазете за справки в 
бъдеще.

2 Спазвайте внимателно инструкциите в настоящото ръководство и винаги следвайте 
всички предупреждения и инструкции, написани върху продукта.

3 Ако имате неясноти по използването на продукта, след като сте прочели настоящото 
ръководство, обърнете се към отдела за обслужване на клиенти на Brother или към 
местния дилър на Brother.

4 За да сте сигурни, че разбирате всички инструкции, разучете символите и конвенциите, 
които се използват в документацията.

Ръководство за безопасност A

(HL-L5000D / HL-L5100DN / HL-L5100DNT / HL-L5200DW / HL-L5200DWT /
HL-L6250DN / HL-L6300DW / HL-L6300DWT / HL-L6400DW / HL-L6400DWT /

DCP-L5500DN / DCP-L6600DW / MFC-L5700DN / MFC-L5750DW /
MFC-L6800DW / MFC-L6900DW)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan
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Символи и конвенции, използвани в 
документацията A

В документацията са използвани следните символи и конвенции:

Следвайте всички предупреждения и инструкции, обозначени върху продукта.

 ВНИМАНИЕ
ВНИМАНИЕ показва потенциално опасна 
ситуация, която ако не бъде избегната, 
може да доведе до смърт или сериозни 
наранявания.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ показва 
потенциално опасна ситуация, която ако 
не бъде избегната, може да доведе до 
малки или средни наранявания.

ВАЖНО
ВАЖНО показва потенциално опасна 
ситуация, която може да доведе само до 
имуществени-щети- или загуба на 
функционалност на продукта.

ЗАБЕЛЕЖКА
ЗАБЕЛЕЖКА посочва работната среда, 
условията за инсталиране или специални 
условия за употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА
• Не всички модели се предлагат във 
всички страни.

• Илюстрациите в това ръководство 
показват HL-L6400DW и 
MFC-L6900DW.

 

 Иконите за опасност от 
електричество ви 
предупреждават за възможни 
токови удари.

 Иконите за опасност от пожар 
посочват, че е налице риск от 
пожар.

 Иконите за гореща повърхност 
предупреждават да не докосвате 
горещите части на продукта.

 Иконите със забрана посочват 
действия, които не бива да се 
извършват.

Удебелен 
шрифт

С удебеления шрифт се 
обозначават конкретни 
бутони на контролния 
панел на продукта или на 
екрана на компютъра.

Курсив С курсив се набляга на 
важен момент или се 
препраща към сродна 
тема.

Courier 
New

С текст, написан с шрифт 
Courier New, се 
обозначават съобщения на 
LCD дисплея на продукта.
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Бележки по съставянето и публикацията A

Настоящото ръководство е съставено и публикувано с цел да предостави най-новата 
информация за безопасност на продукта към момента на публикуването. Информацията в 
настоящото ръководство може да подлежи на промяна.

За най-новото ръководство ни посетете на адрес http://support.brother.com

Избор на безопасно място за продукта A

ВНИМАНИЕ

 

Изберете място, където температурата е постоянно между 10 и 32 °C, влажността на 
въздуха е между 20 и 80% и не се образува кондензация.
 

 

НЕ излагайте продукта на пряка слънчева светлина, прекомерна топлина, открит пламък, 
корозивни газове, влага или прах. Това може да създаде риск от токов удар, късо 
съединение или пожар. Също така може да повреди продукта и/или да го приведе в 
състояние, негодно за работа.
 

 

НЕ поставяйте продукта в близост до отоплителни уреди, климатици, електрически 
вентилатори, хладилници или вода. Това може да създаде риск от токов удар, късо 
съединение или пожар, тъй като при контакт на вода с продукта тя може да навлезе в него 
(включително чрез кондензация, създадена от уред за 
отопление/климатизация/вентилация).
 

 

 

http://support.brother.com/
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НЕ поставяйте продукта близо до химикали или на места, където може да възникне 
разлив на химикали. В частност, органичните разтворители или течности може да 
разтопят или деформират корпуса и/или кабелите, което създава риск от пожар или токов 
удар. Те също така могат да причинят неизправности или обезцветяване на продукта.
 

 

НЕ поставяйте продукта на място, където някой от отворите му може да бъде запушен 
или блокиран. Тези отвори са създадени с цел вентилация. Запушването на отворите за 
вентилация на продукта може да създаде рискове от прегряване и/или пожар.

• Оставете разстояние около продукта поне колкото е показано на илюстрацията.

(само за HL)
 

(само MFC и DCP)
 

• Поставете продукта върху твърда хоризонтална повърхност.

• НЕ поставяйте този продукт близо до или над радиатор или нагревател.

• Продуктът НЕ трябва да се “вгражда”, освен ако не сте осигурили подходяща 
вентилация.

 

150 мм

150 мм150 мм 150 мм

300 мм

150 мм 150 мм 150 мм
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НЕ поставяйте този продукт върху нестабилна количка, стойка или маса. Продуктът е 
тежък и може да падне, при което да ви нарани или да се повреди сериозно. При 
продуктите MFC и DCP има допълнителен риск от нараняване, ако стъклото на скенера 
се счупи. Особено ако имате деца, непременно поставете продукта на безопасно място.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 

По време на печат от този продукт се отделят някои химически вещества, а при 
продължителна употреба или използване в недостатъчно вентилирани помещения може 
допълнително да се отделят газове с характерна миризма, като напр. озон. Сложете 
продукта в помещение с добра вентилация за оптимална работа и комфорт.
 

 

Избягвайте да поставяте продукта на оживено място. Ако се налага да го поставите в 
оживена зона, погрижете се продуктът да е разположен на безопасно място, където не 
може да бъде съборен случайно, тъй като падането му може да причини наранявания на 
вас или други лица и сериозна повреда на продукта. Също така се уверете, че всички 
кабели са поставени така, че да не създават риск от спъване.
 

 

Някои продукти съдържат пакетче със силикагел. НЕ яжте пакетчето със силикагел – 
изхвърлете го. Ако го погълнете, потърсете незабавно медицинска помощ.
 

 

НЕ поставяйте тежки предмети върху продукта.
 

 

Поставете продукта върху равна, хоризонтална и стабилна повърхност (например бюро), 
която да не е подложена на вибрации и удари. Поставете продукта близо до телефонна 
розетка (само за MFC) и стандартен, заземен електрически контакт.
 

 

Когато няколко устройства, включително този продукт, са свързани към компютър чрез 
USB кабели, е възможно да усетите електрически заряд, когато докосвате метални части 
на продукта.

 

ВАЖНО
• НЕ включвайте продукта в електрически контакти, които се командват от стенни 
прекъсвачи или автоматични таймери, нито в една и съща верига с други големи уреди, 
като например климатик, копирна машина, шредер и др., които биха могли да влияят на 
захранването.

• НЕ поставяйте предмети върху продукта. Това може да повиши риска от прегряване, ако 
в продукта възникне неизправност.

• НЕ поставяйте продукта близо до източници на смущения, като например 
високоговорители или бази на безжични телефони, които не са на Brother. Това може да 
попречи на работата на електронните компоненти на продукта.

• Прекъсването на захранването може да доведе до изтриване на информация от 
паметта на продукта.
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Общи предпазни мерки A

ВНИМАНИЕ
 

При опаковането на вашия продукт са използвани найлонови пликове. За да избегнете 
риска от задушаване, съхранявайте тези найлонови пликове далеч от бебета и деца. 
Найлоновите пликове не са играчки.
 

 

(само за модели с функция за безжична LAN мрежа)

НЕ използвайте продукта в близост до електромедицински уреди. Радиовълните, 
излъчвани от продукта, може да влияят на електромедицинските уреди и да предизвикат 
неизправности, които да доведат до медицинска злополука.
 

 

За потребители със сърдечни стимулатори 

Този продукт генерира слабо магнитно поле. Ако имате необичайни усещания, свързани 
с вашия сърдечен стимулатор, докато сте в близост до продукта, отдалечете се и 
незабавно се консултирайте с лекар.
 

 

НЕ използвате продукта по време на гръмотевична буря. Съществува малко вероятен 
риск светкавица да предизвика токов удар.
 

 

НЕ изхвърляйте тонер касета или блок от тонер касета и модул на барабана в огън. Може 
да избухне и да причини наранявания.
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НЕ използвайте леснозапалими вещества, спрейове или органичен разтворител/течност, 
съдържащи спирт или амоняк, за почистване на продукта отвътре или отвън. Това би 
могло да причини пожар. Вместо това използвайте само суха кърпа без власинки.
 

 

 

НЕ пристъпвайте към работа с продукта при наличие на засядане на хартия или късчета 
хартия в продукта. Продължителният допир на хартията с изпичащия модул може да 
предизвика пожар.
 

 

НЕ използвайте прахосмукачка за почистване на разсипан тонер. Това може да доведе 
до възпламеняване на тонера в прахосмукачката и представлява потенциална опасност 
за пожар. Внимателно почистете разсипания тонер със суха, мека кърпа без власинки и 
го изхвърлете съгласно местните законови разпоредби.
 

 

Изваждайте щепсела на продукта от контакта, преди да почиствате продукта и стъклото 
на скенера (само за MFC и DCP). НЕ използвайте течности или аерозолни почистващи 
препарати. Използвайте суха и мека кърпа без власинки за почистване.
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 ГОРЕЩА ПОВЪРХНОСТ

Непосредствено след използване на продукта някои негови вътрешни части са много 
горещи. Изчакайте продуктът да изстине поне 10 минути, преди да докосвате вътрешните 
му части.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 

(само за HL)

Когато премествате продукта, застанете пред него и го хванете здраво за дръжките в 
долната му част. 
 

 

 

(само MFC и DCP)

Този продукт е тежък и тежи повече от 16,3 кг. За да се предотвратят възможни 
наранявания, поне двама души трябва да повдигат продукта, като го държат отпред и 
отзад.
 

 

 

Ако използвате долна тава/специализирана изходяща тава, НЕ носете продукта с нея, 
тъй като можете да се нараните или да повредите продукта, защото не е закрепен към 
долната тава/специализираната изходяща тава.
 

 

(само MFC и DCP)

За да се избегне нараняване, внимавайте да не поставяте пръстите си по местата, 
показани на илюстрациите.
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Ако продуктът не се използва за получаване на факсове и ако няма да се ползва за 
продължителен период от време, изключете го от електрическия контакт.
 

 

НЕ се опитвайте да разглобявате тонер касета. Ако има изтичане на тонер, не го 
вдишвайте и не допускайте контакт с кожата. Ако се случи някое от двете неща, 
направете справка в информационните листове за безопасност (SDS) на адрес 
http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html
 

 

Пазете тонер касетата извън обсега на деца. При поглъщане на тонер незабавно се 
консултирайте с лекар и направете справка в информационните листове за безопасност 
(SDS) на адрес http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html
 

 

Препоръчва се блокът на тонер касетата и модула на барабана да се постави на чиста и 
равна повърхност, върху домакинска хартия, с цел предпазване от неволно замърсяване 
с тонер. Ако се разпръсне тонер върху ръцете или дрехите ви, веднага ги избършете или 
ги измийте със студена вода.
 

 

Ако се допрете до тонера, спазвайте следните инструкции:

• Вдишване

При случайно вдишване излезте на чист въздух веднага, след което се обърнете към 
медицинско лице.

• Допир с кожата

Веднага свалете замърсените дрехи и измийте засегнатата кожа с много вода или със 
сапун и вода, ако е възможно.

• Контакт с очите

Потърсете медицинска помощ. Ако има попадане на вещество в очите, веднага 
промийте с много вода в продължение на най-малко 15 минути.

• Поглъщане

Веднага потърсете медицинска помощ. Измийте устата с вода и дайте да изпие 
200–300 мл вода.

За повече информация за безопасност относно тонерите, използвани във вашия продукт, 
посетете следния уеб адрес и прочетете информационните листове за безопасност 
(SDS) http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html

 

http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html
http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html
http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html
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ВАЖНО
НЕ махайте и не повреждайте етикетите за внимание или етикетите с предупреждение 
вътре в продукта.
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Безопасно свързване на продукта A

ВНИМАНИЕ
 

В продукта има електроди под високо напрежение. Преди почистване на вътрешността 
на продукта непременно изключете първо телефонния кабел, а след това и захранващия 
кабел от електрическия контакт. По този начин ще предотвратите токов удар.
 

НЕ дърпайте захранващия кабел, когато включвате или изключвате щепсела от контакта 
– хващайте щепсела с ръка.
 

 

НЕ хващайте щепсела с мокри ръце. Това може да причини токов удар.
 

 

 

Винаги проверявайте дали щепселът е пъхнат докрай.
 

 

Този продукт трябва да се свърже със захранващ променливотоков източник в 
диапазона, посочен на табелката с технически данни. НЕ го включвайте в източник на 
постоянен ток или инвертор. Ако не сте сигурни, се свържете с квалифициран 
електротехник.
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Този продукт е снабден с 3-проводен заземен щепсел. Този щепсел може да се включи 
само в заземен електрически контакт. Това е мярка за безопасност. Ако не можете да 
вкарате щепсела в контакта, обадете се на електротехник, за да смени неподходящия 
контакт. НЕ видоизменяйте предназначението на заземения щепсел.
 

 

(само MFC)

Никога не пипайте открити телефонни проводници или клеми, освен ако телефонният 
кабел не е изваден от розетката. Никога не свързвайте телефонния кабел по време на 
гръмотевична буря и не го използвайте, ако е повреден или протрит. Никога не 
монтирайте стенна телефонна розетка на място, което е влажно или може да овлажнее, 
например близо до хладилник или други електроуреди, които създават кондензация. 
Това може да причини токов удар.
 

 

НЕ поставяйте продукта в положение, в което кабелът ще бъде прекалено обтегнат или 
подложен на натиск по някакъв друг начин. Това може да износи или протрие кабела.
 

 

НЕ използвайте продукта, ако захранващият кабел е износен или повреден. Това може 
да причини токов удар или пожар.
 

 

• НЕ оставяйте предмети върху захранващия кабел.

• НЕ поставяйте този продукт на места, където е възможно да се стъпва върху кабела.

• НЕ поставяйте този продукт в положение, при което кабелът е опънат или подложен 
на натиск, тъй като това може да доведе до износване или повреди.

 

 

НЕ използвайте други, различни от предоставените кабели (или допълнителни 
устройства). Това може да предизвика пожар или наранявания. Инсталирането трябва да 
се извърши правилно, съобразно ръководството за потребителя.
 

 

Brother настоятелно препоръчва да НЕ използвате никакъв удължител за кабела.
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НЕ допускайте контакт на никакви течности с щепсела или електрическия контакт.
 

 

НЕ допускайте натрупване на прах по щепсела, електрическия контакт или продукта.
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Обслужване на продукта A

ВНИМАНИЕ
 

НЕ се опитвайте да обслужвате продукта сами, тъй като отварянето или свалянето на 
капаците може да ви изложи на опасно напрежение и други рискове, както и да анулира 
гаранцията ви. Ако срещнете проблеми с продукта, обърнете се към отдела за 
обслужване на клиенти на Brother или към местния дилър на Brother.
 

 

Ако продуктът бъде изпуснат или корпусът му се повреди, съществува възможност от 
токов удар. Извадете щепсела на продукта от електрическия контакт и се обърнете към 
отдела за обслужване на клиенти на Brother или към местния дилър на Brother.
 

 

Ако в продукта проникнат вода, други течности или метални предмети, незабавно го 
изключете от електрическия контакт и се обърнете към отдела за обслужване на клиенти 
на Brother или към местния дилър на Brother.
 

 

Ако продуктът стане необичайно горещ, изпуска дим или силна миризма или ако случайно 
разлеете течност върху него, незабавно го изключете от електрическия контакт. 
Обърнете се към отдела за обслужване на клиенти на Brother или към местния дилър на 
Brother.

 

ВАЖНО
Ако продуктът не работи нормално, когато следвате инструкциите за работа, 
регулирайте само тези органи за управление, които са описани в инструкциите за 
работа. Неправилното регулиране на други органи за управление може да доведе до 
повреда и обикновено изисква много труд от квалифициран техник за възстановяване 
на продукта за нормална експлоатация.
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Гаранция на продукта и отговорност A

Нищо в настоящото ръководство не оказва влияние на съществуващата гаранция на 
продукта и не може да се тълкува като предоставяне на допълнителна гаранция на 
продукта. Неспазването на инструкциите за безопасност в настоящото ръководство може 
да обезсили гаранцията на продукта.

ВНИМАНИЕ
 

НЕ използвайте продукта в близост до вода, например вана, мивка или перална машина, 
в мокро мазе или в близост до плувен басейн.
 

 

Използвайте само захранващия кабел, предоставен с този продукт.

 

Прекъсване на захранването на устройството A

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 

Този продукт трябва да се монтира до електрически контакт, който е лесно достъпен. В 
аварийни ситуации трябва да извадите захранващия кабел от електрическия контакт, за 
да прекъснете изцяло захранването.

 

Информация за одобрение (само за MFC) A

ТОВА ОБОРУДВАНЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДА РАБОТИ С ДВУПРОВОДНА, АНАЛОГОВА 
PSTN ЛИНИЯ, СНАБДЕНА СЪС СЪОТВЕТЕН КОНЕКТОР.

Brother предупреждава, че този продукт може да не функционира правилно в страна, от 
която не е първоначално закупен, и не предлага гаранция, в случай че този продукт се 
използва с обществени телекомуникационни линии в друга страна.
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Декларация за съответствие (само за Европа) A

Ние, Brother Industries, Ltd. 
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
декларираме, че този продукт съответства на основните изисквания на съответните 
директиви и разпоредби в рамките на Европейската общност.

Декларацията за съответствие (DoC) може да бъде свалена от нашия уеб сайт. Посетете 
http://support.brother.com и:

i изберете Ръководства

i изберете вашия модел.

Декларацията ще бъде свалена като PDF файл.

Декларация за съответствие с Директива R&TTE (Радио и 
телекомуникации) 1999/5/ЕС (само за Европа) 
(Отнася се за модели с телекомуникационни и/или радио 
интерфейси) A

Ние, Brother Industries, Ltd. 
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
декларираме, че тези продукти отговарят на условията на R&TTE Директива 1999/5/ЕС. 
Екземпляр от декларацията за съответствие може да се свали, като следвате инструкциите 
в раздела “Декларация за съответствие (само за Европа)”.

http://support.brother.com/
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Спецификация IEC60825-1:2014 
(само за модели за 220 – 240 V) A

Това е лазерен продукт от Клас 1 според дефиницията в спецификациите IEC60825-1:2014. 
Показаният по-долу етикет е поставен на моделите за страните, в които се изисква.

Вътрешно лазернo излъчване A

Дължина на вълната: 775 – 800 nm

Изход: 25 mW макс.

Клас на лазерния продукт: Клас 3B

ВНИМАНИЕ
 

Използването на органи за управление, регулирането или извършването на процедури, 
различни от определените в това ръководство, може да доведе до опасно облъчване.

 

Безжична LAN мрежа 
(само за модели с функция за безжична LAN мрежа) A

Този принтер/мултифункционално устройство поддържа безжична LAN мрежа.

Честотни ленти: 2400 – 2483,5 MHz

Максимална радиочестотна мощност, предавана в честотните ленти: 
по-малко от 20 dBm(e.i.r.p)

NFC (само модели с NFC функция) A

Този принтер/мултифункционален принтер поддържа NFC, Near Field Communication 
(Комуникация в близко поле).

Честотни ленти: 13,553 – 13,567 MHz

Максимална радиочестотна мощност, предавана в честотните ленти: 
по-малко от 111,5 dBuV/m при 10 m

Този принтер има лазерен диод от Клас 3B, който генерира 
невидимо лазерно излъчване в лазерния модул. Не трябва да 
отваряте лазерния модул при никакви обстоятелства.

 

CLASS 1 LASER PRODUCT
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
LASER KLASSE 1 PRODUKT
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Свързване с LAN мрежа (само за мрежови модели) A

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 

НЕ свързвайте този продукт към LAN връзка, която е подложена на свръхнапрежение.

 

Радиосмущения A

Този продукт съответства на EN55022 (CISPR Издание 22)/Клас B. 

Информация за рециклиране в съответствие с директивите 
за отпадъчното електрическо и електронно оборудване и 
батериите A

Този продукт/батерия е обозначен с един от горепосочените символи за рециклиране. Той 
означава, че след завършване на срока на експлоатация на продукта/батерията трябва да 
ги предадете в подходящ събирателен пункт за такива отпадъци, а не да ги изхвърляте 
заедно с обикновените битови отпадъци.

Доброволно споразумение за устройства за създаване на 
изображения A

(Важи за нови модели, пуснати на пазара в ЕС след януари 2015 г.)

Brother гарантира, че сервизните части ще се предлагат най-малко пет години след края на 
производството.

За да получите сервизни части, се свържете с вашия доставчик или дилър на Brother.

 

 

Маркировка на продукта Маркировка на батерията

само за Европейския съюз
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Търговски марки A

BROTHER е търговска марка или запазена търговска марка на Brother Industries, Ltd.

Windows, Windows Vista, Windows Server и Active Directory са регистрирани търговски марки 
или търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и/или други страни.

Macintosh, iPad, iPhone, iPod touch и OS са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в 
САЩ и други страни.

AirPrint и логото на AirPrint са търговски марки на Apple Inc.

Wi-Fi е регистрирана търговска марка на Wi-Fi Alliance®.

Android и Google Cloud Print са търговски марки на Google Inc. Използването на тези 
търговски марки става с разрешение от Google.

Всяка фирма, заглавието на чийто софтуер е споменат в настоящото ръководство, 
притежава лицензионно споразумение за софтуер, специфично за собствените й програми. 

Всички търговски имена и имена на продукти на компании, появяващи се върху 
продукти на Brother, свързани документи и други материали са търговски марки или 
регистрирани търговски марки на съответните компании.
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Забележки по лицензиране на отворен код A

Този продукт включва софтуер с отворен код.

Посетете Brother Solutions Center на адрес http://support.brother.com  за да видите 
лицензионните бележки за отворен код и информацията за авторски права.

Авторско право и лиценз A

© 2018 Brother Industries, Ltd. Всички права запазени.

Този продукт съдържа софтуер, разработен от следните доставчици:

© 1983–1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ.

© 2008 Devicescape Software, Inc. Всички права запазени.

Този продукт включва софтуера “KASAGO TCP/IP”, разработен от ZUKEN ELMIC, Inc.

Друга информация A

FlashFX® е запазена търговска марка на Datalight, Inc.

FlashFX® авторско право 1998 – 2014 Datalight, Inc.

Патентно ведомство на САЩ 5,860,082/6,260,156.

FlashFX® Pro™ е търговска марка на Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ е търговска марка на Datalight, Inc.

Reliance™ е търговска марка на Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ е търговска марка на Datalight, Inc.

Datalight® е запазена търговска марка на Datalight, Inc.

Авторско право 1989 – 2014 Datalight, Inc., всички права запазени.

Отдел за обслужване на клиенти на Brother A

Обслужване на клиенти A

Посетете http://www.brother.com за информация за контакт с местния офис на Brother.

Места със сервизни центрове A

За сервизните центрове във вашата страна се обърнете към местния офис на Brother. 
Информация за контакт с адреси и телефонни номера на местните офиси може да се 
намери на http://www.brother.com  като изберете вашата страна.

http://support.brother.com/
http://www.brother.com/
http://www.brother.com/
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Незаконно използване на копирна техника 
(само за MFC и DCP) A

Възпроизвеждането на някои артикули или документи с цел измама е нарушение. По-долу 
е представен непълен списък на документи, чието копиране може да е незаконно. Ако 
имате съмнения за конкретен артикул или документ, предлагаме да се осведомите от своя 
юрисконсулт и/или съответните правни органи:

 Пари

 Облигации или други сертификати за задлъжнялост

 Депозитни сертификати

 Документи за военна служба или наборни документи

 Паспорти

 Пощенски марки (унищожени или неунищожени)

 Имиграционни документи

 Документи за социално осигуряване

 Чекове или платежни нареждания, издадени от държавни агенции

 Отличителни значки или емблеми

Освен това, свидетелства за правоуправление на МПС и/или регистрационни талони на 
МПС не могат да се копират съгласно законите в някои държави.

По закон не могат да се копират документи с авторски права, като изключение се прави “за 
лична употреба” по отношение на части от произведение, защитено с авторско право. 
Изработването на няколко копия би означавало неправомерно използване. Творбите на 
изкуството трябва да се считат за еквивалент на творби с авторско право.
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