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(vain EU)

Tämän oppaan käyttö: 1

1 Lue koko opas, ennen kuin käytät tuotetta, ja säilytä se tulevaa tarvetta varten.

2 Noudata tässä oppaassa kuvattuja ohjeita huolellisesti. Varmista aina, että noudatat kaikkia 
tuotteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.

3 Jos olet epävarma tuotteen käytöstä tämän oppaan lukemisen jälkeen, ota yhteys Brotherin 
asiakaspalveluun.

4 Perehdy oppaassa käytettyihin symboleihin ja käytänteisiin varmistaaksesi, että ymmärrät kaikki 
ohjeet.

Tuotteen turvaohjeet 1

MFC-J5330DW/J5335DW/J5730DW/J5930DW/
J6530DW/J6930DW/J6935DW

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japani

Lue tämä kirjanen, ennen kuin yrität käyttää tuotetta tai tehdä mitään huoltotoimenpiteitä. 
Näiden ohjeiden laiminlyönti saattaa lisätä tulipalon, sähköiskun, palovammojen tai 
tukehtumisen riskiä. Brother ei ole vastuussa vahingoista, jos tuotteen omistaja ei ole 
noudattanut tämän oppaan ohjeita.
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Oppaassa käytetyt symbolit ja käytänteet 1

Oppaassa käytetään seuraavia symboleja ja käytänteitä.

Noudata kaikkia tuotteeseen merkittyjä varoituksia ja ohjeita.

VINKKI
Tämän oppaan kuvissa oleva laitemalli on 
MFC-J6930DW.

 

VAROITUS
VAROITUS osoittaa mahdollisen 
vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa kuoleman 
tai vakavia tapaturmia, jos tilannetta ei 
vältetä.

HUOMAUTUS
HUOMAUTUS ilmaisee mahdollisen 
vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vähäisiä 
tai kohtalaisia tapaturmia.

TÄRKEÄÄ
TÄRKEÄÄ osoittaa mahdollisen 
vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa aineellisia 
vahinkoja tai estää tuotteen asianmukaisen 
toiminnan, jos tilannetta ei vältetä.

VINKKI
VINKKI-merkillä varustetuissa kohdissa on 
käyttöympäristöä, asennusolosuhteita tai 
erityisiä käyttöehtoja koskevia määrityksiä.

Kieltokuvakkeet viittaavat 
toimintoihin, joita ei saa tehdä.

Tämä kuvake osoittaa, että helposti 
syttyviä suihkeita ei saa käyttää.

Tämä kuvake osoittaa, että 
orgaanisia liuottimia, kuten alkoholia 
tai nesteitä, ei saa käyttää.

Suurjännite-kuvakkeet varoittavat 
mahdollisista sähköiskuista.

Tulipalovaaran kuvakkeet 
varoittavat tulipalon 
mahdollisuudesta.

Lihavointi Lihavoiduilla kirjasimilla 
merkitään tietyt tuotteen 
ohjauspaneelin tai tietokoneen 
näytön näppäimet.

Kursiivi Kursiivilla korostetaan tärkeää 
kohtaa tai viitataan asiaan 
liittyvään aiheeseen.

Courier 
New

Tuotteen nestekidenäytöllä 
näkyvät viestit on merkitty 
Courier New -kirjasintyypillä.
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Laadinta- ja julkaisutiedote 1

Tämän tuotteen oppaissa annetut turvallisuustiedot perustuvat uusimpiin julkaisuhetkellä 
voimassa oleviin tietoihin. Pidätämme oikeuden muuttaa oppaiden tietoja.

Voit tutustua uusimpiin oppaisiin osoitteessa support.brother.com.

Valitse tuotteelle turvallinen paikka 1

 

VAROITUS
 

 

Valitse paikka, jonka lämpötila on 10 C – 35 C ja kosteus 20 % – 80 % (ilman kondensoitumista).
 

 

 

ÄLÄ altista tuotetta suoralle auringonvalolle, liialliselle kuumuudelle, avotulelle, syövyttäville 
kaasuille, kosteudelle tai pölylle. 
Jos näin tehdään, voi syntyä sähköiskun, oikosulun tai tulipalon vaara. Se voi myös vahingoittaa 
tuotetta ja tehdä siitä toimintakyvyttömän.
 

http://support.brother.com
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ÄLÄ sijoita tuotetta kemikaalien läheisyyteen tai paikkaan, jossa kemikaaleja voi roiskua sen 
päälle. 
Jos kemikaalit joutuvat kosketuksiin tuotteen kanssa, ne voivat aiheuttaa tulipalon tai 
sähköiskun vaaran. 
Erityisesti orgaaniset liuottimet tai nesteet, kuten bentseeni, maalin ohenne, lakan poistaja tai 
hajunpoistoaine, voivat sulattaa tai liuottaa muovikannen ja johdot, mistä on seurauksena 
tulipalon tai sähköiskun vaara. Nämä tai muut kemikaalit saattavat aiheuttaa myös 
toimintahäiriön tai muuttaa tuotteen väriä.

 

HUOMAUTUS
 

Aseta tuote tasaiselle ja tukevalle alustalle, johon ei kohdistu iskuja ja joka ei tärise. Tällainen 
on esimerkiksi kirjoituspöytä. Aseta tuote puhelinpistorasian ja tavallisen maadoitetun 
sähköpistorasian lähelle.
 

 

ÄLÄ aseta raskaita esineitä tuotteen päälle. ÄLÄ sijoita tätä tuotetta epävakaaseen vaunuun tai 
horjuvalle alustalle tai pöydälle etenkään, jos tuotteen lähellä voi olla lapsia. Tuote on raskas ja 
voi kaatua, jolloin seurauksena on henkilövahinkoja ja tuotteen vakava vaurioituminen. 
Skannaustoiminnolla varustettuihin tuotteisiin liittyy lisäksi skannerin lasin rikkoutumisesta 
aiheutuva loukkaantumisvaara.
 

 

Vältä tuotteen sijoittamista vilkkaalle alueelle. Jos tuote on sijoitettava vilkkaalle alueelle, 
varmista, että se on turvallisessa paikassa, josta se ei voi vahingossa pudota ja aiheuttaa 
henkilövahinkoa tai tuotteen vakavaa vaurioitumista.

 

TÄRKEÄÄ
• ÄLÄ aseta esineitä tuotteen päälle. Jos näin tehdään, ylikuumenemisen riski lisääntyy 

toimintahäiriön sattuessa.

• ÄLÄ aseta tuotteen etupuolelle mitään, mikä voisi tukkia faksien vastaanoton tai sivujen 
tulostumisen. ÄLÄ aseta mitään esteitä vastaanotettavien faksien tai tulostettavien sivujen 
reitille.

• ÄLÄ aseta tuotetta häiriölähteiden, kuten kaiuttimien tai muiden kuin Brother-merkkisten 
langattomien puhelimien tukiasemien, lähelle. Ne voivat häiritä tuotteen elektronisten 
komponenttien toimintaa.

• ÄLÄ aseta tuotetta kallistetulle tai vinolle pinnalle. ÄLÄ kallista tuotetta sen jälkeen, kun 
värikasetit on asennettu. Jos näin tehdään, mustetta saattaa vuotaa ja tuotteen sisäosat 
saattavat vaurioitua.
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Yleiset varotoimet 1

VAROITUS
 

Tuote on pakattu muovipusseihin. Muovipussit eivät ole leluja. Tukehtumisvaaran välttämiseksi 
muovipussit on pidettävä vauvojen ja lasten ulottumattomissa ja hävitettävä asianmukaisesti.
 

 

ÄLÄ käytä tuotetta minkään sähkökäyttöisen lääkintälaitteen lähellä. Laitteen lähettämät 
radiotaajuiset häiriösignaalit voivat vaikuttaa sähkökäyttöisiin lääkintälaitteisiin ja aiheuttaa 
toimintahäiriön, josta voi seurata tapaturma.
 

 

Sydämentahdistimen käyttäjät:

Tuote tuottaa heikon magneettikentän. Jos tunnet epätavallisia oireita sydämentahdistimessa, 
kun olet tuotteen lähellä, siirry pois tuotteen läheltä ja ota heti yhteys lääkäriin.
 

 

   

ÄLÄ käytä tuotteen ulko- tai sisäpuolen puhdistukseen helposti syttyviä aineita, minkäänlaista 
suihketta tai alkoholia tai ammoniakkia sisältävää orgaanista liuotinta tai nestettä. Jos näin 
tehdään, seurauksena voi olla tulipalo tai sähköisku. Käytä sen sijaan vain kuivaa 
nukkaamatonta kangasta. Katso tuotteen puhdistusohjeet Online-käyttöopas.

 

HUOMAUTUS
 

Odota, kunnes sivut ovat tulleet ulos tuotteesta, ennen kuin poimit ne. Jos näin ei tehdä, sormet 
voivat jäädä rullien väliin ja vahingoittua.
 

 

ÄLÄ aseta kättä tai vieraita esineitä värikasettipaikkaan. Jos näin tehdään, seurauksena voi olla 
tapaturma.
 

 

Jos paperikasetti on pidennetty suurikokoisille papereille, kuten A3, Legal, Ledger tai Folio, 
sijoita tuote siten, ettei paperikasetti työnny pöydän tai työpöydän reunan yli. Jos joku osuu 
paperikasettiin, tuote voi pudota ja aiheuttaa henkilövahingon.
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Voit välttää tapaturmat, kun olet varovainen etkä aseta sormia kuvassa esitetyille alueille.

 

 

Kun säädät paperikasetin kokoa A3-, Legal-, Ledger- tai Folio-koosta alkuperäiseen, ole 
varovainen, etteivät sormet juutu paperikasetin pohjan rakoihin tai aukkoihin.
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(MFC-J6530DW/J6930DW/J6935DW)

Ole varovainen äläkä aseta sormia kuvissa esitetyille alueille. Seurauksena voi olla tapaturma.
 

 

 

(MFC-J5730DW/J5930DW/J6530DW/J6930DW/J6935DW)

Tuotteen nostamiseen tarvitaan ainakin kaksi henkilöä mahdollisten tapaturmien välttämiseksi. 
Yhden henkilön on pidettävä kiinni tuotteesta etupuolelta ja toisen takapuolelta alla olevan 
kuvan mukaan. Kanna tuotetta työntämällä kätesi tuotteen molemmilla puolilla sijaitseviin 
kantosyvennyksiin. Ole varovainen, etteivät sormet jää väliin, kun lasket tuotteen alas.

ÄLÄ kanna tuotetta pitämällä kiinni alemmasta paperikasetista, kun se on asennettuna. Alempi 
paperikasetti voi pudota ja aiheuttaa henkilövahingon.
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ÄLÄ kanna tuotetta pitämällä kiinni kuvissa esitetyistä alueista. Muussa tapauksessa tuote voi 
luiskahtaa otteestasi ja seurauksena voi olla tapaturma.

(MFC-J5330DW/J5335DW)

Kanna tuotetta työntämällä kätesi tuotteen molemmilla puolilla sijaitseviin kantosyvennyksiin.
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Kun tuotetta kannetaan, irrota paperikasetit, jos ne on pidennetty suurikokoisille papereille, 
kuten Ledger, A3, Legal tai Folio. Paperikasetit voivat pudota paperin painon seurauksena ja 
aiheuttaa henkilövahingon.

 

 

Jos iholle, silmiin tai suuhun pääsee mustetta, toimi välittömästi seuraavasti:

• Jos mustetta on iholla, pese se välittömästi pois vedellä ja saippualla.

• Jos mustetta joutuu silmiin, huuhtele silmät heti vedellä. Jos mustetta jää silmään, silmät voivat 
alkaa punoittaa tai tulehtua lievästi. Ota yhteys lääkäriin, jos ilmenee epätavallisia oikeita.

• Jos mustetta pääsee suuhun, sylje se pois ja ota yhteys lääkäriin välittömästi.
 

 

• Ole varovainen, ettei mustetta pääse silmiin, kun vaihdat värikasettia.

• Pidä värikasetti poissa lasten ulottuvilta.

• Vältä musteen nielemistä.

• ÄLÄ ravista värikasettia. Muste saattaa vuotaa, jos kasettia ravistetaan.

• ÄLÄ pura värikasettia. Mustetta saattaa joutua silmiin tai iholle.
 

 

ÄLÄ kuljeta kättä tulostinpaperin reunaa pitkin. 
Paperin terävät reunat voivat aiheuttaa tapaturman.
 

 

(MFC-J6530DW/J6930DW/J6935DW)

ÄLÄ irrota tai vahingoita tuotteen sisällä olevia huomautus- tai varoitustarroja.
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TÄRKEÄÄ
• Häiriöt virransaannissa voivat poistaa tietoja tuotteen muistista.

• ÄLÄ kytke laitetta samaan sähköpistorasiaan suurten kodinkoneiden tai muiden sellaisten 
laitteistojen kanssa, jotka kuluttavat paljon virtaa. Jos tätä laitetta käytetään yhdessä muiden 
laitteiden kanssa, seurauksena voi olla ylijännite, joka laukaisee ylivirtasuojan tai polttaa 
sulakkeen.

• Suosittelemme vain alkuperäisten värikasettiemme käyttöä. 
Muiden kuin alkuperäisten värikasettien käyttö voi vahingoittaa tulostuspäätä ja aiheuttaa 
värien ja tulostuslaadun vaihtelua.

 

Tuotteen turvallinen yhdistäminen 1

VAROITUS
 

Tuotteen sisällä on suurjännite-elektrodeja. Ennen kuin tuotteen sisäpuolella suoritetaan 
toimenpiteitä, myös säännöllisiä kunnossapito- ja puhdistustoimia, on varmistettava, että 
virtajohto on irrotettu sähköpistorasiasta ja mahdolliset puhelinjohdot (RJ-11) tai Ethernet-
kaapelit on irrotettu tuotteesta.
 

 

 

ÄLÄ käsittele pistoketta märin käsin.
 

 

 

 

Tarkista aina, että pistoke on täysin paikallaan.
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ÄLÄ anna pistokkeen, pistorasian tai tuotteen tulla pölyiseksi.
 

 

 

ÄLÄ yritä huoltaa tätä tuotetta itse. Kansien avaaminen tai irrottaminen saattaa altistaa käyttäjän 
vaarallisille jännitteille ja muille vaaroille. Lisäksi takuu saattaa mitätöityä. Jos tuotteen käytössä 
on ongelmia, ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun.
 

 

 

ÄLÄ anna minkäänlaisen nesteen päästä pistokkeeseen tai pistorasiaan.
 

 

 

Jos tuotteen sisäpuolelle pääsee vettä, muita nesteitä tai metalliesineitä, kytke tuote välittömästi 
irti sähköpistorasiasta ja ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun.
 

 

 

Tämä tuote on kytkettävä vaihtovirtalähteeseen, jonka jännite on tyyppikilvessä mainitulla 
alueella. ÄLÄ kytke sitä tasavirtalähteeseen tai vaihtosuuntaajaan. Jos et ole varma, minkä 
tyyppinen virtalähde on käytettävissä, ota yhteys pätevään sähköasentajaan.
 

 

 

Virtajohdon turvallisuus:

• ÄLÄ aseta mitään virtajohdon päälle.

• Älä aseta tätä tuotetta paikkaan, jossa ihmiset voivat astua virtajohdon päälle.

• ÄLÄ aseta tätä tuotetta paikkaan, jossa johto venyy tai siihen kohdistuu muuta jännitystä.

• Jos näin tehdään, johto saattaa kulua tai rispaantua.
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Tässä tuotteessa on maadoitettu pistoke, jossa on 3 johdinta. Pistoke on tarkoitettu ainoastaan 
maadoitettuun pistorasiaan. Tämä on turvaominaisuus. Jos pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä 
sähköasentajaa tekemään tarvittavat muutokset. ÄLÄ kytke mukana toimitettua maadoitettua 
pistoketta muuhun kuin määritysten mukaiseen pistorasiaan. Jos näin tehdään, seurauksena 
voi olla sähköisku.
 

 

 

Ole varovainen, kun asennat tai muutat puhelinlinjoja.

Älä koskaan koske eristämättömiin puhelinjohtoihin tai -laitteisiin, ellei puhelinjohtoa ole irrotettu 
seinäpistorasiasta. Älä koskaan asenna puhelinjohtoja ukkosen aikana. Puhelimen 
seinäpistorasiaa ei saa koskaan asentaa kosteaan paikkaan.
 

 

 

ÄLÄ käytä tuotetta tai käsittele johtoa, jos johto on kulunut tai rispaantunut. Jos irrotat tuotteen, 
ÄLÄ koske vahingoittuneeseen/kuluneeseen osaan.
 

 

 

ÄLÄ vedä virtajohdon keskeltä. ÄLÄ aseta mitään virtajohdon päälle. ÄLÄ aseta tuotetta 
sellaiseen paikkaan, jossa ihmiset voivat astua johdon päälle. Jos näin tehdään, seurauksena 
voi olla sähköisku tai tulipalo.
 

 

Brother suosittelee, että laitteen kanssa EI käytetä minkäänlaista jatkojohtoa.
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Tuotteen huolto 1

VAROITUS
 

 

Jos tuote on pudonnut tai sen kotelo on vahingoittunut, se voi aiheuttaa sähköiskun. Irrota tuote 
välittömästi sähköpistorasiasta ja ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun.
 

 

 

Jos tuote kuumenee epätavallisen paljon, savuaa tai siitä tulee voimakkaita hajuja tai jos kaadat 
sen päälle vahingossa jotakin nestettä, irrota tuotteen virtajohto välittömästi sähköpistorasiasta. 
Ota yhteys Brotherin asiakaspalveluun.

 

TÄRKEÄÄ
Jos tuote ei toimi normaalilla tavalla, vaikka käyttöohjeita noudatetaan, älä muuta muita kuin 
käyttöohjeissa mainittuja asetuksia. Muiden asetusten väärät säädöt saattavat aiheuttaa 
vaurioita, jotka edellyttävät usein pätevän korjaajan suorittamia suuritöisiä korjauksia, jotta 
tuote saadaan palautetuksi normaaliin käyttökuntoon.
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Tuotetakuu ja -vastuu 1

Mikään tämän käyttöoppaan osa ei vaikuta olemassa olevaan tuotetakuuseen eikä sitä pidä 
tulkita ylimääräiseksi tuotetakuuksi. Tämän oppaan turvaohjeiden laiminlyönti voi mitätöidä 
tuotetakuun.

VAROITUS
 

ÄLÄ anna tämän tuotteen päästä kosketuksiin veden kanssa. Tätä tuotetta ei pidä käyttää 
seisovan veden, kuten kylpyammeen, pesualtaan tai uima-altaan, lähellä, vettä sisältävien 
kodinkoneiden, kuten jääkaapin, lähellä tai kosteassa kellarissa.
 

 

Vältä tämän tuotteen käyttöä ukkosen aikana. Salama saattaa joissakin harvinaisissa 
tapauksissa aiheuttaa sähköiskun.
 

 

ÄLÄ käytä tätä tuotetta kaasuvuodosta ilmoittamiseen vuodon läheisyydessä.
 

 

Käytä ainoastaan tämän tuotteen mukana toimitettua virtajohtoa.

 

HUOMAUTUS
 

Laite on asennettava lähelle sähköpistorasiaa, johon on helppo päästä käsiksi. 
Hätätapauksessa virtajohto on irrotettava sähköpistorasiasta, jotta virta katkeaa kokonaan.

 

Hyväksyntätiedot 1

TÄMÄ LAITE ON SUUNNITELTU KYTKETTÄVÄKSI KAKSIJOHTIMISEEN ANALOGISEEN 
PUHELINLINJAAN (VALINTAISEEN PUHELINVERKKOON), JOKA ON VARUSTETTU 
ASIANMUKAISELLA LIITTIMELLÄ.

Brother ilmoittaa, että tämä tuote ei välttämättä toimi oikein muualla kuin siinä maassa, josta se 
on alun perin ostettu. Valmistajan antama takuu ei ole voimassa, mikäli tätä laitetta käytetään 
muiden maiden yleisissä puhelinverkoissa.
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Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa) 1

Brother Industries Ltd. 
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japani 
vakuuttaa, että tämä tuote on Euroopan yhteisön kaikkien asiaankuuluvien direktiivien ja 
säännösten oleellisten vaatimusten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on ladattavissa WWW-sivustostamme. Siirry osoitteeseen 
support.brother.com ja:

-> valitse ”Käyttöohjeet” 

-> valitse laitemalli

Radio- ja telepäätelaitteita (R&TTE) koskevan direktiivin 
1999/5/EY vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa) 
(koskee malleja, joissa on radioliitäntöjä) 1

Brother Industries Ltd. 
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japani 
vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat R&TTE-direktiivin 1999/5/EY määräysten mukaisia. Jos haluat 
ladata kopion vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta, lue ohjeet osasta 
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa).

Langaton lähiverkko 1

Tämä monitoimitulostin tukee langatonta lähiverkkoa.

Taajuuskaista(t): 2 400 – 2 483,5 MHz

Radiotaajuuden enimmäislähetysteho kyseisillä taajuuskaistoilla: Alle 20 dBm (EIRP, 
radiolähettimen lähetysteho)

NFC (vain mallit, joissa on NFC-toiminto) 1

Tämä monitoimitulostin tukee NFC-toimintoa (Near Field Communication).

Taajuuskaista(t): 13,553 – 13,567 MHz

Radiotaajuuden enimmäislähetysteho kyseisillä taajuuskaistoilla: Alle 111,5 dBμ V/m etäisyydellä 
10 m

Lähiverkkoyhteys (vain mallit, joissa on kiinteä 
lähiverkkotoiminto) 1

HUOMAUTUS
 

ÄLÄ kytke tätä tuotetta lähiverkkoliitäntään, joka on altis ylijännitteille.

 

http://support.brother.com
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Kierrätystiedot WEEE-direktiivin sekä paristo- ja akkudirektiivin 
mukaisesti 1

Tämä tuote/akku on merkitty jommallakummalla yllä esitetyllä kierrätysmerkillä. Merkki tarkoittaa, 
että käyttöikänsä päätyttyä tuote/akku on toimitettava asianmukaiseen keräyspisteeseen, eikä 
sitä saa hävittää talousjätteen mukana.

Kuvantamislaitteiden vapaaehtoinen sopimus 1

(Tämä koskee uusia malleja, jotka tulevat EU:n markkinoille tammikuun 2015 jälkeen.)

Brother takaa, että huolto-osia on saatavana vähintään viiden vuoden ajan laitteen tuotannon 
lopettamisen jälkeen.

Kun haluat huolto-osia, ota yhteys Brother-jälleenmyyjään tai -edustajaan.

  

Tuotteen merkki Pariston tai akun merkki

Vain Euroopan unioni
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Tavaramerkit 1

Windows, Windows Vista ja Windows Phone ovat Microsoft Corporationin joko rekisteröityjä 
tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa tai muissa maissa.

Apple, Macintosh ja Mac ovat Apple Inc.:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja 
muissa maissa.

App Store on Apple Inc.:n palvelumerkki.

Wi-Fi® on Wi-Fi Alliancen® rekisteröity tavaramerkki.

Wi-Fi Protected Setup™ on Wi-Fi Alliancen® tavaramerkki.

Android ja Google Play ovat Google, Inc.:n tavaramerkkejä. Näiden tavaramerkkien käyttöön 
tarvitaan Googlen lupa.

magicJack® magicJack VocalTec Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

Jokaisella yrityksellä, jonka ohjelmiston nimi mainitaan tässä oppaassa, on ohjelmiston 
käyttöoikeussopimus omalle ohjelmalleen.

Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kauppanimet ja tuotenimet, niihin liittyvät 
asiakirjat ja muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä 
tavaramerkkejä.

Avoimen lähdekoodin käyttöoikeutta koskevia 
huomautuksia 1

Tämä laite sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmistoja.

Voit tutustua avoimen lähdekoodin käyttöoikeutta koskeviin huomautuksiin siirtymällä laitemallisi 
aloitussivulla oppaan latausvalintaan Brother Solutions Centerissä osoitteessa 
support.brother.com.

Tekijänoikeus- ja käyttöoikeustiedot 1

©2016 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tuote sisältää seuraavien toimittajien kehittämiä ohjelmistoja:

©1983–1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

©2008 Devicescape Software, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tuote sisältää ZUKEN ELMIC, Inc.:n kehittämän KASAGO TCP/IP -ohjelmiston.

http://support.brother.com
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Muita tietoja 1

FlashFX® on Datalight, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki.

FlashFX® Copyright 1998–2014 Datalight, Inc.

Yhdysvaltain patenttitoimisto 5 860 082/6 260 156

FlashFX® Pro™ on Datalight, Inc.:n tavaramerkki.

FlashFX® Tera™ on Datalight, Inc.:n tavaramerkki.

Reliance™ on Datalight, Inc.:n tavaramerkki.

Reliance Nitro™ on Datalight, Inc.:n tavaramerkki.

Datalight® on Datalight, Inc.:n rekisteröity tavaramerkki.

Copyright 1989–2014 Datalight, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään

Brotherin asiakaspalvelu 1

Asiakaspalvelu 1

Katso paikallisen Brotherin toimiston yhteystiedot osoitteesta www.brother.com.

Huoltokeskusten sijainnit 1

Kysy maasi huoltokeskusten tiedot paikallisesta Brotherin toimistosta. Löydät paikallisten 
toimistojen osoitteet ja puhelinnumerot osoitteesta www.brother.com valitsemalla maan.

http://www.brother.com
http://www.brother.com
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Kopiointilaitteiden laiton käyttö 1

Joidenkin kohteiden tai asiakirjojen kopiointi petostarkoituksessa on laitonta. Seuraavassa on 
esimerkkejä asiakirjoista, joiden kopiointi voi olla laitonta. Suosittelemme, että tarkistat 
lakiasiantuntijalta tai asiaankuuluvilta lainsäädäntöviranomaisilta, jos olet epävarma jonkin 
kohteen tai asiakirjan suhteen:

 Valuutta

 Obligaatiot ja muut velkakirjat

 Talletustodistukset

 Puolustusvoimien palvelus- ja kutsunta-asiakirjat

 Passit

 Postimerkit (vanhat tai käytössä olevat)

 Maahanmuuttoasiakirjat

 Sosiaaliturvaan liittyvät asiakirjat

 Viranomaisten kirjoittamat shekit tai asetteet

 Henkilöllisyystodistukset ja -merkit sekä virkamerkit

Lisäksi moottoriajoneuvojen ajokorttien ja omistusta osoittavien asiakirjojen kopiointi on kiellettyä 
joidenkin kansallisten lakien mukaan.

Tekijänoikeudella suojattuja teoksia ei voi kopioida laillisesti lukuun ottamatta vilpittömän 
menettelyn poikkeusta, joka koskee tekijänoikeudella suojatun teoksen osia. Useiden kopioiden 
ottaminen voidaan käsittää luvattomaksi käytöksi. Taideteokset ovat tekijänoikeudella suojattuja 
teoksia.

Tiedot komission asetuksen (EU) N:o 801/2013 
noudattamisesta 1

1 Kaikki verkkoportit aktivoituina ja yhdistettyina

Langattoman LAN-verkon käyttöönotto / käytöstä poistaminen

Kun haluat kytkeä langattoman verkkoyhteyden päälle tai pois, paina  [Asetukset] > 

[Kaikki aset.] > [Verkko] > [Verkkoliitäntä] > [WLAN] tai [Kiinteä verkko].

Virrankulutus 

Verkossa valmiustilassa 1

MFC-J5330DW
MFC-J5335DW
MFC-J5730DW
MFC-J6530DW

MFC-J5930DW
MFC-J6930DW
MFC-J6935DW

Noin 2,2 W Noin 2,3 W
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