Hướng dẫn về an toàn sản phẩm
HL-L8260CDN / HL-L8260CDW / HL-L8360CDW / HL-L9310CDW /
MFC-L8690CDW / MFC-L8900CDW / MFC-L9570CDW

Công ty Brother Industries.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Nhật Bản
Đọc hướng dẫn này trước khi cố gắng vận hành sản phẩm, hoặc trước khi cố gắng thực hiện bất
kỳ công tác bảo trì nào. Việc không tuân thủ theo những hướng dẫn có thể làm gia tăng nguy cơ
gây thương tích cá nhân hoặc thiệt hại về tài sản, bao gồm hỏa hoạn, điện giật, bỏng hoặc ngạt
thở. Brother không chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại do người sử dụng sản phẩm không
tuân thủ các hướng dẫn được quy định trong sách hướng dẫn này.

Cách sử dụng sách hướng dẫn này:
1. Đọc toàn bộ sách hướng dẫn trước khi sử dụng sản phẩm của bạn và giữ gìn sách hướng dẫn
này để tham khảo sau.
2. Hãy tuân theo cẩn thận những hướng dẫn được quy định trong sách hướng dẫn này và luôn
đảm bảo rằng bạn tuân theo tất cả các cảnh báo và hướng dẫn được đánh dấu trên sản phẩm.
3. Nếu bạn có những câu hỏi về cách sử dụng sản phẩm của mình trong khi đọc sách hướng dẫn
này, hãy liên hệ với phòng dịch vụ khách hàng của Brother hoặc đại lý Brother tại địa phương
của bạn.
4. Để đảm bảo bạn hiểu tất cả các hướng dẫn, hãy học các ký hiệu và quy ước được sử dụng
trong tài liệu này.
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Các Ký hiệu và Quy ước được Sử dụng trong Tài
liệu này
Các ký hiệu và quy ước sau được sử dụng trong toàn bộ tài liệu này.
Tuân theo tất cả các cảnh báo và hướng dẫn được đánh dấu trên sản phẩm.

CẢNH BÁO

Biểu tượng Bề mặt nóng cảnh báo
bạn không được chạm vào các bộ
phận đang nóng của sản phẩm.

CẢNH BÁO cho biết tình huống có khả năng
gây nguy hiểm mà, nếu không tránh được, có
thể dẫn đến chết người hoặc thương tích
nghiêm trọng.

THẬN TRỌNG
THẬN TRỌNG cho biết tình huống có khả
năng gây nguy hiểm mà, nếu không tránh
được, có thể dẫn đến thương tích nhẹ hoặc ít
nghiêm trọng.

QUAN TRỌNG
QUAN TRỌNG cho biết tình huống có khả
năng gây nguy hiểm mà, nếu không tránh
được, có thể dẫn đến thiệt hại cho tài sản hoặc
hỏng chức năng sản phẩm.

LƯU Ý
LƯU Ý quy định môi trường hoạt động, điều
kiện lắp đặt hoặc điều kiện sử dụng đặc biệt.
Biểu tượng Nguy hiểm điện cảnh báo
bạn về khả năng bị điện giật.
Biểu tượng Nguy hiểm hỏa hoạn
cảnh báo bạn về nguy cơ hỏa hoạn.

Biểu tượng Cấm biểu thị hành động
không được thực hiện.
In đậm

Chữ in đậm xác định các phím cụ
thể trên bảng điều khiển của sản
phẩm hoặc trên màn hình máy
tính.

In
nghiêng

Chữ in nghiêng nhấn mạnh điểm
quan trọng hoặc giới thiệu với
bạn chủ đề liên quan.

Courier
New

Chữ ở phông Courier New xác
định các thông báo trên màn hình
LCD của sản phẩm.

LƯU Ý
• Một số model không sẵn có ở một số quốc
gia.
• Các hình minh họa trong sách hướng dẫn
này chỉ ra HL-L8360CDW/HL-L9310CDW/
MFC-L8900CDW.

Ghi chú về biên soạn và xuất bản
Sách hướng dẫn của sản phẩm này đã được biên soạn và xuất bản nhằm cung cấp các thông
tin an toàn sản phẩm mới nhất tại thời điểm xuất bản. Thông tin có trong sách hướng dẫn này
có thể được thay đổi.
Để biết sách hướng dẫn sử dụng mới nhất, hãy truy cập support.brother.com.
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Chọn Vị trí An toàn cho Sản phẩm của Bạn
CẢNH BÁO

Chọn vị trí có nhiệt độ duy trì trong khoảng từ 10°C đến 32°C, độ ẩm từ 20% đến 80% và
không có ngưng tụ.

KHÔNG đặt sản phẩm gần lò sưởi, điều hòa không khí, quạt điện, tủ lạnh hoặc nguồn nước.
Làm như vậy có thể gây ra nguy cơ bị điện giật, chập mạch, hoặc cháy nổ, vì nước có thể
tiếp xúc với sản phẩm (bao gồm cả nước ngưng tụ do các thiết bị thông gió/điều hòa không
khí/sinh nhiệt tạo ra).

KHÔNG để sản phẩm tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trực tiếp, quá nóng, ngọn lửa trực tiếp,
các khí ăn mòn, độ ẩm, hoặc bụi. Làm như vậy có thể gây ra nguy cơ bị điện giật, chập mạch,
hoặc cháy nổ gây hỏng hóc sản phẩm và/hoặc làm nó không hoạt động được.

KHÔNG đặt sản phẩm gần các hóa chất hoặc ở nơi có hóa chất có thể đổ vào sản phẩm.
Nếu hóa chất tiếp xúc với sản phẩm, có thể có nguy cơ cháy nổ hoặc điện giật. Đặc biệt, các
dung môi hữu cơ hoặc các chất lỏng như benzen, chất pha loãng sơn, chất tẩy đánh bóng,
hoặc chất khử mùi có thể làm tan chảy hoặc làm tan nắp nhựa và/hoặc các cáp, dẫn tới nguy
cơ cháy hoặc điện giật. Các chất này hoặc các loại hóa chất khác cũng có thể làm sản phẩm
trục trặc hoặc bị mất màu.
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KHÔNG đặt sản phẩm tại vị trí có thể chặn hoặc làm cản trở bất kỳ khe hở hoặc lỗ hở nào
trên sản phẩm. Các khe và lỗ hở này có chức năng thông gió cho sản phẩm. Chặn các cửa
thông gió của máy có thể gây ra nguy cơ quá nhiệt và/hoặc cháy nổ.
Thay vào đó:
• Giữ khoảng cách tối thiểu quanh sản phẩm như trình bày trong hình minh họa.
Sản phẩm không có chức năng scan

Sản phẩm có chức năng scan

• Đặt sản phẩm trên bề mặt bằng phẳng vững chắc.
• KHÔNG đặt sản phẩm này gần hoặc phía trên máy tản nhiệt hoặc máy sưởi.
• KHÔNG đặt sản phẩm này trong bất kỳ khu vực lắp đặt nào không có đủ độ thông thoáng.

THẬN TRỌNG
Đặt sản phẩm trên bề mặt chắc chắn, cân bằng và bằng phẳng (như trên bàn), không bị rung
lắc và va đập. Đặt sản phẩm gần ổ cắm điện thoại (chỉ các model MFC) và ổ chắm điện được
nối đất tiêu chuẩn.
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KHÔNG đặt sản phẩm này trên xe, đế, hoặc bàn không chắc chắn, đặc biệt nếu có trẻ em
đứng gần sản phẩm. Sản phẩm có trọng lượng nặng và có thể rơi, gây thương tích cho bạn
và những người khác và làm hỏng hóc sản phẩm nghiêm trọng. Đối với những sản phẩm có
chức năng quét, có thêm rủi ro thương tích nếu kính máy quét bị vỡ.
Tránh đặt sản phẩm ở khu vực nhiều người qua lại. Nếu bạn phải đặt sản phẩm ở khu vực
nhiều người qua lại, đảm bảo rằng sản phẩm phải ở vị trí an toàn, không thể bị vô tình làm
đổ, điều này có thể gây thương tích cho bạn hoặc người khác và làm sản phẩm hư hỏng
nghiêm trọng.
Cũng đảm bảo rằng các dây điện phải được cố định để không làm ai bị vấp.
KHÔNG đặt các đồ vật nặng trên sản phẩm.
KHÔNG đặt bất kỳ đồ vật nào quanh sản phẩm. Các đồ vật đó có thể cản trở việc tiếp cận ổ
cắm điện trong trường hợp khẩn cấp. Điều quan trọng là sản phẩm phải có thể được rút
phích điện bất cứ khi nào cần thiết.
Sản phẩm này phát thải một số chất hóa học nhất định trong khi in. Ngoài ra, nếu được sử
dụng trong thời gian dài hoặc ở khu vực thông gió kém, sản phẩm có thể phát thải khí có mùi
chẳng hạn như ôzôn. Đặt sản phẩm ở khu vực thông thoáng để có được hiệu suất và sự tiện
lợi tối ưu.

QUAN TRỌNG
• KHÔNG đặt sản phẩm cạnh các thiết bị có từ trường hoặc tạo ra từ trường. Làm như vậy
có thể gây nhiễu quá trình vận hành của sản phẩm, làm giảm chất lượng in.
• KHÔNG đặt sản phẩm cạnh các nguồn gây nhiễu, như loa hoặc các thiết bị điện thoại
không dây cơ bản không phải của Brother. Làm như vậy có thể gây nhiễu cho quá trình vận
hành của các bộ phận điện tử của sản phẩm.

Kết nối Sản phẩm An toàn
CẢNH BÁO
NGUY HIỂM VỀ ĐIỆN
Việc không tuân thủ các cảnh báo trong phần này có thể dẫn đến nguy cơ bị điện giật. Ngoài
ra, bạn có thể gây ra hiện tượng chập mạch dẫn đến nguy cơ cháy nổ.
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Có các điện cực điện áp cao bên trong sản phẩm. Trước khi bạn tiếp cận bên trong sản
phẩm, bao gồm cả việc bảo trì định kỳ như vệ sinh, đảm bảo rằng trước tiên bạn đã rút phích
cắm đường dây điện thoại (chỉ các model MFC) và sau đó dây nguồn khỏi ổ cắm điện, cũng
như bất kỳ cáp điện thoại /RJ-11 (chỉ các model MFC) hoặc Ethernet/RJ-45 (chỉ các model
Network) khỏi sản phẩm.
KHÔNG đẩy bất kỳ vật thể nào vào trong sản phẩm qua các khe hoặc các lỗ hở trên sản
phẩm, vì chúng có thể chạm vào các điểm hoặc các bộ phận có điện áp nguy hiểm.

KHÔNG cầm phích cắm bằng tay ướt. Làm như vậy có thể bị điện giật.

Luôn đảm bảo rằng phích cắm được cắm hoàn toàn. KHÔNG sử dụng sản phẩm hoặc cầm
vào dây nếu dây đã bị mòn hoặc bị cọ sờn.

Thường xuyên rút phích điện để vệ sinh. Sử dụng vải khô để vệ sinh chân cắm của phích
điện và khu vực giữa chân cắm. Nếu phích điện được cắm vào ổ cắm trong khoảng thời gian
dài, bụi tích tụ quanh khu vực chân cắm có thể làm chập mạch, dẫn đến cháy nổ.

KHÔNG tháo dỡ sản phẩm này. Việc tháo dỡ sản phẩm này có thể gây hỏa hoạn hoặc điện
giật.
KHÔNG cố gắng tự sửa chữa sản phẩm này. Việc mở hoặc tháo nắp có thể khiến bạn tiếp
xúc với các điểm có điện áp nguy hiểm hoặc những rủi ro khác và có thể làm mất hiệu lực
của giấy bảo hành của bạn. Mọi dịch vụ sửa chữa, hãy tham khảo ý kiến Dịch vụ khách hàng
của Brother hoặc Đại lý Brother tại khu vực của bạn.
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KHÔNG làm rơi bất kỳ vật thể bằng kim loại cứng nào hoặc bất kỳ loại chất lỏng nào vào
phích cắm điện của sản phẩm. Nó có thể gây ra điện giật hoặc cháy nổ.

Nếu nước, chất lỏng khác hoặc vật kim loại rơi vào bên trong sản phẩm, rút ngay sản phẩm
khỏi ổ cắm điện và liên hệ với dịch vụ khách hàng của Brother hoặc đại lý Brother tại địa
phương của bạn.

Sản phẩm này phải được kết nối với nguồn điện AC trong phạm vi được chỉ định trên nhãn
định mức (Bạn có thể tìm thấy nhãn định mức trên máy). KHÔNG kết nối sản phẩm với
nguồn điện DC hoặc bộ chuyển đổi. Nếu bạn không chắc về nguồn điện mà mình đang sử
dụng, hãy liên hệ với một thợ điện có trình độ.

Sử dụng Sản phẩm An toàn
CẢNH BÁO
NGUY HIỂM VỀ ĐIỆN
Việc không tuân thủ các cảnh báo trong phần này có thể dẫn đến nguy cơ bị điện giật. Ngoài
ra, bạn có thể gây ra hiện tượng chập mạch dẫn đến nguy cơ cháy nổ.

Nếu sản phẩm bị rơi hoặc vỏ sản phẩm bị hỏng, có thể có nguy cơ bị điện giật. Rút phích
điện sản phẩm khỏi ổ cắm điện và liên hệ với trung tâm dịch vụ khách hàng của Brother hoặc
đại lý của Brother tại khu vực của bạn.

KHÔNG sử dụng sản phẩm này khi có mưa bão. Có thể có nguy cơ bị điện giật từ xa do tia
sét.

KHÔNG để các hộp mực, bộ hộp mực và trống mực, hoặc một hộp mực thải vào ngọn lửa
hoặc những nơi dễ cháy. Nó có thể phát nổ, gây thương tích.
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NGUY CƠ HỎA HOẠN
Việc không tuân thủ các cảnh báo trong phần này có thể dẫn đến nguy cơ hỏa hoạn.

KHÔNG sử dụng các chất dễ cháy, bất kỳ loại chất xịt nào, hoặc dung môi/chất lỏng hữu cơ
có chứa cồn hoặc amoniac để vệ sinh bên trong hoặc bên ngoài sản phẩm. Làm như vậy có
thể gây ra hỏa hoạn. Thay vào đó, chỉ sử dụng khăn khô, không có xơ. Để biết hướng dẫn về
cách vệ sinh sản phẩm uu Hướng dẫn sử dụng trực tuyến

KHÔNG cố vận hành sản phẩm này khi bị kẹt giấy hoặc có mẩu giấy vụn kẹt bên trong sản
phẩm. Việc để giấy tiếp xúc lâu dài với khối sấy có thể gây ra hỏa hoạn.

KHÔNG dùng máy hút bụi để vệ sinh mực rơi vãi. Làm như vậy có thể khiến bụi mực bốc
cháy bên trong máy hút bụi, có khả năng gây ra hỏa hoạn. Vệ sinh kỹ bụi mực bằng vải mềm,
khô, không có xơ và tiêu hủy nó theo các quy định của địa phương.
(Chỉ model có chức năng mạng LAN không dây)
KHÔNG sử dụng sản phẩm gần bất kỳ thiết bị điện y tế nào. Các sóng vô tuyến phát ra từ
sản phẩm có thể ảnh hưởng đến các thiết bị điện y tế và gây ra sự cố, có thể dẫn đến tai nạn
hay chấn thương.
Đối với người dùng có đeo máy trợ tim:
Sản phẩm này tạo ra từ trường yếu. Nếu bạn nhận thấy máy trợ tim không hoạt động bình
thường khi sử dụng gần sản phẩm này, hãy di chuyển sản phẩm này ra xa và hỏi ý kiến bác
sĩ ngay.
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KHÔNG đặt các đồ vật sau bên trên sản phẩm.
Nếu đồ vật tiếp xúc với bộ phận điện bên trong sản phẩm, có thể gây cháy nổ hoặc điện giật.
• Các vật kim loại như ghim hoặc đinh kẹp
• Các kim loại quý như dây chuyền hoặc nhẫn
• Các bình chứa nước hoặc chất lỏng như cốc, lọ hoa hoặc bình hoa
BỀ MẶT NÓNG
Ngay sau khi sử dụng sản phẩm, một số bộ phận bên trong sản phẩm sẽ trở nên rất nóng.
Hãy chờ ít nhất 10 phút để sản phẩm mát lại trước khi bạn chạm vào các bộ phận bên trong
sản phẩm.

Nếu sản phẩm trở nên nóng bất thường, tỏa ra khói, có mùi khét, hoặc nếu bạn vô tình làm
đổ nước vào sản phẩm, hãy rút ngay sản phẩm khỏi ổ cắm điện. Hãy liên hệ với trung tâm
dịch vụ khách hàng của Brother hoặc đại lý Brother tại địa phương của bạn..
Sử dụng túi nhựa để đóng gói sản phẩm. Các túi nhựa không phải là đồ chơi. Để tránh nguy
cơ ngạt thở, hãy để những túi nhựa này tránh xa tầm tay trẻ sơ sinh và trẻ em và tiêu hủy
chúng đúng cách.
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(Chỉ các model MFC)
Sử dụng cảnh báo khi lắp đặt hoặc sửa đổi đường dây điện thoại. Tuyệt đối không chạm vào
dây điện thoại hoặc các đầu nối không được cách điện trừ khi đường dây điện thoại đã được
rút ra khỏi ổ cắm trên tường.
Tuyệt đối không lắp đặt dây điện thoại khi trời mưa bão. Tuyệt đối không lắp đặt ổ cắm điện
thoại tại vị trí ẩm ướt hoặc có thể bị ẩm ướt, như gần tủ lạnh hoặc các thiết bị khác tạo ra hơi
nước.

An toàn Dây Nguồn:
• Sản phẩm này được trang bị một phích cắm nối đất 3 dây. Phích cắm này sẽ chỉ phù hợp
với ổ cắm điện đã được nối đất. Đây là một tính năng an toàn. Nếu bạn không thể cắm
phích cắm vào ổ cắm, hãy yêu cầu thợ điện của bạn thay thế ổ cắm đã lỗi thời của bạn.
KHÔNG cố gắng bỏ qua mục đích của phích cắm nối đất.
• KHÔNG để bất kỳ vật gì lên dây nguồn.
• KHÔNG đặt sản phẩm này ở vị trí mọi người có thể giẫm lên dây.
• KHÔNG đặt sản phẩm này ở vị trí dây bị kéo hoặc bị đè, vì điều này khiến dây bị mòn hoặc
bị cọ sờn.
• KHÔNG sử dụng sản phẩm hoặc cầm vào dây nếu dây đã bị mòn hoặc bị cọ sờn. Nếu
không rút phích cắm sản phẩm của bạn, KHÔNG chạm vào bộ phận bị hỏng/cọ sờn.
• KHÔNG kéo ở phần giữa dây nguồn AC; làm như vậy có thể làm dây bị đứt ra khỏi phích
cắm. Làm như vậy có thể bị điện giật.
• KHÔNG sử dụng bất kỳ loại cáp không được chỉ định (hoặc các thiết bị tùy chọn). Làm như
vậy có thể gây cháy nổ hoặc thương tích. Việc cài đặt phải được thực hiện đúng theo
hướng dẫn sử dụng.
• Brother cực kỳ khuyến cáo bạn KHÔNG sử dụng bất kỳ loại dây nối dài nào.
• Phải định vị sản phẩm này sao cho dây nguồn không bị bó hoặc thắt chặt.
• KHÔNG sử dụng bất kỳ loại cáp nào không đi kèm sản phẩm, không đáp ứng các thông số
kỹ thuật cáp hiện hành được quy định trong Hướng dẫn cài đặt nhanh. Làm như vậy có thể
gây cháy nổ hoặc thương tích. Việc cài đặt phải được thực hiện đúng theo Hướng dẫn cài
đặt nhanh.

THẬN TRỌNG
Khi bạn di chuyển sản phẩm, hãy di chuyển sản phẩm theo hình minh họa.
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Để tránh những thương tích có thể xảy ra, phải cần ít nhất hai người nâng sản phẩm bằng
cách giữ sản phẩm từ mặt trước và mặt sau.

Nếu bạn sử dụng Khay Dưới/, KHÔNG cầm sản phẩm bằng Khay Dưới/ vì bạn có thể bị
thương hoặc làm hỏng sản phẩm do sản phẩm được gắn vào Khay Dưới.
(Chỉ các sản phẩm có chức năng scan)
Để phòng ngừa thương tích, hãy cẩn thận để không chạm ngón tay vào các khu vực trong
hình minh họa.

Vì sự an toàn của bạn, hãy rút phích điện của sản phẩm ra khỏi ổ cắm điện khi không sử
dụng trong thời gian dài.
Khi kết nối nhiều thiết bị kể cả sản phẩm này với máy tính bằng cách sử dụng cáp USB, bạn
có thể cảm thấy điện tích khi chạm vào các phần bằng kim loại của sản phẩm.
Một số sản phẩm và/hoặc thùng chứa của chúng có một gói silica gel. KHÔNG được ăn gói
silica gel; hãy bỏ nó đi. Nếu bạn nuốt phải, hãy đi khám bác sĩ ngay.
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KHÔNG cố gắng tháo hộp mực. Nếu bột mực rò rỉ ra ngoài, tránh hít phải hoặc để mực tiếp
xúc với da.
Để hộp mực tránh xa tầm tay trẻ em. Nếu nuốt phải bột mực, hãy đi khám bác sĩ ngay.
Chúng tôi khuyến cáo nên đặt hộp mực và cụm bộ trống mực lên bề mặt sạch, bằng phẳng
có giấy dùng một lần lót ở dưới phòng trường hợp bạn chẳng may đổ hoặc dây mực ra. Nếu
mực dây ra tay hoặc quần áo, ngay lập tức lau hoặc rửa sạch bằng nước lạnh.
Nếu bạn tiếp xúc với mực, hãy làm theo những hướng dẫn sau:
• Hít phải
Cần được chăm sóc y tế ngay. Trong trường hợp vô tình hít phải, hãy chuyển sang nơi có
không khí trong lành ngay lập tức, sau đó đến dịch vụ chăm sóc y tế.
• Tiếp xúc với da
Cởi bỏ quần áo bị dây bẩn ngay lập tức và rửa sạch vùng da bị ảnh hưởng với nhiều nước
hoặc xà phòng và nước.
• Tiếp xúc với mắt
Cần được chăm sóc y tế. Nếu mực bay vào mắt, ngay lập tức rửa mắt bằng nước liên tục
trong ít nhất 15 phút.
• Nuốt phải
Cần được chăm sóc y tế ngay. Rửa sạch miệng bằng nước và uống 200 - 300 ml (một cốc)
nước.
KHÔNG dùng tay vuốt các cạnh giấy. Cạnh giấy mỏng và sắc có thể làm bạn bị thương.

QUAN TRỌNG
• Một sự thay đổi khác biệt về hiệu suất của sản phẩm có thể là dấu hiệu của việc cần phải
sửa chữa.
• KHÔNG kết nối sản phẩm với ổ cắm điện được kiểm soát bởi các công tắc tường hoặc bộ
hẹn giờ tự động, hoặc với cùng mạch điện với các thiết bị lớn hoặc các thiết bị khác cần
tiêu thụ nhiều điện năng. Nó có thể làm gián đoạn nguồn cấp điện. Việc gián đoạn nguồn
cấp điện cũng có thể xóa mất thông tin khỏi bộ nhớ của sản phẩm, và hiện tượng này lặp
lại liên tục có thể làm hỏng sản phẩm.
• Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng mực in chính hãng của chúng tôi để thay thế hộp mực
đi kèm với thiết bị. Các hộp mực không chính hãng có thể làm hỏng máy. Chúng cũng có
thể tạo ra sự khác biệt về màu sắc hoặc khả năng lưu trữ ổn định. (Không phải tất cả các
loại hộp mực không chính hãng đều gây ra những vấn đề này.)
• KHÔNG bóc hay làm hỏng các nhãn cảnh báo hay thận trọng bên trong sản phẩm.
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• KHÔNG đặt các vật nặng lên trên sản phẩm. Làm như vậy có thể làm trục trặc sản phẩm.
• Nếu sản phẩm không hoạt động bình thường khi các hướng dẫn vận hành được tuân theo,
chỉ điều chỉnh các điều khiển được đề cập đến trong hướng dẫn vận hành. Điều chỉnh sai
các điều khiển khác có thể dẫn đến hỏng sản phẩm và sẽ thường đòi hỏi công sức vất vả
của kỹ thuật viên có chuyên môn để khôi phục sản phẩm về hoạt động bình thường.

Thông tin Quan trọng
Hướng dẫn An toàn Quan trọng
1. Sản phẩm này được trang bị một phích cắm loại nối đất ba dây, một phích cắm có hai hoặc
ba chân. Phích cắm này sẽ chỉ phù hợp với ổ cắm điện loại nối đất. Đây là một tính năng an
toàn. Nếu bạn không thể cắm phích cắm vào ổ cắm, hãy liên hệ với thợ điện của bạn thay
thế ổ cắm đã lỗi thời của bạn. KHÔNG bỏ qua mục đích của phích cắm nối đất.
2. KHÔNG đặt bất kỳ vật gì lên dây nguồn kể cả sản phẩm này. KHÔNG cho phép giẫm lên
dây nguồn.
3. KHÔNG chạm vào tài liệu trong khi in.
4. Tuyệt đối không đẩy bất kỳ vật gì vào sản phẩm này qua các khe vỏ, vì chúng có thể chạm
vào các điểm điện áp nguy hiểm hoặc làm ngắn mạch các bộ phận dẫn đến nguy cơ hỏa
hoạn hoặc điện giật. Tuyệt đối không đổ bất kỳ chất lỏng nào lên sản phẩm.
5. Rút sản phẩm này khỏi ổ cắm tường và gọi Nhân viên bảo dưỡng được ủy quyền đến bảo
dưỡng trong các điều kiện sau:
• Nếu dây nguồn bị hỏng hoặc cọ sờn.
• Nếu sản phẩm bị đổ chất lỏng vào.
• Nếu sản phẩm bị dính mưa hoặc nước.
• Nếu sản phẩm không hoạt động bình thường khi các hướng dẫn vận hành được tuân theo.
Chỉ điều chỉnh các điều khiển được đề cập đến trong hướng dẫn vận hành. Điều chỉnh sai
các điều khiển khác có thể dẫn đến hỏng sản phẩm và sẽ thường đòi hỏi thêm nhiều công
sức của kỹ thuật viên có chuyên môn để khôi phục sản phẩm về hoạt động bình thường.
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• Nếu sản phẩm đã bị rơi hoặc vỏ bị hỏng.
• Sự thay đổi đáng kể về hiệu năng báo hiệu sản phẩm cần được bảo dưỡng.

CẢNH BÁO
Để đề phòng nguy cơ điện giật, luôn ngắt kết nối tất cả các dây cáp khỏi ổ cắm trên tường
trước khi bảo dưỡng, sửa đổi hoặc lắp đặt thiết bị.

QUAN TRỌNG
• Thiết bị này có thể không được sử dụng trên đường dây dịch vụ trả cước được cung cấp
bởi công ty điện thoại hoặc kết nối với đường dây của các bên. (Chỉ các model MFC)
• Brother không chịu bất kỳ trách nhiệm tài chính hay trách nhiệm nào khác có thể là kết quả
của việc sử dụng thông tin này, bao gồm các hậu quả trực tiếp, đặc biệt hoặc là các hư
hỏng được gây ra. Tài liệu này không gia hạn hoặc liên quan đến việc cấp bảo hành.

Bảo hành sản phẩm & Trách nhiệm pháp lý
Không điều nào trong sách hướng dẫn này sẽ ảnh hưởng đến bất kỳ bảo hành sản phẩm hiện
có nào hoặc được hiểu là cấp bất kỳ bảo hành sản phẩm bổ sung nào. Không tuân theo các
hướng dẫn an toàn trong sách hướng dẫn này có thể làm vô hiệu hóa bảo hành sản phẩm của
bạn.

CẢNH BÁO
KHÔNG sử dụng sản phẩm này ở gần nước, ví dụ: gần bồn tắm, chậu rửa, chậu rửa ở nhà
bếp hoặc máy giặt, trên nền ẩm ướt hoặc gần bể bơi.

Tránh sử dụng sản phẩm này khi trời mưa bão. Có thể có nguy cơ bị điện giật từ xa do tia
sét.

KHÔNG sử dụng sản phẩm này để báo cáo rò rỉ khí ga gần nơi rò rỉ.
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Chỉ sử dụng dây nguồn đi kèm với sản phẩm.
Ngắt kết nối thiết bị

Sản phẩm này phải được lắp đặt gần ổ cắm điện dễ cắm. Trong trường hợp khẩn cấp, bạn
phải rút dây nguồn khỏi ổ cắm để tắt nguồn ngay.

Thông tin Chấp thuận (chỉ các model MFC)
THIẾT BỊ NÀY ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ HOẠT ĐỘNG VỚI MỘT ĐƯỜNG DÂY PSTN TƯƠNG TỰ
HAI DÂY VỪA KHÍT VỚI ĐẦU NỐI THÍCH HỢP.
Brother khuyến cáo rằng sản phẩm này có thể không hoạt động chính xác ở quốc gia khác với
nơi mà nó đã được mua, và không cung cấp bất kỳ bảo hành nào trong trường hợp sản phẩm
này được sử dụng trên đường dây viễn thông công cộng ở một quốc gia khác.

Thông số kỹ thuật IEC60825-1:2014 (Chỉ với model 220-240V)
Sản phẩm này là một sản phẩm laze Loại 1 theo quy định trong thông số kỹ thuật
IEC60825-1:2014. Nhãn được chỉ ra bên dưới được gắn tại quốc gia theo yêu cầu.
Sản phẩm này có Điốt laze loại 3B phát ra
bức xạ laze không nhìn thấy trong Bộ laze.
Không được mở Bộ laze ra trong bất kỳ
trường hợp nào.
Bức xạ Laze trong
Bước sóng: 770 - 800 nm
Công suất: tối đa 25 mW.
Loại laze: Loại 3B

CẢNH BÁO
Sử dụng điều khiển, điều chỉnh hoặc thực hiện các quy trình khác với những gì được quy
định trong sách hướng dẫn này có thể dẫn đến phơi nhiễm bức xạ nguy hiểm.
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Mạng LAN không dây (Chỉ model có Chức năng mạng LAN
Không dây)
Máy in/Máy in Đa chức năng này hỗ trợ mạng LAN Không dây.
Dải tần số: 2400 - 2483,5 MHz
Nguồn tần số vô tuyến tối đa được truyền trong dải tần số: Dưới 20 dBm (e.i.r.p)

NFC (Chỉ các model có Chức năng NFC)
Máy in/Máy in đa chức năng này hỗ trợ (Giao tiếp trường gần).
Dải tần số: 13,553 - 13,567 MHz
Nguồn tần số vô tuyến tối đa được truyền trong dải tần số: dưới 111,5 dBuV/m ở khoảng cách
10 m

Kết nối Mạng LAN (Chỉ model có Chức năng Mạng LAN có dây)

THẬN TRỌNG
KHÔNG kết nối sản phẩm này với kết nối mạng LAN có thể bị quá áp.

Các nhãn hiệu
BROTHER là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của Công ty Brother Industries.
Microsoft và Windows là các nhãn hiệu đăng ký của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và/hoặc
các quốc gia khác.
Active Directory là nhãn hiệu đăng ký hoặc nhãn hiệu của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và/
hoặc các quốc gia khác.
Mac là nhãn hiệu của Apple Inc., đã được đăng ký tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
Biểu tượng AirPrint và AirPrint là các nhãn hiệu của Apple Inc.
Wi-Fi là nhãn hiệu đăng ký của Wi-Fi Alliance®.
Android là nhãn hiệu của Google Inc.
Google Play là nhãn hiệu của Google Inc.
Mỗi công ty có tên phần mềm được đề cập trong sách hướng dẫn sử dụng này có một Thỏa
thuận cấp phép phần mềm dành riêng cho các chương trình độc quyền của họ.
Nhãn hiệu Phần mềm
FlashFX® là nhãn hiệu đăng ký của Datalight, Inc.
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FlashFX® Pro™ là nhãn hiệu của Datalight, Inc.
FlashFX® Tera™ là nhãn hiệu của Datalight, Inc.
Reliance™ là nhãn hiệu của Datalight, Inc.
Reliance Nitro™ là nhãn hiệu của Datalight, Inc.
Datalight® là nhãn hiệu đăng ký của Datalight, Inc.
Bất kỳ tên thương hiệu và tên sản phẩm nào của công ty xuất hiện trên các sản phẩm
của Brother, các tài liệu có liên quan và bất kỳ tài liệu nào khác là các nhãn hiệu hoặc
nhãn hiệu đăng ký của công ty tương ứng đó.

Ghi chú cấp phép mã nguồn mở
Sản phẩm này bao gồm phần mềm nguồn mở.
Đến phần lựa chọn tải xuống thủ công của trang chủ model của bạn của Trun tâm Giải pháp
Brother tại địa chỉ support.brother.com để xem Chú thích Cấp phép Nguồn Mở và Thông tin Bản
quyền.

Bản quyền và Giấy phép
©2017 Công ty Brother Industries, Ltd. Bảo lưu mọi quyền.
Sản phẩm này gồm có phần mềm được phát triển bởi các nhà cung cấp sau:
©1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. BẢO LƯU MỌI QUYỀN.
©2008 Devicescape Software, Inc. Bảo lưu mọi quyền.
Sản phẩm này gồm có phần mềm “KASAGO TCP/IP” được phát triển bởi Công ty ZUKEN
ELMIC.
Bản quyền 1989-2014 Công ty Datalight, Bảo lưu mọi quyền.
FlashFX® Copyright 1998-2014 Datalight, Inc.
Văn phòng cấp bằng sáng chế Hoa Kỳ 5,860,082/6,260,156

Dịch vụ khách hàng của Brother
Dịch vụ khách hàng
Truy cập www.brother.com để biết thông tin liên lạc của văn phòng Brother tại địa phương của
bạn.
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Các Địa điểm Trung tâm Dịch vụ
Để biết các trung tâm dịch vụ tại quốc gia của bạn, hãy liên hệ với Văn phòng Brother tại địa
phương. Bạn có thể tìm thấy thông tin về địa chỉ và số điện thoại liên lạc tại www.brother.com
bằng cách chọn quốc gia của mình.

Việc Sử dụng Trái phép Thiết bị Sao chép (Chỉ
các sản phẩm có chức năng scan)
Tạo bản sao các vật phẩm hoặc tài liệu nhất định với mục đích gian lận là một hành vi phạm tội.
Sau đây là danh sách không đầy đủ các tài liệu có thể bị coi là trái pháp luật khi tạo bản sao.
Chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra với cố vấn pháp lý của bạn và/hoặc cơ quan pháp luật có
liên quan nếu nghi ngờ về một vật phẩm hay tài liệu cụ thể:
• Tiền tệ
• Trái phiếu hoặc các chứng nhận nợ khác
• Chứng chỉ tiền gửi
• Giấy tờ dự thảo hoặc trát đòi của lực lượng vũ trang
• Hộ chiếu
• Tem bưu chính (đã hủy hoặc chưa hủy)
• Giấy tờ nhập cư
• Tài liệu phúc lợi
• Séc hoặc ngân phiếu được rút bởi cơ quan chính phủ
• Phù hiệu hoặc biển hiệu nhận dạng
Ngoài ra, giấy phép lái xe và/hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu xe cơ giới không được sao
chép theo quy định của luật pháp của các quốc gia nhất định.
Các tác phẩm có bản quyền không thể sao chép hợp pháp, ngoại trừ “xử lý hợp lý” đối với các
phần của một tác phẩm có bản quyền. Nhiều bản sao sẽ cho thấy là sử dụng không đúng. Các
tác phẩm nghệ thuật cần được xem xét như các tác phẩm có bản quyền.
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100% làm từ giấy tái chế
Được xuất bản vào tháng: 02/2019
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