
(numai pentru UE)

Ghid de siguranţa produsului
HL-L2310D / HL-L2312D / HL-L2350DW / HL-L2357DW / HL-L2352DW /

HL-L2370DN / HL-L2372DN / HL-L2375DW / HL-B2080DW /
DCP-L2510D / DCP-L2512D / DCP-B7500D / DCP-L2530DW /

DCP-L2537DW / DCP-L2532DW / DCP-B7520DW / DCP-L2550DN /
DCP-L2552DN / MFC-L2710DN / MFC-B7710DN / MFC-L2710DW /

MFC-L2712DN / MFC-L2712DW / MFC-B7715DW / MFC-L2730DW /
MFC-L2732DW / MFC-L2750DW

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japonia

Vă rugăm să citiţi acest ghid înainte de a încerca să folosiţi produsul sau înainte de a efectua orice
operaţii de întreţinere. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate genera un risc ridicat de vătămare
corporală sau deteriorarea proprietăţii, inclusiv prin producerea unui incendiu, şoc electric, arsuri
sau sufocare. Brother nu este responsabil pentru daunele produse în cazul în care deţinătorul
produsului nu a respectat instrucţiunile din acest ghid.

Instrucţiuni de utilizare a acestui ghid:
1. Citiţi acest ghid în întregime înainte de a utiliza produsul şi păstraţi-l pentru consultare

ulterioară.
2. Respectaţi întocmai instrucţiunile din acest ghid şi respectaţi întotdeauna toate avertizările şi

instrucţiunile marcate pe produs.
3. Dacă aveţi nelămuriri privind utilizarea produsului după ce aţi citit acest ghid, contactaţi Centrul

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

în această documentaţie.

NOTĂ  
Pentru instrucțiuni și informații avansate, și pentru specificații ale produsului, consultați Ghidul
utilizatorului Online la support.brother.com/manuals
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Simbolurile şi convenţiile folosite în
documentaţie
În această documentaţie sunt folosite următoarele simboluri şi convenţii.
Respectaţi toate avertizările şi instrucţiunile marcate pe produs.

 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, poate provoca răni
minore sau moderate.

IMPORTANT
IMPORTANT indică o situaţie potenţial
periculoasă care, dacă nu este evitată, poate
conduce la deteriorarea proprietăţii sau
pierderea funcţionalităţii produsului.

NOTĂ
NOTĂ specifică mediul de utilizare, condiţiile
de instalare sau condiţiile speciale de utilizare.

Pictogramele privind pericolul de
electrocutare vă avertizează în acest
sens.

Pictogramele privind pericolul de
incendiu vă avertizează în acest
sens.

Pictogramele privind suprafeţele
fierbinţi vă avertizează asupra
componentelor produsului care sunt
fierbinţi.

Pictogramele de interzicere indică
acţiuni care nu trebuie efectuate.

Aldin Caracterele aldine identifică
anumite taste de pe panoul de
control al produsului sau de pe
ecranul computerului.

Cursiv Stilul cursiv evidenţiază un
aspect important sau se referă la
un subiect asociat.

Courier
New

Textele redactate folosind
caractere Courier New identifică
mesajele afişate pe ecranul LCD
al produsului.

NOTĂ  
• Nu toate modelele sunt disponibile în toate

ţările.
• Ilustraţiile din acest manual prezintă

modelul HL-L2375DW/MFC-L2750DW.

Notificare de întocmire şi publicare
Manualele acestui produs au fost compilate şi publicate pentru a oferi cele mai recente
informaţii privind siguranţa produsului la momentul publicării. Informaţiile conţinute de aceste
manuale pot fi supuse modificărilor.
Pentru cele mai recent manuale, vizitaţi-ne la support.brother.com.
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Alegerea unui loc sigur pentru produsul
dumneavoastră

AVERTIZARE

 

Alegeţi un loc în care temperatura se menţine între 10 °C şi 32 °C, umiditatea se află între
20% şi 80% şi unde nu există condens.

 

NU aşezaţi produsul în apropierea unor aparate de încălzire, aparate de aer condiţionat,
ventilatoare electrice, frigidere sau a apei. În caz contrar, pot apărea riscuri de electrocutare,
scurtcircuit sau incendiu, întrucât apa poate intra în contact cu produsul (inclusiv prin condens
cauzat de echipamente de încălzire/aer condiţionat/ventilare).

 

NU expuneţi produsul la acţiunea directă a razelor solare, la căldură excesivă, la flăcări
deschise, la gaze corozive, la umezeală sau praf. În caz contrar, pot apărea riscuri de
electrocutare, scurtcircuit sau incendiu, provocând deteriorarea produsului şi/sau
imposibilitatea de utilizare a acestuia.

 

NU aşezaţi produsul în apropierea unor substanţe chimice sau în locuri în care substanţele
chimice se pot vărsa pe acesta. În cazul în care substanţele chimice intră în contact cu
produsul, poate apărea riscul de producere a unui incendiu sau a unui şoc electric. În special,
solvenţii organici sau lichidele precum benzen, diluant pentru vopsea, diluant pentru lacul de
unghii sau deodorant, pot topi sau dizolva capacul de plastic şi/sau cablurile, provocând
riscuri de incendiu sau electrocutare. Aceste produse chimice şi alte produse chimice pot
determina funcţionarea necorespunzătoare a produsului sau decolorarea acestuia.
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NU aşezaţi produsul într-un loc care blochează sau obstrucţionează o fantă sau un orificiu al
produsului. Aceste fante şi orificii sunt destinate pentru ventilaţie. Blocarea ventilaţiei
aparatului poate crea riscul de producere a supraîncălzirii şi/sau a incendiului.

În schimb:
• Lăsaţi un spaţiu minim în jurul produsului, aşa cum este indicat în ilustraţie.

Produse fără funcţie de scanare

100 mm

120 mm

100 mm

Produse cu funcţie de scanare

100 mm

100 mm

250 mm

• Aşezaţi produsul pe o suprafaţă dreaptă solidă.
• NU aşezaţi produsul în apropierea sau peste un radiator sau aparat de încălzire.
• NU aşezaţi produsul în nicio instalaţie decât dacă este asigurată o ventilaţie adecvată.
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ATENŢIE

Aşezaţi produsul pe o suprafaţă plană, dreaptă, stabilă (de exemplu un birou), care nu
prezintă vibraţii şi şocuri. Aşezaţi produsul în apropierea unei prize de telefon (numai pentru
modelele MFC) şi a unei prize de curent standard, cu împământare.

NU aşezaţi acest produs pe un cărucior, pe un raft sau pe o masă care nu are suficientă
stabilitate, în special dacă în apropierea produsului se află şi copii. Produsul este greu şi
poate cădea, putând provoca răni atât dumneavoastră cât şi celorlalte persoane din jur, iar
produsul poate fi grav avariat. Pentru produsele cu funcţie de scanare, există un risc
suplimentar de rănire în cazul în care fereastra de sticlă a scanerului se sparge.

Evitaţi aşezarea produsul într-o zonă aglomerată. Dacă acesta trebuie să fie aşezat într-o
zonă aglomerată, asiguraţi-vă că produsul este instalat într-un loc sigur în care acesta nu
poate fi răsturnat accidental, pentru a evita producerea unor accidente care să vă implice pe
dvs. sau alte persoane şi avarierea gravă a produsului.

Asiguraţi-vă că toate cablurile şi cordoanele care sunt conectate la produs sunt securizate
pentru a evita pericolul de împiedicare.

NU aşezaţi pe produs obiecte grele.

NU aşezaţi în jurul produsului obiecte. Astfel de obiecte blochează accesul la priza electrică
în caz de urgenţă. Este important ca produsul să fie deconectat de la sursa de alimentare
atunci când este necesar.

Acest produs emite anumite substanţe chimice în timpul imprimării şi, dacă este utilizat pentru
perioade îndelungate sau în zone cu ventilaţie redusă, poate cauza emisii de gaze cu miros
specific precum ozonul. Aşezaţi produsul într-o zonă bine ventilată pentru performanţă şi
confort optime.

 

IMPORTANT  
• NU aşezaţi produsul lângă dispozitive care conţin magneţi sau generează câmpuri

magnetice. În caz contrar, acestea pot interfera cu funcţionarea produsului, cauzând
probleme de calitate a imprimării.

• NU aşezaţi produsul în apropierea unor surse care produc interferenţe, precum difuzoarele
sau unităţile de bază ale unor telefoane fără fir, altele decât cele produse de Brother. În caz
contrar, acestea pot interfera cu funcţionarea componentelor electronice ale produsului.
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Conectarea în siguranţă a produsului

AVERTIZARE
 

PERICOLE ELECTRICE
Nerespectarea avertismentelor din această secţiune poate genera riscul unui şoc electric. În
plus, puteţi crea un scurtcircuit electric, care poate genera riscul de producere a unui
incendiu.

 

În interiorul produsului se găsesc electrozi de înaltă tensiune. Înainte de a accesa partea
interioară a produsului, inclusiv pentru întreţinerea de rutină, ca de exemplu curăţarea,
asiguraţi-vă că aţi deconectat mai întâi cablul telefonic (numai pentru modelele MFC) şi apoi
cablul de alimentare de la priza electrică, precum şi orice cabluri de telefon/RJ-11 (numai
pentru modelele MFC) sau Ethernet/RJ-45 (numai pentru modelele din reţea) ale produsului.
NU împingeţi niciun fel de obiecte prin fantele sau deschizăturile produsului, întrucât acestea
pot atinge puncte de tensiune periculoase sau pot scurtcircuita componentele.

NU manipulaţi ştecherul cu mâinile ude. Acest lucru poate produce un şoc electric.

 

Asiguraţi-vă întotdeauna că ştecherul este introdus complet în priză. Nu utilizaţi produsul şi nu
manevraţi cablul dacă acesta s-a uzat sau s-a străpuns.

Scoateţi cablul de alimentare în mod regulat pentru a-l curăţa. Utilizaţi o lavetă uscată pentru
a curăţa baza lamelor ştecherului şi în spaţiul dintre lame. Dacă ştecherul este introdus în
priză o perioadă mai îndelungată, praful se acumulează în jurul lamelor ştecherului, fapt care
poate cauza un scurtcircuit, producând un incendiu.
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NU demontaţi acest produs. În caz contrar, se poate produce un incendiu sau şocuri electrice.
NU încercaţi să reparaţi singur produsul. Deschiderea sau scoaterea capacelor vă poate
expune la puncte de tensiune periculoase şi la alte riscuri şi poate fi conduce la anularea
garanţiei. Pentru orice lucrare de service, apelaţi la un Centru de asistenţă clienţi Brother sau
la dealerul dvs. Brother local.

 

NU scăpaţi nicio componentă metalică sau lichid pe ştecherul produsului. Aceasta poate
cauza un şoc electric sau un incendiu.

 

Dacă în interiorul produsului intră apă, alte lichide sau obiecte metalice, scoateţi imediat
produsul din priză şi contactaţi Centrul de asistenţă clienţi Brother sau dealerul local Brother.

 

Acest produs trebuie conectat la o sursă de alimentare cu curent alternativ în intervalul indicat
pe eticheta cu specificaţiile privind curentul nominal (puteţi găsi eticheta respectivă pe
aparatul dvs.). NU îl conectaţi la o sursă de alimentare cu curent continuu sau la un invertor.
Dacă nu ştiţi ce tip de sursă de curent aveţi, contactaţi un electrician calificat.

 

Utilizarea în siguranţă a produsului

AVERTIZARE
  PERICOLE ELECTRICE

Nerespectarea avertismentelor din această secţiune poate genera riscul unui şoc electric. De
asemenea, puteţi provoca un şoc electric, care poate conduce la un incendiu.

 

Dacă produsul a căzut sau în cazul în care carcasa s-a spart, există posibilitatea producerii
unui şoc electric. Scoateţi produsul din priză şi contactaţi Centrul de asistenţă clienţi Brother
sau dealerul local Brother.

NU utilizaţi acest produs în timpul unei furtuni cu descărcări electrice. Poate exista un risc
redus de producere a unui şoc electric din cauza descărcărilor electrice.
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NU aruncaţi cartuşele de toner, ansamblul de cartuş de toner şi unitatea de cilindru în foc sau
în locuri în care pot izbucni incendii. Acesta poate să explodeze şi să vă rănească.

PERICOLE DE INCENDIU
Nerespectarea avertismentelor din această secţiune poate cauza riscul unui incendiu.

  

NU folosiţi substanţe inflamabile, orice tip de spray sau lichide/solvenţi organici care conţin
alcool sau amoniac pentru a curăţa interiorul sau exteriorul produsului. Acest lucru poate duce
la izbucnirea unui incendiu. Folosiţi, în schimb, numai o lavetă uscată, fără scame. Instrucţiuni
privind curăţarea produsului, consultaţi Ghidul utilizatorului Online.

NU încercaţi să operaţi produsul atunci când există blocaje de hârtie sau bucăţi rupte de
hârtie în interiorul produsului. Contactul prelungit al hârtiei cu unitatea de fuziune poate
declanşa un incendiu.

NU utilizaţi un aspirator pentru a curăţa tonerul scurs. Acest lucru poate determina ca
pulberea de toner să se aprindă în interiorul aspiratorului, ceea ce poate declanşa un
incendiu. Curăţaţi cu atenţie pulberea de toner cu o lavetă uscată, fără scame, moale şi
eliminaţi-o conform reglementărilor locale.

(Numai pentru modele cu funcţie Wireless LAN )
NU utilizaţi produsul în apropierea echipamentelor medicale. Undele radio emise de produs
pot afecta echipamentele electrice medicale şi pot afecta buna funcţionare a acestora,
determinând producerea unor accidente sau a rănirii.
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Pentru utilizatorii cu stimulatoare cardiace:
Acest produs generează un câmp magnetic slab. Dacă simţiţi nereguli la funcţionarea
stimulatorului dvs. cardiac atunci când vă aflaţi în apropierea produsului, îndepărtaţi-vă de
acesta şi consultaţi imediat un medic.

 

NU aşezaţi pe produs următoarele obiecte.
Dacă aceste obiecte intră în contact cu componentele electrice din interiorul produsului, se
poate produce un incendiu sau un şoc electric.
• Obiecte metalice precum agrafe sau capse
• Metale preţioase precum coliere sau inele
• Recipiente care conţin apă sau lichide precum pahare, vaze de flori sau ghivece de flori

 SUPRAFAŢĂ FIERBINTE

Imediat după utilizarea produsului, anumite părţi interne ale acestuia devin foarte fierbinţi.
Aşteptaţi cel puţin 10 minute pentru ca produsul să se răcească înainte de a atinge
componentele interne ale acestuia.

 

Dacă produsul devine neobişnuit de fierbinte, scoate fum sau emană mirosuri puternice sau
dacă vărsaţi accidental lichid pe acesta, scoateţi imediat produsul din priza electrică.
Contactaţi Centrul de asistenţă clienţi Brother sau dealerul local Brother.

Pentru ambalarea acestui produs sunt folosite pungi din plastic. Pungile din plastic nu sunt
jucării. Pentru a evita pericolul de sufocare, nu păstraţi aceste pungi la îndemâna bebeluşilor
şi a copiilor şi eliminaţi-le în mod corespunzător.
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(Numai pentru modelele MFC)
Procedaţi cu atenţie la instalarea sau modificarea liniilor telefonice. Nu atingeţi niciodată firele
sau bornele de telefon neizolate, cu excepţia cazului în care linia telefonică a fost deconectată
de la priza de perete.
Nu instalaţi niciodată cablurile circuitului telefonic în timpul unei furtuni cu descărcări electrice.
Nu instalaţi niciodată o priză de perete pentru telefon într-un loc umed sau care poate deveni
umed, de exemplu, în apropierea unui frigider sau a unui alt aparat care produce condens.

 

Instrucţiuni de siguranţă pentru cablul de alimentare:
• Acest produs este echipat cu o fişă cu împământare. Conectaţi-l numai la o priză electrică

împământată. Aceasta este o măsură de siguranţă. Dacă nu puteţi să introduceţi ştecherul
în priză, contactaţi electricianul dvs. pentru a vă înlocui prizacu un model mai nou. NU
încercaţi să ignoraţi importanţa prizei împământate.

• NU amplasaţi niciun obiect pe cablul de alimentare.
• NU aşezaţi acest produs în spaţii în care cablul de alimentare se află într-o zonă circulată.
• NU aşezaţi produsul într-o poziţie în care cablul este desfăşurat sau întins deoarece e

posibil să se uzeze sau să fie străpuns.
• Nu utilizaţi produsul şi nu manevraţi cablul dacă acesta s-a uzat sau s-a străpuns. Dacă

scoateţi din priză produsul, NU atingeţi zona de cablu uzată sau străpunsă.
• NU apucaţi de mijlocul cablului de alimentare cu curent alternativ; procedând în acest mod,

cablul se poate desprinde de ştecher. Acest lucru poate produce un şoc electric.
• NU utilizaţi cabluri neautorizate (sau dispozitive opţionale). În caz contrar, pot apărea

incendii sau răniri. Instalarea trebuie efectuată adecvat, în conformitate cu Manualul de
utilizare.

• Brother recomandă să NU utilizaţi niciun fel de prelungitor.
• Acest produs trebuie poziţionat astfel încât să nu existe riscul de perforare sau de presare a

cablului de alimentare.
• NU folosiți alte cabluri care nu îndeplinesc specificațiile decrise în documentul Ghid de

instalare și configurare rapidă. În caz contrar, pot apărea incendii sau răniri. În cazul în care
cablul de alimentare este furnizat împreună cu acest produs, utilizaţi-l NUMAI pe acesta.
Instalarea trebuie efectuată corect, așa cum este descris în Ghid de instalare şi configurare
rapidă.

 

ATENŢIE

Atunci când deplasaţi produsul, prindeţi-l aşa cum se arată în ilustraţie.
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(Numai pentru produsele cu funcţie de scanare)
Pentru a preveni producerea de accidente, fiţi atenţi, nu introduceţi degetele în zonele
indicate în figurile de mai jos.

Pentru siguranţa dvs., scoateţi produsul din priza electrică atunci când acesta nu este folosit o
perioadă lungă de timp.

Anumite produse şi/sau cutiile lor conţin un pachet de silicagel. NU ingeraţi pachetul de
silicagel; aruncaţi-l. Dacă este ingerat, consultaţi imediat un medic.

NU încercaţi să demontaţi cartuşul de toner. Dacă pudra de toner se scurge, evitaţi inhalarea
acesteia sau intrarea în contact cu pielea dvs. Dacă întâmpinaţi una dintre aceste situaţii,
consultaţi Fişele cu date de securitate (SDS) accesând sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html.

Păstraţi cartuşele de toner în locuri care nu sunt la îndemâna copiilor. Dacă înghiţiţi pudră de
toner, consultaţi imediat un medic şi consultaţi Fişele cu date de securitate (SDS) accesând
sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html.

Este recomandat să aşezaţi cartuşul de toner şi unitatea de cilindru pe o suprafaţă curată,
plană, pe o hârtie de unică folosinţă, în cazul în care tonerul se varsă sau se scurge
accidental. Dacă tonerul se scurge pe mâinile sau hainele dumneavoastră, ştergeţi-l sau
spălaţi-l imediat cu apă rece.
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Dacă intraţi în contact cu tonerul, urmaţi aceste instrucţiuni:
• În cazul inhalării

Consultaţi imediat un medic. În cazul inhalării accidentale, ieşiţi la aer curat, apoi consultaţi
un medic.

• În cazul contactului cu pielea
Scoateţi îmbrăcămintea contaminată imediat şi spălaţi pielea afectată cu multă apă sau cu
apă şi săpun.

• În cazul contactului cu ochii
Consultaţi un medic. Dacă tonerul a pătruns în ochi, spălaţi imediat ochii cu apă, continuu,
timp de 15 minute.

• În cazul ingerării
Consultaţi imediat un medic. Clătiţi gura cu apă şi beţi 200 – 300 ml (un pahar) de apă.
Pentru mai multe informaţii de siguranţă cu privire la tonerele utilizate în produsul dvs.,
accesaţi următoarea adresă web pentru a citi Fişele cu date de securitate (SDS) la
sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html.

NU treceţi mâna de-a lungul marginilor hârtiei. Vă puteţi răni în marginile ascuţite şi subţiri ale
hârtiei.

 

IMPORTANT  
• Modificarea performanţei produsului poate indica necesitatea unor lucrări de service.
• NU conectaţi produsul la prize electrice cu întrerupătoare de perete sau cu timer automat

sau în acelaşi circuit cu aparate electrocasnice mari sau cu alte echipamente care necesită
o cantitate mare de electricitate. Alimentarea ar putea fi întreruptă. De asemenea,
întreruperea alimentării poate şterge informaţiile din memoria produsului, iar ciclurile
repetate de întrerupere şi reluare a alimentării pot deteriora produsul.

• Vă recomandăm să utilizaţi cartuşe de toner originale pentru a înlocui cartuşele care sunt
furnizate împreună cu dispozitivul. Cartuşele de toner care nu sunt originale pot cauza
deteriorarea aparatului. De asemenea, pot apărea diferenţe de de stabilitate a depozitării.
(Nu toate cartuşele de toner care nu sunt originale pot cauza aceste probleme.)

• NU scoateţi şi nu deterioraţi etichetele de avertizare sau atenţionare din interiorul
produsului.
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• NU aşezaţi obiecte pe produs. Aceasta poate cauza o funcţionare necorespunzătoare a
produsului.

• Dacă respectaţi instrucţiunile de utilizare, iar produsul nu funcţionează normal, reglaţi doar
comenzile incluse în instrucţiunile de funcţionare. Ajustarea incorectă a altor comenzi poate
avea ca rezultat deteriorarea produsului, iar repunerea produsului în funcţiune va necesita
adeseori un efort sporit din partea unui tehnician calificat.

Garanţia produsului şi responsabilitatea
Niciuna din informaţiile din acest ghid nu va afecta garanţia existentă a produsului şi nu va fi
considerată ca reprezentând o garanţie suplimentară pentru produs. Nerespectarea
instrucţiunilor de siguranţă din acest ghid poate duce la pierderea garanţiei produsului.

AVERTIZARE
 

NU utilizaţi acest produs în apropierea unei surse de apă, de exemplu, lângă o cadă, lavoar,
chiuvetă de bucătărie sau maşină de spălat, într-o pivniţă umedă sau lângă o piscină.

 

Evitaţi utilizarea acestui produs în timpul furtunilor cu descărcări electrice. Poate exista un risc
redus de producere a unui şoc electric din cauza descărcărilor electrice.

 

NU folosiţi acest produs pentru a anunţa o scurgere de gaze aflată în apropierea scurgerii.
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Utilizaţi numai cablul de alimentare furnizat împreună cu acest produs (dacă este inclus în
cutie).

Deconectaţi dispozitivul

 

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

 

Informaţii referitoare la aprobarea produsului (numai pentru
modelele MFC)

ACEST ECHIPAMENT ESTE CONCEPUT SĂ FUNCŢIONEZE CU O LINIE ANALOGICĂ PSTN
CU DOUĂ FIRE, PREVĂZUTĂ CU UN CONECTOR ADECVAT.
Brother vă informează că este posibil ca acest produs să nu funcţioneze corect într-o altă ţară
decât cea din care a fost achiziţionat iniţial şi nu oferă niciun fel de garanţii în cazul în care acest
produs este utilizat pe liniile publice de telecomunicaţii din alte ţări.

Declaraţie de conformitate (numai pentru Europa)

Subsemnatul, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
declară că acest produs este în conformitate cu cerinţele esenţiale ale tuturor directivelor şi
regulamentelor relevante aplicate în cadrul Comunităţii Europene.
Declaraţia de conformitate (DoC) poate fi descărcată de pe site-ul nostru de internet. Vizitaţi
support.brother.com şi:
→ selectaţi „Manuale”
→ selectaţi modelul dumneavoastră.
Declaraţia dvs. va fi descărcată ca fişier PDF.

Declaraţia de conformitate pentru Directiva RE 2014/53/UE
(numai pentru Europa) (valabilă în cazul modelelor prevăzute cu
interfeţe de radio)

Noi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonia
declarăm că aceste produse sunt fabricate în conformitate cu prevederile Directivei RE
2014/53/UE. O copie a declaraţiei de conformitate poate fi descărcată urmând instrucţiunile din
secţiunea Declaraţie de conformitate (numai pentru Europa).
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Specificaţie IEC 60825-1:2014 (Numai pentru modelele 220 –
 240 V)

Acesta este un produs cu laser din Clasa 1, după cum este stabilit în specificaţiile
IEC 60825-1:2014. Eticheta de mai jos se aplică în ţările unde este necesar.

Acest produs dispune de o diodă laser din
clasa 3B care emite radiaţii laser invizibile din
unitatea laser. Unitatea laser nu trebuie
deschisă în orice condiţii.

Radiaţie laser internă
Lungime de undă: 770 – 800 nm
Ieşire: 25 mW max.
Clasă laser: clasa 3B

AVERTIZARE
Utilizarea comenzilor, regulilor sau efectuarea procedurilor, altele decât cele specificate în
acest manual, pot cauza expunerea periculoasă la radiaţii.

 

Wireless LAN (numai pentru modele cu funcţie Wireless LAN )

Această imprimantă/imprimantă multifuncţională poate fi folosită într-o reţea LAN fără fir.
Bandă de frecvenţă: 2400 – 2483,5 MHz
Putere maximă a radiofrecvenţei transmise în banda de frecvenţă: mai puţin de 20 dBm (e.i.r.p)

NFC (Numai pentru modele cu funcţia NFC)

Această imprimantă/imprimantă multifuncţională este compatibilă NFC, Near Field
Communication (Comunicare în câmp apropiat).
Bandă de frecvenţă: 13,553 – 13,567 MHz

Conexiunea LAN (numai pentru modelele cu funcţie LAN prin
cablu)

ATENŢIE

NU conectaţi acest produs la o conexiune LAN supusă supratensiunilor.
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Informaţii referitoare la reciclare în conformitate cu directiva
WEEE şi directiva referitoare la baterii

Marcaj produs Marcaj baterie

Numai pentru Uniunea Europeană

Acest produs/această baterie este marcată cu unul din simboluri 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.

Acord voluntar privind echipamentele de imagistică

(Acesta este valabil pentru noile modele introduse pe piaţa UE după ianuarie 2015.)
Brother garantează că piesele de schimb vor fi disponibile timp de cel puţin cinci ani după
finalizarea producţiei.
Pentru a obţine piese de schimb, contactaţi distribuitorul sau dealerul Brother.

Mărci comerciale
BROTHER este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a companiei Brother
Industries, Ltd.
Microsoft şi Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
Apple, Macintosh şi Mac sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte
ţări.
AirPrint şi sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.
App Store este o marcă de servicii a Apple Inc.

Wi-Fi este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®.
Android este o marcă înregistrată a Google Inc.
Google Play este o marcă înregistrată a Google Inc.

Mopria® şi sigla Mopria® sunt mărci comerciale înregistrate şi mărci de servicii ale Mopria
Alliance, Inc. în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări. Utilizarea neautorizată este strict
interzisă.
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Fiecare companie care are un titlu de software menţionat în acest manual deţine un Acord de
Licenţă Software specific programelor sale brevetate.
Mărci comerciale software

FlashFX® este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

FlashFX® Pro™ este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

FlashFX® Tera™ este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

Reliance™ este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

Reliance Nitro™ este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.

Datalight® este o marcă comercială înregistrată a Datalight, Inc.
Orice denumiri comerciale şi denumiri de produse ale companiilor care apar pe
produsele Brother, pe documentele asociate şi pe orice alte materiale sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale companiilor respective.

Observaţii referitoare la licenţele programelor cu
sursă deschisă
Acest produs include programe software cu sursă deschisă.
Accesaţi secţiunea de descărcare din pagina de pornire a modelului dumneavoastră de pe
Brother Solutions Center, la adresa support.brother.com pentru a vedea observaţiile referitoare
la licenţele programelor cu sursă deschisă şi cele legate de drepturile de autor.

Drepturile de licenţă şi de autor
©2017 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.
Acest produs include programe software dezvoltate de următorii furnizori:
© 1983 – 1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC. TOATE DREPTURILE REZERVATE.
© 2008 Devicescape Software, Inc. Toate drepturile rezervate.
Acest produs include programul software „KASAGO TCP/IP” dezvoltat de ZUKEN ELMIC, Inc.
Drepturi de autor 1989 – 2014 Datalight, Inc., Toate drepturile rezervate.

FlashFX® Copyright 1998 – 2014 Datalight, Inc.
Birou certificare SUA 5,860,082/6,260,156

Centrul Brother de asistenţă clienţi

Asistenţă clienţi

Pentru a afla datele de contact ale biroului local Brother, vizitaţi www.brother.com.
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Locaţiile centrelor de service

Pentru a afla adresele centrelor de service, contactaţi biroul local Brother. Adresa şi telefoanele
de contact ale birourilor locale se găsesc la adresa www.brother.com, selectând ţara
dumneavoastră.

Utilizarea ilegală a echipamentelor de copiere
(numai produse cu funcţie 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 non exhaustivă cu documente după care poate fi
ilegal să faceţi copii. 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
• Cartele sau insigne de identificare

În plus, permisele de conducere şi/sau certificatele de proprietate asupra vehiculelor cu motor
nu pot fi copiate, conform legislaţiei din anumite ţări.
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. Copierea unui document în mai multe exemplare ar
putea indica o utilizare necorespunzătoare. Operele de artă trebuie considerate ca fiind lucrări
protejate de legislaţia drepturilor de autor.
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