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Ikke alle modeller fås i alle 
lande.

Hurtig installationsvejledning
DSmobile DS-640/DS-740D/DS-940DW

Læs Produktsikkerhedsguide først, og læs derefter denne vejledning, hvor du kan finde den korrekte 
installationsprocedure.
Gem denne vejledning, når du er færdig med installationen, så du har den til rådighed senere.

 ADVARSEL
ADVARSEL angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre livsfare eller alvorlig 
personskade, hvis den ikke undgås.

Dette produkt er pakket i en plastikpose. Hold plastikposer væk fra 
børn, så kvælning undgås. Posen er ikke legetøj.
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 ADVARSEL

De nyeste manualer og ofte stillede spørgsmål er tilgængelige på support.brother.com

• Vi anbefaler, at du gemmer den originale emballage, hvis det skulle 
blive nødvendigt at transportere scanneren.

• For at oprette en lokal forbindelse til en computer skal du bruge det 
medfølgende micro USB 3.0-kabel.

BEMÆRK!

DAN Version A

Sikker netværksadgang
Din maskines standardadgangskode findes på mærkaten i bunden af 
scanneren (med ”Pwd” foran). Vi anbefaler kraftigt, at du ændrer den for 
at beskytte maskinen mod uautoriseret adgang.

Kalibreringsark Reklamationsret

Hurtig 
installationsvejledning/

Produktsikkerhedsguide

Micro USB 
3.0-kabel
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DSmobile DS-640/DS-740D
Tilslut din scanner til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.

DSmobile DS-940DW
1.  Tilslut din scanner til computeren ved hjælp af det medfølgende USB-kabel.
2.  Vent, til scannerens indbyggede batteri er helt opladet (batteri-LED’en blinker 

grønt), inden du bruger scanneren.
3.  Tryk på  for at tænde scanneren.

Pak scanneren ud, og kontrollér delene
Delene i boksen kan være anderledes afhængigt af dit land. Fjern beskyttelsestapen og den film, der 
dækker scanneren.

Tilslut din scanner til computeren

Sæt microSD-hukommelseskortet i scanneren (valgfrit) 
(kun DSmobile DS-940DW)
Hvis du planlægger at gemme filer på et microSD-hukommelseskort (købt 
separat), skal du forsigtigt sætte kortet i din scanners hukommelseskortslot 
med den trykte side vendende nedad.

Eksempel: 
DSmobile DS-740D

http://support.brother.com
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Anvendelse af scanneren med en computer

4
A

Mac- og Windows-computere 

Download den komplette driver- og softwarepakke.
Windows: support.brother.com/windows
Mac: support.brother.com/mac
Dobbeltklik på den downloadede fil for at starte 
installationen, og følg derefter vejledningen på 
skærmen.

Genstart computeren, når du er færdig.
For at scanne ved hjælp af din computer 
skal du installere den software, der fulgte 
med scanneren. Du kan finde flere 
oplysninger i Online brugsanvisningen.

Udfør

Sørg for, at du er logget på med administratorrettigheder.
BEMÆRK!

Anvendelse af scanneren med en mobilenhed (kun DSmobile DS-940DW)B

 Brother SupportCenter er en mobilapp, der tilbyder de nyeste supportoplysninger til dit Brother-produkt.

Gå til App Store eller Google Play™ for at downloade den og installere den på din mobilenhed.

BEMÆRK!

microSD-tilstand : Sender de scannede data til et microSD-hukommelseskort
USB-tilstand : Sender de scannede data til en computer ved hjælp af et USB-kabel
Wi-Fi-tilstand : Sender de scannede data til en trådløs computer/mobilenhed

Kontrollér scanningstilstanden, inden du scanner (kun DSmobile DS-940DW)

Indikatorer på displayet

DSmobile DS-940DW

• Dækslet er åbent
• Papirstop
• Tilslutningsfejl

Hukommelseskortet 
er ikke sat i, når 
scanneren er i 
microSD-tilstand

Wi-Fi-forbindelsesfejl, 
når scanneren er i 
Wi-Fi-tilstand

 Blinker orange  Blinker hvidt  Blinker orange

 Blinker blåt

DSmobile DS-640/DS-740D

• Dækslet er åbent
• Papirstop

Blinker orange

Du kan finde flere oplysninger om fejlfinding af din scanner i online brugsanvisningen.

Installer software

Download og installer vores gratis mobilapp 
Brother iPrint&Scan fra App Store eller 
Google Play™.

Flyt tilstandsvalgkontakten til .

Aktivér din 
mobilenheds 
Wi-Fi-funktion, så 
den kan finde din 
scanner.

På din enhed skal du 
vælge din scanners SSID 
(netværksnavn): DIRECT-
xxDS-940DW_BRxxxx.

Når du bliver bedt om det, skal 
du indtaste adgangskoden 
(netværksnøglen).
(SSID’et og adgangskoden kan 
findes på mærkaten i bunden af 
scanneren (med ”PASS” foran)).

Udfør

http://support.brother.com/windows
http://support.brother.com/mac
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Symboler og konventioner 
i denne vejledning
De følgende symboler og konventioner bruges i hele 
vejledningen:

FARE
FARE angiver en umiddelbart farlig situation, der – hvis 
produktet håndteres, uden at de følgende advarsler og 
instruktioner følges – kan medføre dødsfald eller alvorlig 
personskade.

ADVARSEL
ADVARSEL angiver en potentielt farlig situation, som 
kan medføre livsfare eller alvorlig personskade, hvis den 
ikke undgås.

FORSIGTIG
FORSIGTIG angiver en potentielt farlig situation, der 
kan medføre mindre eller moderate skader, hvis den 
ikke undgås.

VIGTIGT!
VIGTIGT! angiver en potentielt farlig situation, 
der kan medføre skade på materiel eller tab af 
produktfunktionalitet, hvis den ikke undgås.

BEMÆRK!
BEMÆRK! fortæller dig, hvordan du skal reagere 
i en given situation, eller giver tip om andre 
scanningsfunktioner.

Forbudsskilteikoner angiver handlinger, der ikke 
må udføres.

Dette ikon angiver, at brandfarlige sprays ikke 
må anvendes.

Dette ikon angiver, at organiske opløsningsmidler 
såsom alkohol eller andre væsker ikke må 
anvendes.

Elektriske faresymboler advarer om risiko for 
elektrisk stød.

Brandfaresymboler advarer om muligheden for 
brand.

Følg alle advarsler og instruktioner på scanneren.

Bemærkning om udarbejdelse 
og udgivelse
Denne brugsanvisning er udarbejdet og udgivet for 
at stille de nyeste oplysninger om produktsikkerhed 
til rådighed på tidspunktet for offentliggørelsen. 
Oplysningerne i denne brugsanvisning kan ændres.

Du kan finde den nyeste brugsanvisning på 
support.brother.com/manuals 

Vælg en sikker placering til 
scanneren
Placer scanneren på en flad, stabil overflade, der er 
fri for stød og vibrationer, såsom et skrivebord. Vælg 
en tør, godt ventileret placering, hvor temperaturen 
er mellem 5 og 35 °C, og hvor fugtigheden er 
mellem 20 og 80 % (uden kondensering).

(kun EU)
Produktsikkerhedsguide

http://support.brother.com/manuals
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 FARE

(Kun DSmobile DS-940DW)
Brug kun det genopladelige Li-ionbatteri til det 
tilsigtede formål.

(Kun DSmobile DS-940DW)
Hvis du vil oplade det genopladelige Li-ion-batteri 
skal du tilslutte scanneren til computeren ved 
hjælp af det medfølgende micro-USB-kabel.

(Kun DSmobile DS-940DW)
Oplad IKKE det genopladelige Li-ion-batteri i 
nærheden af ild eller i direkte sollys. Dette kan 
aktivere beskyttelseskredsløbet, som er udviklet 
til at beskytte mod fare fra høj varme. Aktivering 
af beskyttelseskredsløbet kan medføre, at 
opladningen standser, at opladningen sker med 
for høj spænding, hvis beskyttelseskredsløbet 
svigter, eller der kan opstå en unormal kemisk 
reaktion i batteriet.

(Kun DSmobile DS-940DW)
Du må IKKE tilslutte + og - polerne til 
metalgenstande som f.eks. ledninger. Du må ikke 
transportere eller opbevare det genopladelige 
Li-ion-batteri sammen med metalgenstande.

(Kun DSmobile DS-940DW)
Hold det genopladelige Li-ion-batteri væk fra 
varme og ild.

(Kun DSmobile DS-940DW)
Brug IKKE scanneren og efterlad den ikke 
med det genopladelige Li-ion-batteri installeret 
i nærheden af åben ild, radiatorer eller andre 
steder med høj temperatur (over 60 °C).

(Kun DSmobile DS-940DW)
Lad IKKE det genopladelige Li-ion-batteri komme 
i kontakt med væsker.

Brug IKKE det genopladelige Li-ion-batteri i et 
ætsende miljø, f.eks. i områder, hvor det kan 
udsættes for salt luft, saltvand, syrer, alkali, 
ætsende gas, kemikalier eller anden form for 
ætsende væske.

(Kun DSmobile DS-940DW)
Brug IKKE det genopladelige Li-ion-batteri, hvis 
det er beskadiget eller lækker.

(Kun DSmobile DS-940DW)
Du må IKKE lodde nogen tilslutninger på det 
genopladelige Li-ion-batteri.

(Kun DSmobile DS-940DW)
Tilslut IKKE det genopladelige Li-ion-batteri 
direkte til et elektrisk husholdningsapparat.

(Kun DSmobile DS-940DW)
Lækkende væske (elektrolyt) fra scanneren 
eller det genopladelige Li-ion-batteri kan være 
et tegn på, at det genopladelige Li-ion-batteri er 
beskadiget. Hvis det genopladelige Li-ion-batteri 
lækker, skal du omgående holde op med at 
bruge scanneren, frakoble kablet og isolere 
scanneren ved at anbringe den i en pose. Undgå 
at røre ved elektrolytten. Hvis du får væske 
fra det genopladelige Li-ion-batteri i øjnene, 
skal du straks vaske dem med rent vand. Søg 
omgående lægehjælp. Hvis du ikke gør noget, 
kan elektrolytten forårsage øjenskader. Hvis 
elektrolytten kommer i kontakt med din hud eller 
dit tøj, skal du straks skylle huden eller tøjet med 
vand.

(Kun DSmobile DS-940DW)
Læg IKKE det genopladelige Li-ion-batteri eller 
en scanner med det genopladelige Li-ion-batteri 
installeret i en mikrobølgeovn eller i en 
højtryksbeholder.
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(Kun DSmobile DS-940DW)
Hvis scanneren kun kan bruges i et kort stykke 
tid, selvom det genopladelige Li-ion-batteri er 
fuldt opladet, er det genopladelige Li-ion-batteri 
muligvis nået til slutningen af dets levetid. Når du 
fjerner det genopladelige Li-ion-batteri, skal du 
dække terminalerne på det gamle genopladelige 
Li-ion-batteri med tape for at undgå at skabe en 
kortslutning i batteriet.

(Kun DSmobile DS-940DW)
Du må IKKE skille det genopladelige Li-ion-batteri 
ad eller ændre det.

(Kun DSmobile DS-940DW)
Du må IKKE bevidst overophede det 
genopladelige Li-ion-batteri eller kaste det på ild. 
Dette kan medføre, at isoleringen smelter, at der 
udsendes gas, eller at sikkerhedsmekanismen 
svigter. Elektrolytopløsningen kan også bryde 
i brand, hvilket kan føre til overophedning, 
røgudvikling, eksplosion eller brand.

(Kun DSmobile DS-940DW)
Du må IKKE punktere det genopladelige 
Li-ion-batteri med nogen form for genstand, 
udsætte det for kraftige stød eller at kaste 
med batteriet. Skade på det genopladelige 
Li-ion-batteris beskyttelseskredsløb kan medføre, 
at det genopladelige Li-ion-batteri oplades ved en 
unormal spænding, eller at der opstår en unormal 
kemisk reaktion i det genopladelige Li-ion-batteri.

(Kun DSmobile DS-940DW)
Brænd IKKE det genopladelige Li-ion-batteri,  
og bortskaf det ikke sammen med 
husholdningsaffaldet.

 ADVARSEL

(Kun DSmobile DS-940DW)
Opbevar det genopladelige Li-ion-batteri 
utilgængeligt for børn. Kontakt omgående 
nødhjælpstjenesten i tilfælde af indtagelse.

Opbevar USB-kablet utilgængeligt for børn for at 
undgå risiko for personskade.

Scanneren må IKKE skilles ad eller ændres, 
da det kan forårsage brand eller udgøre fare for 
elektrisk stød. Hvis scanneren skal repareres, 
skal du kontakte din Brother-forhandler eller 
Brother Support.

(Kun DSmobile DS-940DW)
Ophør med at bruge det genopladelige Li-ion-
batteri, hvis du oplever unormale forhold som 
f.eks. lugt, varme, deformiteter eller misfarvning. 
Sluk omgående på tænd/sluk-kontakten, og fjern 
USB-kablet fra strømkilden.

Stik aldrig genstande ind i åbningerne i 
scannerens kabinet, eftersom de kan berøre 
farlige spændingsførende punkter eller 
kortslutte dele og derved udgøre en risiko for 
brand eller forårsage elektrisk stød. Hvis der 
kommer metaldele, vand eller andre væsker 
ind i scanneren, skal du straks koble scanneren 
fra strømkilden. Kontakt Brother Support.

Placer IKKE scanneren i nærheden af   
varmeapparater, radiatorer, klimaanlæg, vand, 
kemikalier eller enheder, der indeholder magneter 
eller skaber magnetfelter. Det kan skabe risiko 
for kortslutning eller brand, hvis vand kommer i 
kontakt med scanneren (herunder kondens fra 
varme, aircondition, og/eller ventilationsudstyr, 
der kan være tilstrækkeligt til at forårsage en 
kortslutning eller brand).

Placer IKKE scanneren i nærheden af   kemikalier 
eller på et sted, hvor der kan forekomme kemisk 
udslip. Især organiske opløsningsmidler eller 
væsker kan forårsage, at kabinettet og/eller 
kablerne smelter eller opløses, samt udgøre 
brandfare eller fare for elektrisk stød. De kan 
også forårsage funktionsfejl på scanneren eller 
gøre den misfarvet.

Der anvendes plastikposer til emballering af 
scanneren. For at undgå risiko for kvælning skal 
de opbevares utilgængeligt for spædbørn og 
børn. Plastikposer er ikke legetøj.
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Scanneren må IKKE udsættes for direkte sollys, 
stærk varme, åben ild, ætsende gasser, fugt eller 
støv. Scanneren må IKKE placeres på et tæppe 
eller en måtte, da dette vil udsætte den for støv. 
Det kan skabe en risiko for elektrisk kortslutning 
eller brand. Det kan også skade scanneren og/
eller gøre den ubrugelig.

Brug IKKE brandbare stoffer, nogen form for 
spray eller et organisk opløsningsmiddel/en 
væske, der indeholder alkohol eller sprit, til at 
rengøre inder- eller ydersiden af scanneren. 
Det kan forårsage brand eller give elektrisk stød.

 FORSIGTIG

Undgå at placere scanneren i et befærdet område. 
Hvis du bliver nødt til at placere den i et befærdet 
område, skal du sørge for, at scanneren er placeret 
på et sikkert sted, hvor den ikke kan vælte ved et 
uheld, hvilket kan forårsage skade på dig selv eller 
andre og alvorlig beskadigelse af scanneren.

Sørg for, at kabler og ledninger, der fører til 
scanneren, er placeret sikkert, så man ikke kan 
falde over dem.

Sørg for, at scannerens dele ikke stikker ud over 
skrivebordet, hvor scanneren er placeret. Sørg 
for, at scanneren er placeret på en flad, plan og 
stabil overflade fri for vibrationer. Manglende 
overholdelse af disse forholdsregler kan få 
scanneren til at falde ned og forårsage skade.

Placer IKKE scanneren på ustabile eller 
skrånende vogne, stativer eller borde eller på 
en skrånende overflade. Scanneren kan falde 
ned og forvolde skade på dig selv eller alvorlig 
beskadigelse af scanneren. Der er øget risiko for 
personskade, hvis scannerglasset går i stykker.

Placer ikke nogen tunge genstande oven på 
scanneren. Det kan bringe scanneren ud af 
balance og få den til at falde ned. Dette kan 
medføre personskade.

Undgå at bruge scanneren på steder, hvor 
temperaturændringerne er ekstreme. Den 
medfølgende kondens kan medføre scannersvigt 
eller funktionsfejl. Hvis der dannes kondens, 
skal du vente, til den tørrer helt, inden du bruger 
scanneren igen.

VIGTIGT!

Servicering af scanneren
Forsøg IKKE at servicere scanneren selv. Åbning 
eller fjernelse af dæksler kan udsætte dig for farlige 
spændinger og andre risici, og kan ugyldiggøre din 
reklamationsret. Kontakt Brother Support.

 ADVARSEL

Hvis scanneren er blevet tabt, eller kabinettet er 
blevet beskadiget, kan der være fare for elektrisk 
stød eller brand. Kobl scanneren fra strømkilden, 
og kontakt din Brother-forhandler eller Brother 
Support.

Hvis scanneren bliver usædvanligt varm, afgiver 
røg eller stærke lugte, eller hvis der ved et uheld 
spildes væske på den, skal du straks koble 
scanneren fra strømkilden. Kontakt Brother 
Support.

Hvis scanneren ikke fungerer normalt, når 
betjeningsinstruktionerne følges, skal du 
kun foretage de kontroller, der er beskrevet i 
brugsanvisningen. Forkert justering af andre 
kontrolfunktioner kan forårsage skade og vil ofte 
kræve omfattende arbejde af en autoriseret tekniker 
for at retablere scanneren til normal funktion.

VIGTIGT!

Genopladeligt Li-ion-
batteri (kun DSmobile 
DS-940DW)

• Det genopladelige Li-ion batteri er opladet en 
smule, når det sælges, så det kan kontrolleres, 
at scanneren fungerer. Det genopladelige Li-ion 
batteri bør imidlertid oplades helt via USB-porten, 
inden scanneren bruges.

• Hvis scanneren ikke skal bruges i længere tid, 
skal du opbevare det på et sted, hvor den ikke er 
udsat for høj luftfugtighed eller høje temperaturer 
(en temperatur på mellem 15 og 25 °C og 40 til 
60 % luftfugtighed anbefales). For at bevare det 
genopladelige Li-ion batteris effektivitet og levetid 
bør du oplade det mindst hver tredje måned.
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• Hvis du bemærker noget usædvanligt ved det 
genopladelige Li-ion-batteri, når det anvendes 
første gang, f.eks. overophedning eller rust, skal 
du IKKE fortsætte med at bruge batteriet. Kontakt 
Brother Support.

Tips til brug af det 
genopladelige Li-ion-batteri 
(kun DSmobile DS-940DW)

Oplad det genopladelige Li-ion batteri inden brug. 
Brug ikke scanneren, før det genopladelige Li-ion-
batteri er fuldt opladet.
• Opladning af det genopladelige Li-ion batteri kan 

ske ved temperaturer mellem 5 og 39 °C. Hvis den 
omgivende temperatur er uden for dette område, 
oplades det genopladelige Li-ion-batteri ikke, og 
batteriindikatoren vil fortsat lyse.

• Hvis scanneren bruges, når det genopladelige Li-ion 
batteri er installeret, og scanneren er tilsluttet til 
computeren, kan opladningen stoppe, selvom det 
genopladelige Li-ion batteri ikke er blevet fuldt opladet.

Egenskaber for det 
genopladelige Li-ion-batteri 
(kun DSmobile DS-940DW)

Hvis du kender det genopladelige Li-ion-batteris 
egenskaber, kan du optimere brugen af batteriet.

• Hvis du bruger eller opbevarer det genopladelige 
Li-ion batteri et sted, hvor det udsættes for høje 
eller lave temperaturer, kan batteriet hurtigere blive 
nedbrudt. Især hvis du bruger et genopladeligt 
Li-ion batteri, der er næsten helt opladet (opladet 
90 % eller mere) et sted, hvor det er udsat for høje 
temperaturer, vil det i væsentlig grad fremskynde 
nedbrydningen af batteriet.

• Brug af scanneren, mens det genopladelige Li-ion 
batteri er installeret og oplades, kan fremskynde 
batteriets nedbrydning.

• Hvis det genopladelige Li-ion batteri ikke skal 
bruges i en længere periode, anbefaler vi, at du 
oplader det hver 3. måned.

• Mens det genopladelige Li-ion-batteri oplader, kan 
scanneren blive varm. Dette er normalt, og scanneren 
kan bruges uden problemer. Hvis scanneren bliver 
meget varm, skal du holde op med at bruge den.

Omgivende temperaturområde
Opladning 0-45 °C
Standardopladningsstrøm 0,24 A -10-60 °C
Maksimal opladningsstrøm 1,2 A 0-60 °C

Batteri 
(installeret)

Mindre end 1 måned -20-45 °C
Mindre end 3 måneder -20-35 °C
Mindre end 1 år -20-25 °C

Ændring af parametre
Maksimal ladespænding 4,35 Vdc
Maksimal ladestrøm 1200 mA

Sådan fjernes det 
genopladelige Li-ion-batteri 
(kun DSmobile DS-940DW)

Vi anbefaler ikke at fjerne det genopladelige Li-ion-
batteri, medmindre scanneren skal bortskaffes.

BEMÆRK!

Sluk scanneren, og fjern USB-kablet fra scanneren, 
inden du fjerner det genopladelige Li-ion-batteri. 
1.  Placer scanneren med forsiden nedad, og fjern 

sidedækslet ved hjælp af en fladhovedet skruetrækker.
2.  Kobl det genopladelige Li-ion-batteris tilslutningsstik 

fra printkortet (PCBA). Frakobl ikke det fleksible 
fladkabel (FFC).

3.  Skub frigørelsestappen (se illustrationen) for at fjerne 
det genopladelige Li-ion-batteri fra sidedækslet.

4.  Dæk det genopladelige Li-ion-batteris klemmer med 
tape, og bortskaf batteriet i overensstemmelse med 
de lokale regler.

3

2

1

4

Du kan finde flere oplysninger om håndtering af 
det genopladelige Li-ion-batteri i de relevante 
instruktioner og advarsler i denne vejledning.

BEMÆRK!
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Reklamationsret og ansvar
Intet i denne brugsanvisning påvirker en 
eksisterende reklamationsret eller tolkes som 
tildeling af yderligere reklamationsret. Manglende 
overholdelse af sikkerhedsanvisningerne i denne 
brugsanvisning kan ugyldiggøre din reklamationsret.

Overensstemmelseserklæ-
ring (kun Europa)

Vi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 
Japan
erklærer, at dette produkt stemmer overens med de 
grundlæggende krav i alle relevante direktiver og 
regler, som anvendes i EU.
Overensstemmelseserklæringen (Declaration of 
Conformity (DoC)) kan findes på vores websted.
Gå til support.brother.com/manuals

Vi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 
Japan
erklærer, at dette produkt er i overensstemmelse 
med kravene i RE-direktiv 2014/53/EU. En 
kopi af Overensstemmelseserklæring kan 
downloades ved at følge instruktionerne i afsnittet 
Overensstemmelseserklæring (kun Europa).

Trådløst LAN 
(kun DSmobile DS-940DW)

Denne scanner understøtter et trådløst interface.

Frekvensbånd: 2400-2483,5 MHz. Maksimal 
radiofrekvensstyrke transmitteret i frekvensbåndet/ 
-båndene: mindre end 20 dBm (E.I.R.P).

Aktiver/deaktiver WLAN 
(kun DSmobile DS-940DW)

Hvis du vil slå den trådløse netværksforbindelse til, 
skal du flytte tilstandsvalgkontakten til .
Hvis du vil slå den trådløse netværksforbindelse fra, 
skal du flytte tilstandsvalgkontakten til  eller .

Overensstemmelseser-
klæring for RE-direktiv 
2014/53/EU (kun Europa) 
(kun DSmobile DS-940DW) 

Genanvendelsesoplysnin-
ger i overensstemmelse 
med direktiv om affald af 
elektrisk og elektronisk 
udstyr (WEEE) og batteri-
direktivet

Produktmærke Batterimærke

Kun EU

Produktet/batteriet er mærket med et af de ovenfor 
anførte genbrugssymboler. Det indikerer, at når 
produktet/batteriet er udtjent, skal det bortskaffes 
i henhold til kommunens bestemmelser i f.eks. 
en dertil opstillet container på kommunens 
genbrugsplads og ikke sammen med almindeligt 
husholdningsaffald.
(Kun DSmobile DS-940DW)
Du kan finde flere oplysninger om fjernelse af det 
genopladelige Li-ion-batteri under Sådan fjernes det 
genopladelige Li-ion-batteri i denne vejledning.

Kemiske stoffer 
(EU REACH)

Oplysninger om kemiske stoffer i vores produkter, 
der kræves til REACH-forordningen, findes på  
www.brother.eu/reach

support.brother.com/manuals
https://www.brother.eu/reach
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Varemærker
BROTHER er et varemærke eller registreret 
varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Android og Google Play er varemærker, der tilhører 
Google LLC.

Apple, App Store og Mac er varemærker tilhørende 
Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende 
Wi-Fi Alliance®.

microSD-logoet er et varemærke, der tilhører SD-3C 
LLC.

Virksomhederne, hvis software er nævnt ved 
navn i denne brugsanvisning, har hver især en 
softwarelicensaftale, der gælder for deres egne 
programmer.

Alle handelsnavne og produktnavne, der 
forekommer på Brother-produkter, relaterede 
dokumenter og eventuelle andre materialer er 
alle varemærker eller registrerede varemærker, 
som tilhører deres respektive virksomheder.
Udarbejdelse og udgivelse
Denne brugsanvisning er blevet udarbejdet og 
udgivet under tilsyn af Brother Industries, Ltd., og 
den indeholder de seneste produktbeskrivelser og 
specifikationer.

Denne brugsanvisnings indhold og dette produkts 
specifikationer kan ændres uden varsel.

Brother forbeholder sig ret til at foretage ændringer 
uden varsel i specifikationer og materiale indeholdt 
her og skal ikke kunne holdes ansvarlig for nogen 
form for skade (inklusive følgeskade) forårsaget af 
tillid til det præsenterede materiale, herunder men 
ikke begrænset til trykfejl eller andre fejl i forbindelse 
med publikationen.

Ophavsret og licens
© 2019 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder 
forbeholdes.

Bemærkninger om open 
source-licensering
Dette produkt gør brug af open source-software.
Gå til support.brother.com for at se bemærkninger 
om open source-licensering.

Brother Support

Support
Besøg www.brother.com for at få kontaktoplysninger 
for dit lokale Brother-kontor.

Servicecentre
For oplysninger om servicecentre i Europa skal 
du kontakte dit lokale Brother-kontor. Adresser og 
telefonnumre for europæiske kontorer kan findes på 
www.brother.com ved at vælge dit land.

Ulovlig brug af 
scanningsudstyr
Det er ulovligt at reproducere visse elementer eller 
dokumenter for at begå svindel. Følgende er en 
ufuldstændig liste over dokumenter, det er ulovligt at 
fremstille kopier af. Vi foreslår, at du henvender dig 
til en juridiske rådgiver og/eller myndighederne, hvis 
du er i tvivl om et bestemt emne eller dokument:

 � Valuta

 � Obligationer eller andre gældsbeviser

 � Indlånsbeviser

 � Papirer i forbindelse med militærtjeneste eller 
indkaldelse

 � Pas

 � Poststempler (annullerede eller ikke-
annullerede)

 � Immigrationspapirer

 � Sundhedsdokumenter

 � Checks eller veksler fra myndighederne

 � Identifikationsskilte eller insignier

Copyright-beskyttet materiale kan ikke kopieres 
lovligt i henhold til ”fair dealing”-undtagelsen for 
visse dele af ophavsretligt beskyttede værker. Flere 
kopier ville indikere ukorrekt brug. Kunstværker bør 
betragtes som svarende til ophavsretsligt beskyttet 
arbejde.

http://support.brother.com
http://www.brother.com
http://www.brother.com
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