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Nem minden modell kapható 
minden országban.

Gyors telepítési útmutató
DSmobile DS-640/DS-740D/DS-940DW

Kérjük, olvassa el a Termékbiztonsági útmutatót, majd a megfelelő telepítés érdekében olvassa el a 
jelen útmutatót.
Telepítés után mentse el a jelen útmutatót, mert később segítségére lehet.

 FIGYELEM
A FIGYELEM jelzés esetleges veszélyhelyzetre hívja fel a figyelmet, amelynek 
bekövetkezése halálhoz vagy súlyos sérüléshez is vezethet.

A termék csomagolása műanyag tasakot tartalmaz. A fulladásveszély 
elkerülése érdekében tartsa távol ezeket a műanyag tasakokat 
csecsemőktől és kisgyermekektől. A műanyag tasak nem játékszer.
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 FIGYELEM

A legújabb kézikönyvek és a gyakran ismétlődő kérdések a support.brother.com oldalon érhetők el

• A szkenner jövőbeli szállításának megkönnyítése érdekében javasolt 
az eredeti csomagolás megőrzése.

• Számítógéppel létesítendő helyi kapcsolathoz használja a termékhez 
mellékelt micro USB 3.0 szabványú kábelt.

MEGJEGYZÉS

HUN Verzió A

Biztonságos hálózati hozzáférés
A készüléke alapértelmezett jelszava a szkenner alján lévő címkén 
látható (a „Pwd” kifejezés után). Javasoljuk ennek megváltoztatását, 
mert az fokozza a készülék védelmét a jogosulatlan hozzáférésekkel 
szemben.

Kalibrációs lap Jótállási kártya

Gyors telepítési 
útmutató/

Termékbiztonsági 
útmutató

Micro USB 3.0 
szabványú 

kábel
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DSmobile DS-640/DS-740D
Csatlakoztassa a szkennert a számítógéphez a termékhez mellékelt USB-kábel 
segítségével.

DSmobile DS-940DW
1.  Csatlakoztassa a szkennert a számítógéphez a termékhez mellékelt 

USB-kábel segítségével.
2.  A szkenner használata előtt várjon, amíg a szkenner beépített akkumulátora 

teljesen feltöltődik (az akkumulátorjelző LED zölden villog).
3.  Nyomja meg a  gombot a szkenner bekapcsolásához.

A szkenner kicsomagolása és az alkatrészek ellenőrzése
A dobozban található részegységek országonként eltérőek lehetnek. Távolítsa el a szkennert védő 
szalagot és fóliát.

A szkenner csatlakoztatása a számítógéphez

Helyezze be a microSD memóriakártyát a szkennerbe 
(opcionális) (csak DSmobile DS-940DW)
Ha microSD memóriakártyára akar fájlokat menteni (külön megvásárolható 
termék), akkor finoman helyezze be a kártyát a szkenner memóriakártya-
nyílásába úgy, hogy a feliratos oldala lefelé nézzen.

Példa: 
DSmobile DS-740D

http://support.brother.com
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Töltse le, és telepítse az ingyen 
elérhető Brother iPrint&Scan 
mobilalkalmazásunkat az App Store, illetve 
a Google Play™ áruházból.

Csúsztassa módváltó kapcsolót  
a következő állásba: .

Aktiválja a 
mobileszköze Wi-Fi 
funkcióját a szkenner 
megkereséséhez.

Válassza ki az 
eszközén a szkennere 
SSID-jét (Hálózatnév): 
DIRECT-xxDS-
940DW_BRxxxx.

Szükség esetén adja meg 
a jelszót (Hálózati kulcs).
(Az SSID és a jelszó 
megtalálható a szkenner 
alján lévő címkén (a „PASS” 
kifejezés után)).

Befejezés

A szkenner használata a számítógéppel

4
A

Mac vagy Windows rendszerű számítógép 

Töltse le a teljes illesztőprogramot és szoftvercsomagot.
Windows: support.brother.com/windows
Mac: support.brother.com/mac
Kattintson duplán a letöltött fájlra a telepítés 
elindításához, majd kövesse a képernyőn megjelenő 
utasításokat.

Ha végzett, indítsa újra a 
számítógépet.
A számítógéppel végzett 
beolvasáshoz telepítenie kell a 
szkennerhez mellékelt szoftvert. 
Részletekért lásd az Online 
Használati Útmutatót.

Befejezés

Bizonyosodjon meg róla, hogy rendszergazdai jogosultságokkal jelentkezett be.
MEGJEGYZÉS

A szkenner használata mobileszközzel (csak DSmobile DS-940DW)B

 A Brother SupportCenter olyan mobilalkalmazás, amely elérhetővé teszi a Brother termékhez tartozó legfrissebb 
terméktámogatási információkat. 
Látogasson el az App Store, illetve a Google Play™ áruházba és töltse le, majd telepítse a mobileszközére.

MEGJEGYZÉS

microSD mód : Elküldi a szkennelt adatokat a microSD memóriakártyára
USB mód : Elküldi a szkennelt adatokat egy számítógépre USB-kábel használatával
Wi-Fi mód : Elküldi a szkennelt adatokat egy vezeték nélküli számítógépre/mobileszközre

Szkennelés előtt erősítse meg a szkennelés módját (csak DSmobile DS-940DW)

LED jelzések

DSmobile DS-940DW

• A fedél nyitva
• Papírelakadás
• Kapcsolati hiba

A memóriakártya 
nincs beillesztve, 
amikor a szkenner 
microSD módban van

Wi-Fi kapcsolati hiba, 
amikor a szkenner 
Wi-Fi módban van

 Narancssárgán villog  Fehéren villog  Narancssárgán villog

 Kéken villog

DSmobile DS-640/DS-740D

• A fedél nyitva
• Papírelakadás

Narancssárgán villog

A szkennere hibaelhárításával kapcsolatos további információkért lásd az Online használati útmutatót.

A szoftver telepítése

http://support.brother.com/windows
http://support.brother.com/mac
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A jelen útmutatóban használt 
szimbólumok és egyezményes 
jelek
Az útmutatóban a következő szimbólumok és 
egyezményes jelek szerepelnek:

VESZÉLY
A VESZÉLY jelzés esetlegesen fellépő veszélyes 
helyzetre hívja fel a figyelmet, amely halálhoz vagy 
súlyos sérüléshez is vezethet, ha a készüléket nem az 
alábbi figyelmeztetések és utasítások szerint használja.

FIGYELEM
A FIGYELEM jelzés esetleges veszélyhelyzetre hívja 
fel a figyelmet, amelynek bekövetkezése halálhoz vagy 
súlyos sérüléshez is vezethet.

VIGYÁZAT
A VIGYÁZAT jelzés esetleges veszélyhelyzetre hívja 
fel a figyelmet, amelynek bekövetkezése kisebb vagy 
mérsékelt sérüléshez is vezethet.

FONTOS
A FONTOS jelzés esetleges veszélyhelyzetre hívja fel a 
figyelmet, amelynek bekövetkezése anyagi kárhoz vagy 
a termék használhatatlanná válásához vezethet.

MEGJEGYZÉS
A MEGJEGYZÉS útmutatással szolgál a különböző 
helyzetek kezelésére, továbbá javaslatokat ad más 
szkennelési funkciókról.

A tiltó ikonok a nem engedélyezett műveleteket 
jelzik.

Ez az ikon azt jelzi, hogy gyúlékony permet 
használata tilos.

Ez az ikon azt jelzi, hogy szerves oldószerek, 
például alkohol vagy más folyadékok használata 
tilos.

Az áramütésveszély ikonok lehetséges 
áramütésre figyelmeztetnek.

A tűzveszély ikonja tűz lehetőségére 
figyelmeztet.

Vegye figyelembe a szkenneren található összes 
figyelmeztető jelzést és utasítást.

Az összeállításra és kiadásra 
vonatkozó tájékoztatás
Jelen kézikönyv úgy került összeállításra és 
kiadásra, hogy az a kiadás pillanatában elérhető 
legfrissebb termékbiztonsági információkat 
tartalmazza. A kézikönyvben lévő információk 
változhatnak.

A legfrissebb útmutatóért látogasson el 
support.brother.com/manuals oldalunkra. 

Válasszon biztonságos helyet 
a szkennernek
A szkennert olyan sík, stabil felületű helyre helyezze, 
amelyen nem érheti ütődés sem rázkódás – például 
egy asztalra. Olyan száraz, jól szellőző helyet 
válasszon, ahol a hőmérséklet mindig 5 °C és 35 °C 
közötti, a páratartalom pedig 20 és 80% között 
marad (páralecsapódás nélkül).

(Csak EU)
Termékbiztonsági útmutató

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

(Csak DSmobile DS-940DW)
Az újratölthető Li-ion akkumulátort kizárólag a 
rendeltetésének megfelelően használja.

(Csak DSmobile DS-940DW)
Az újratölthető Li-ion akkumulátor feltöltéséhez 
csatlakoztassa a szkennert a számítógéphez a 
készülékhez kapott Micro USB-kábellel.

(Csak DSmobile DS-940DW)
NE töltse az újratölthető Li-ion akkumulátort tűz 
közelében vagy közvetlen napfénynek kitéve. 
Ez működésbe hozhatja a túlmelegedéstől 
óvó védelmi áramkört. A védelmi áramkör 
bekapcsolása leállíthatja a töltést. Ha a védelmi 
áramkör meghibásodik, túláram/túlfeszültség 
és rendellenes kémiai reakciók léphetnek fel az 
akkumulátorban.

(Csak DSmobile DS-940DW)
NE kösse össze a + és a - érintkezőt fémtárggyal 
(például vezetékkel). Ne hordozza vagy tárolja 
az újratölthető Li-ion akkumulátort fémtárgyakkal 
együtt.

(Csak DSmobile DS-940DW)
Tartsa az újratölthető Li-ion akkumulátort távol a 
hőforrásoktól és tűztől.

(Csak DSmobile DS-940DW)
NE használja vagy hagyja a szkenner újratölthető 
Li-ion akkumulátorát tűz és fűtőtestek közelében 
vagy egyéb forró (60 °C-nál melegebb) helyeken.

(Csak DSmobile DS-940DW)
NE hagyja, hogy az újratölthető Li-ion 
akkumulátor folyadékokkal érintkezzen.

NE használja korrozív környezetben, például 
olyan helyeken ahol sós levegő, sós víz, savak, 
lúgok, korrozív gázok, vegyszerek vagy korrozív 
folyadékok vannak jelen.

(Csak DSmobile DS-940DW)
NE használja az újratölthető Li-ion akkumulátort, 
ha az sérült vagy szivárog.

(Csak DSmobile DS-940DW)
NE forrasszon csatlakozót az újratölthető Li-ion 
akkumulátorra.

(Csak DSmobile DS-940DW)
NE csatlakoztassa közvetlenül az újratölthető 
Li-ion akkumulátort háztartási elektromos aljzatra.

(Csak DSmobile DS-940DW)
A szkennerből vagy az újratölthető Li-ion 
akkumulátorból szivárgó folyadék (elektrolit) az 
újratölthető Li-ion akkumulátor sérülését jelezheti. 
Ha szivárog az újratölthető Li-ion akkumulátor, 
azonnal hagyja abba a szkenner használatát, 
húzza ki a hálózati adaptert és egy zacskóba 
helyezve különítse el a szkennert. Ne érjen 
hozzá az elektrolithoz. Ha az újratölthető Li-ion 
akkumulátorból származó folyadék a szemébe 
kerül, tiszta vízzel azonnal ki kell öblíteni. 
Azonnal vegye fel a kapcsolatot a mentőkkel. 
Kezelés nélkül az elektrolit szemsérülést okozhat. 
Ha az elektrolit bőrével vagy ruházatával 
érintkezik, azonnal öblítse le vízzel.

(Csak DSmobile DS-940DW)
NE tegye az újratölthető Li-ion akkumulátort vagy 
a szkennert és az újratölthető Li-ion akkumulátort 
együtt mikrohullámú sütőbe vagy túlnyomásos 
edénybe.

(Csak DSmobile DS-940DW)
Ha a szkennert az újratölthető Li-ion akkumulátor 
teljesen feltöltött állapotában is csak rövid ideig 
tudja használni, az újratölthető Li-ion akkumulátor 
valószínűleg elérte élettartama végét. Az 
újratölthető Li-ion akkumulátor eltávolításakor és 
cseréjekor szigetelőszalaggal takarja le a régi 
újratölthető Li-ion akkumulátor csatlakozóit a 
rövidzárlat megelőzése érdekében.
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(Csak DSmobile DS-940DW)
NE szerelje szét, és NE módosítsa az újratölthető 
Li-ion akkumulátort.

(Csak DSmobile DS-940DW)
NE melegítse túl az újratölthető Li-ion 
akkumulátort, valamint ne dobja tűzbe. Ez 
megolvaszthatja a szigetelést, gázkibocsátást 
idézhet elő, vagy a biztonsági mechanizmusok 
hibás működését eredményezheti. Az elektrolit 
oldat is meggyulladhat, ami túlmelegedést, füstöt, 
robbanást és tüzet eredményezhet.

(Csak DSmobile DS-940DW)
NE szúrja át az újratölthető Li-ion akkumulátort 
semmilyen tárggyal, ne dobja le és ne tegye 
ki erős fizikai behatásnak. Az újratölthető 
Li-ion akkumulátor védelmi áramkörének 
meghibásodása következtében az újratölthető 
Li-ion akkumulátorban túláram/túlfeszültség 
keletkezhet, vagy rendellenes kémiai reakciók 
léphetnek fel.

(Csak DSmobile DS-940DW)
NE égesse el az újratölthető Li-ion akkumulátort, 
és ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt.

 FIGYELEM

(Csak DSmobile DS-940DW)
Tartsa az újratölthető Li-ion akkumulátort távol a 
gyermekektől. Lenyelés esetén azonnal vegye fel 
a kapcsolatot a mentőkkel.

Az USB-kábelt a sérülések megelőzése 
érdekében tartsa távol a gyermekektől.

NE szedje szét és NE módosítsa a szkennert, 
mert az tüzet vagy áramütést eredményezhet. Ha 
szükség van a szkenner javítására, vegye fel a 
kapcsolatot Brother kereskedővel vagy a Brother 
ügyfélszolgálatával.

(Csak DSmobile DS-940DW)
Bármilyen rendellenesség (pl. szag, melegedés, 
alakváltozás, elszíneződés) észlelése esetén az 
újratölthető Li-ion akkumulátor használatát fel 
kell függeszteni. Ilyenkor azonnal kapcsolja ki a 
készüléket és húzza ki az USB-kábelt.

Tilos a szkenner belsejébe a burkolat nyílásain 
át tárgyakat dugni, mert azok veszélyes, 
feszültség alatt levő pontokhoz érhetnek vagy 
rövidzárlatot okozhatnak, ami tüzet vagy áramütést 
eredményezhet. Ha fémtárgy, víz vagy más folyadék 
kerül a szkenner belsejébe, azonnal húzza ki a 
szkennert a tápforrásból. Kérje Brother kereskedője 
vagy a Brother ügyfélszolgálat segítségét.

NE helyezze a szkennert radiátor, fűtőtest, 
légkondicionáló, víz vagy vegyszerek közelébe, 
sem pedig olyan eszköz mellé, amelyek mágnest 
tartalmaz vagy mágneses teret hoz létre. Ha mégis 
így tesz, rövidzárlat vagy tűz keletkezhet, amikor 
az szkenner vízzel érintkezik (ide értve a fűtés, 
légkondicionáló és/vagy szellőztető berendezések 
lecsapódó páráját is, amelyek elégségesek 
lehetnek rövidzárlat vagy tűz okozásához).

NE helyezze a szkennert vegyszerek közelébe 
vagy olyan helyre, ahol vegyszer kiömölhet. 
Különösen a szerves oldószerek és folyadékok 
képesek megolvasztani, illetve feloldani a borítást 
és/vagy a kábeleket, ami miatt kialakulhat 
tűzveszély és az áramütés veszélye. Ezek 
az anyagok a szkenner meghibásodását és 
elszíneződését is okozhatják.

A szkenner csomagolásában műanyag tasakok 
találhatók. A fulladásveszély elkerülése 
érdekében kérjük, tartsa távol ezeket 
csecsemőktől és gyermekektől. A műanyag 
tasakok nem játékszerek.
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NE tegye ki a szkennert közvetlen napfénynek, 
túlzott hőnek, nyílt lángnak, maró hatású gáznak, 
párának vagy pornak. NE tegye a szkennert 
szőnyegre vagy pokrócra, mert ott por érheti. 
Ha mégis így tesz, akkor rövidzárlat vagy tűz 
keletkezhet. Ez kárt tehet az szkennerben, és/
vagy működésképtelenné teheti azt.

NE használjon gyúlékony anyagokat vagy 
bármilyen permetet, sem pedig szerves 
oldószert/alkoholt vagy ammóniát tartalmazó 
folyadékot a szkenner belsejének vagy 
külsejének tisztításához. Tüzet vagy áramütést 
okozhat.

 VIGYÁZAT

A szkennert lehetőleg ne helyezze forgalmas 
helyre. Ha mégis nagy forgalmú helyre kell tennie, 
gondoskodjon arról, hogy a szkenner védett 
legyen, ahol nem lehet véletlenül lelökni, ami az 
Ön vagy mások sérülését idézhetné elő, vagy 
súlyos kárt tehetne az egységben.

Gondoskodjon a szkennerez kapcsolódó kábelek 
és vezetékek rögzítéséről, a botlásveszély 
elkerülése érdekében.

Gondoskodjon arról, hogy a szkennernek 
semmilyen része se nyúljon le arról az asztalról 
vagy állványról, amelyikre tette. A szkennert 
mindenképpen egy sík és stabil, rázkódásmentes 
felületre tegye. Ha nem tartja be ezeket az 
óvintézkedéseket, a szkenner leeshet, és 
sérülést okozhat.

NE tegye a szkennert instabil vagy dőlt kocsira, 
állványra vagy asztalra, illetve semmilyen döntött/
dől felületre. A szkenner leeshet, Ön megsérülhet, 
és komoly kár keletkezhet az egységben. További 
sérülést okozhat, ha eltörik a szkenner üvege.

Ne helyezzen nehéz tárgyakat a szkennerre. 
Ezzel a szkenner elveszítheti egyensúlyát és 
leeshet. Ez sérülést is okozhat.

Ne használja a szkennert szélsőséges 
hőmérséklet-ingadozásnak kitett helyeken. 
A páralecsapódás a szkenner meghibásodását 
vagy hibás működését eredményezheti. 
Páralecsapódás esetén várjon, amíg teljesen 
megszárad, mielőtt újra használná a szkennert.

FONTOS

A szkenner javítása
NE próbálja a szkennert saját kezűleg javítani. 
A burkolatok felnyitásakor vagy leszerelésekor Ön 
veszélyes feszültség alatt álló pontokkal érintkezhet 
és más veszélyeknek is kiteheti magát, valamint a 
jótállást is elveszítheti. Kérje Brother kereskedője 
vagy a Brother ügyfélszolgálat segítségét.

 FIGYELEM

Ha a szkenner leesett, vagy a burkolata megsérült, 
az áramütést vagy tüzet okozhat. Húzza ki 
a szkennert a tápforrásból, és hívja Brother 
kereskedőt vagy a Brother ügyfélszolgálatot.

Ha a szkenner szokatlanul meleg, füstöt vagy 
valamilyen erős szagot bocsát ki magából, esetleg 
bármilyen folyadék folyt rá, azonnal húzza ki a 
tápforrásból. Kérje Brother kereskedője vagy a 
Brother ügyfélszolgálat segítségét.

Ha a szkenner a használati utasításban leírtak 
betartása ellenére sem működik megfelelően, 
csak azon kezelőszervek beállításait módosítsa, 
amelyekre nézve útmutatást talál a használati 
utasításban. A többi kezelőszerv nem megfelelő 
beállítása következtében a készülék károsodhat, 
és ilyenkor gyakran egy képzett szerelő átfogó 
munkájára van szükség a szkenner normális 
működésének a helyreállításához.

FONTOS
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Újratölthető Li-ion 
akkumulátor (csak 
DSmobile DS-940DW)

• A vásárlás időpontjában az újratölthető Li-ion 
akkumulátor kismértékben fel van töltve, hogy 
ellenőrizni lehessen a szkenner működését, 
azonban a szkenner használata előtt az 
újratölthető Li-ion akkumulátort teljesen fel kell 
tölteni az USB csatlakozó segítségével.

• Ha a szkennert hosszabb ideig nem használja, 
akkor olyan helyen tárolja, ahol az nincs kitéve 
nedvességnek vagy magas hőmérsékletnek 
(15-25 °C közötti hőmérséklet, valamint 40-60% 
páratartalom javasolt). Az újratölthető Li-ion 
akkumulátor hatékonysága és élettartama növelése 
érdekében legalább háromhavonta töltse fel.

• Ha bármilyen szokatlan dolgot, pl. túlmelegedést 
vagy rozsdát észlel az újratölthető Li-ion 
akkumulátorral kapcsolatban az első használatkor, 
NE folytassa az elem használatát. Kérje Brother 
kereskedője vagy a Brother ügyfélszolgálat 
segítségét.

Tippek az újratölthető 
Li-ion akkumulátor 
használatához (csak 
DSmobile DS-940DW)

• Használat előtt töltse fel az újratölthető Li-ion 
akkumulátort. Ne használja a szkennert, amíg az 
újratölthető Li-ion akkumulátor teljesen fel nem 
töltődött.

• Az újratölthető Li-ion akkumulátor 5-39 °C közötti 
hőmérsékleten tölthető fel. Ha a környezeti 
hőmérséklet ezen kívül esik, az újratölthető Li-ion 
akkumulátor nem fog feltöltődni és az akkumulátor 
töltöttségjelző folyamatosan világítani fog.

• Ha úgy használja a szkennert, hogy az újratölthető 
Li-ion akkumulátor be van helyezve és a készülék 
számítógéphez van csatlakoztatva, akkor leállhat a 
töltés akkor is, ha az újratölthető Li-ion akkumulátor 
még nincs teljesen feltöltve.

Az újratölthető Li-ion 
akkumulátor tulajdonságai 
(csak DSmobile 
DS-940DW)

Az újratölthető Li-ion akkumulátor tulajdonságainak 
megértése lehetővé teszi annak optimális 
használatát.
• Az újratölthető Li-ion akkumulátor használata 

vagy tárolása során a túl magas vagy túl alacsony 
hőmérséklet felgyorsítja a teljesítményromlást. 
Az újratölthető Li-ion akkumulátor esetében 
különösen a magas töltöttségi szinten (90% vagy 
több) és magas környezeti hőmérséklet esetén 
gyorsul fel az akkumulátor teljesítményromlása.

• Az is rontja az akkumulátor teljesítményét, ha 
a szkennert az újratölthető Li-ion akkumulátor 
töltése közben használja.

• Ha az újratölthető Li-ion akkumulátort hosszabb 
ideig nem használja, javasoljuk három havonta 
történő feltöltését.

• Amíg az újratölthető Li-ion akkumulátor töltődik, 
a szkenner felmelegedhet. Ez normális jelenség, 
a szkennert ettől még biztonságosan használható. 
Ne használja a készüléket, ha a szkenner nagyon 
felforrósodik.

Környezeti hőmérséklet
Töltés 0 °C-45 °C
Normál kisütési áramerősség 0,24 A -10 °C-60 °C
Maximális kisütési áramerősség 
1,2 A 0 °C-60 °C

Akkumulátor 
(felszerelt)

Kevesebb mint 
1 hónap -20 °C-45 °C

Kevesebb mint 
3 hónap -20 °C-35 °C

Kevesebb mint 
1 év -20 °C-25 °C

Töltési paraméterek

Maximális töltőfeszültség 4,35 V 
egyenáram

Maximális töltőáram 1200 mA

Az újratölthető 
Li-ion akkumulátor 
eltávolításának módja 
(csak DSmobile 
DS-940DW)

Nem javasolt eltávolítani az újratölthető Li-ion 
akkumulátort, hacsak le nem selejtezi a 
szkennert.

MEGJEGYZÉS

Az újratölthető Li-ion akkumulátor eltávolítása 
előtt kapcsolja ki a szkennert, és távolítsa el az 
USB-kábelt a szkennerből. 

1.  Helyezze a szkennert fejjel lefelé és távolítsa el az 
oldalsó fedelet egy laposfejű csavarhúzóval.

2.  Húzza ki az újratölthető Li-ion akkumulátor 
csatlakozóját a nyomtatott áremköri kártya 
egységéből (PCBA). A rugalmas, lapos kábelt 
(FFC) ne húzza ki.

3.  Nyomja meg a kioldó fület (az ábra alapján), 
hogy el tudja távolítani az újratölthető Li-ion 
akkumulátort az oldalsó fedélről.

4.  Tapassza le az újratölthető Li-ion akkumulátor 
csatlakozóvégeit egy szalaggal, és az 
alkalmazandó helyi jogszabályok alapján távolítsa 
el az akkumulátort.
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Az újratölthető Li-ion akkumulátor kezelésével 
kapcsolatos további információkért lásd az 
útmutatóban lévő alkalmazandó utasításokat és 
figyelmeztetéseket.

MEGJEGYZÉS

Termékszavatosság és 
felelősségvállalás
Az útmutatóban leírtak nincsenek hatással az 
érvényes termékszavatossági feltételekre, és nem 
tekinthetők hivatkozási alapként a termékre vonatkozó 
szavatosság kibővítéséhez. Az útmutatóban leírt 
biztonsági előírások be nem tartása érvénytelenítheti a 
termékre vonatkozó jótállást.

Megfelelőségi nyilatkozat 
(csak Európa)

A Brother Industries, Ltd. vállalat
(15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, 
Japan)
kijelentjük, hogy ez a termék megfelel az Európai 
Közösségen belül irányadó vonatkozó irányelvek és 
rendeletek alapvető követelményeinek.
A megfelelőségi nyilatkozat (Declaration of 
Conformity, DoC) letölthető weboldalunkról.
Látogassa meg a support.brother.com/manuals 
oldalt.

A Brother Industries, Ltd. vállalat
(15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, 
Japan)
kijelenti, hogy ez a termék megfelel 
az 2014/53/EU irányelv rendelkezéseinek. 
A Megfelelőségi nyilatkozat másolatának 
letöltéséhez kövesse a Megfelelőségi nyilatkozat 
(csak Európában) című bekezdés utasításait.

Vezeték nélküli LAN (csak 
DSmobile DS-940DW)

Ez a szkenner támogatja a vezeték nélküli interfész 
használatát.

Frekvenciasáv(ok): 2400-2483,5 MHz. 
A frekvenciasáv(ok)on kibocsátott rádiófrekvenciás 
teljesítmény maximuma: kevesebb, mint 
20 dBm (EIRP).

WLAN engedélyezése/
letiltása (csak DSmobile 
DS-940DW)

A vezeték nélküli hálózati kapcsolat 
bekapcsolásához csúsztassa a módváltó kapcsolót 
a következő állásba: .
A vezeték nélküli hálózati kapcsolat kikapcsolásához 
csúsztassa a módváltó kapcsolót a következő 
állásba:  vagy .

2014/53/EU irányelv 
szerinti megfelelőségi 
nyilatkozat (csak Európa) 
(csak DSmobile DS-940DW) 

support.brother.com/manuals
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Újrahasznosítási 
információk a WEEE és az 
akkumulátorokról szóló 
irányelvek előírásai szerint

Termék jelzése Akkumulátor jelzése

Csak Európai Unió esetében

A készülék/akkumulátor a fenti újrahasznosítási 
szimbólumok valamelyikével meg van jelölve. 
Ez arra utal, hogy a terméket/akkumulátort 
az élettartama végén a háztartási hulladéktól 
elkülönítve kell gyűjteni, és megfelelő gyűjtőponton 
kell elhelyezni.
(Csak DSmobile DS-940DW)
Az újratölthető Li-ion akkumulátor eltávolításával 
kapcsolatos további információkért lásd az útmutató 
Az újratölthető Li-ion akkumulátor eltávolításának 
módja részét.

Vegyi anyagok 
(EU REACH)

A termékeinkben megtalálható vegyi anyagokra 
vonatkozó, a REACH szabályozás által megkövetelt 
információk elérhetők a következő weboldalon: 
www.brother.eu/reach

Védjegyek
A BROTHER a Brother Industries, Ltd. védjegye 
vagy bejegyzett védjegye.

Az Android és a Google Play a Google LLC. 
tulajdonát képező védjegyek.

Az Apple, az App Store és a Mac az Apple Inc. 
védjegye az Egyesült Államokban és más 
országokban.

A Wi-Fi a Wi-Fi Alliance® bejegyzett védjegye.

A microSD Logo az SD-3C LLC védjegye.

Minden vállalat, melynek szoftvere meg van említve 
a kézikönyvben, a saját tulajdonú programjaira 
vonatkozó szoftverlicenc-szerződéssel rendelkezik.

A Brother termékeken, kapcsolódó 
dokumentumokon és egyéb anyagokon 
feltüntetett minden vállalati márkanév és 
terméknév a megfelelő vállalat védjegye vagy 
bejegyzett védjegye.
Szerkesztés és kiadás
Ez a kézikönyv a legfrissebb termékleírásokat és 
műszaki specifikációkat tartalmazza, összeállítása 
és kiadása a Brother Industries, Ltd. felügyelete alatt 
történt.

A jelen útmutató tartalma és a termékek műszaki 
specifikációi előzetes bejelentés nélkül is 
változhatnak.

A Brother fenntartja a jogot, hogy bejelentés nélkül 
módosítsa a kézikönyvben foglalt specifikációkat 
és anyagokat, és nem vállal felelősséget az olyan 
(akár közvetett) károkért, amelyek a bemutatott 
anyagokba vetett bizalom miatt következnek be, 
ideértve – a felsorolás kizárólagossága nélkül – 
a nyomdai és egyéb hasonló hibákat is.

Szerzői jogok és licenc
© 2019 Brother Industries, Ltd. Minden jog 
fenntartva.

https://www.brother.eu/reach
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Nyílt forráskódú licenccel 
kapcsolatos megjegyzések
A termék nyílt forráskódú szoftvert tartalmaz.
A nyílt forráskódú licenccel kapcsolatos 
megjegyzésekért látogasson el a 
support.brother.com oldalra.

Brother ügyfélszolgálat

Ügyfélszolgálat
A területileg illetékes Brother iroda elérhetőségét 
megtalálhatja a www.brother.com webhelyen.

Szervizközpontok címe
Az európai szervizközpontok elérhetőségéért 
forduljon a területileg illetékes Brother irodához. 
Az európai irodák címe és telefonos elérhetősége 
a www.brother.com webhelyen, az ország 
kiválasztását követően érhető el.

A lapolvasó berendezés 
törvénytelen használata
Bizonyos iratok és dokumentumok csalási 
szándékkal végrehajtott másolása bűntettnek 
minősül. Az alábbi, nem teljes lista tartalmazza azon 
dokumentumtípusokat, melyek másolása törvénybe 
ütközik. Ha adott elem vagy dokumentum kapcsán 
kételyei merülnek fel, kérje ki jogi tanácsadója 
és/vagy az illetékes jogi hatóságok véleményét:

 � Bankjegy

 � Kötvény és egyéb adósságot igazoló irat

 � Befizetési igazolás

 � Fegyveres erők leszerelési igazolása vagy 
behívója

 � Útlevél

 � Postai bélyeg (lepecsételt vagy postatiszta)

 � Bevándorlási dokumentum

 � Szociális juttatások dokumentumai

 � Állami szervek által kiállított csekk vagy váltó

 � Azonosításra alkalmas kitűző vagy jelvény

Szerzői jogvédelem alatt álló művek nem 
másolhatók törvényesen, kivéve ha a másolás 
„tisztességes szándékú” és a jogvédelem alatt álló 
műnek csupán egyes bekezdéseit érinti. A több 
példányban való lemásolás helytelen felhasználásra 
utal. A műalkotások a szerzői jogvédelem alatt álló 
művekkel azonos elbírálás alá esnek.

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