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Johdanto
Kiitos PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663 -tulostimen (”tulostin”) ostamisesta.

Tämä mustavalkoinen lämpötulostustekniikkaa hyödyntävä matkatulostin kulkee helposti 
mukana, ja se voidaan yhdistää kannettavaan laitteeseen tai Windows®- tai Macintosh®-
tietokoneeseen nopeaa tulostamista varten.

Tulostimen mukana toimitetut oppaat (Turvallisuus ja rajoitukset -opas ja User’s Guide 
(Käyttöopas), jotka löytyvät CD-ROM-asennuslevyltä) sisältävät käyttöön liittyviä varotoimia ja 
ohjeita. PJ-623/PJ-663: P-touch Editor Software User’s Guide (P-touch Editor -ohjelmiston 
käyttöopas), joka löytyy myös CD-ROM-asennuslevyltä, sisältää P-touch Editor -ohjelmiston 
käyttöön liittyviä ohjeita. Lue näiden oppaiden turvallisuutta ja oikeaa käyttöä koskevat tiedot 
ennen tulostimen käyttämistä.

Säilytä oppaat myöhempää käyttöä varten.

Tärkeä huomautus

Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Tämän asiakirjan sisältöä ei saa kopioida osittain tai kokonaan ilman lupaa.

Emme ota mitään vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat maanjäristyksistä, tulipaloista tai 
muista onnettomuuksista, kolmannen osapuolen toimista, käyttäjän tietoisista tai vahingossa 
tehdyistä toimista, virheellisestä käytöstä tai käytöstä erityisolosuhteissa.

Emme ota mitään vastuuta vahingosta (kuten menetyksistä, liikevoiton menettämisestä, 
voittojen menettämisestä, liiketoiminnan keskeytymisestä tai viestintämahdollisuuksien 
menettämisestä), joka saattaa aiheutua tämän tulostimen käytöstä tai siitä, ettei tulostinta voitu 
käyttää.

Jos tulostimessa on valmistusvika, vaihdamme tai korjaamme tulostimen takuun 
voimassaoloaikana.

Emme ota mitään vastuuta vahingoista, jotka saattavat aiheutua tulostimen virheellisestä 
käytöstä, yhteensopimattomien laitteiden liittämisestä tai yhteensopimattoman ohjelmiston 
käytöstä.
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Laitteen turvallinen käyttö
Jos tulostimessa ilmenee toimintahäiriö, lopeta sen käyttö välittömästi ja ota yhteys tulostimen 
ostopaikkaan.

Tässä asiakirjassa käytetyt symbolit

Tässä asiakirjassa käytetään seuraavia symboleja.

VAARA
Ilmoittaa välittömästi vaarallisesta tilanteesta, joka aiheuttaa 
vakavia henkilövahinkoja tai hengenvaaran, jos varoituksia ja 
ohjeita ei noudateta tuotetta käsiteltäessä.

VAROITUS
Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaa 
aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai hengenvaaran, jos 
varoituksia ja ohjeita ei noudateta tuotetta käsiteltäessä.

HUOMAUTUS
Ilmoittaa mahdollisesti vaarallisesta tilanteesta, joka saattaa 
aiheuttaa lieviä henkilövahinkoja ja/tai omaisuusvahingon, jos 
varoituksia ja ohjeita ei noudateta tuotetta käsiteltäessä.

Ilmaisee tulipalovaaraa tietyissä tilanteissa

Ilmaisee sähköiskuvaaraa tietyissä tilanteissa

Ilmaisee palovammavaaraa tietyissä tilanteissa

Ilmaisee toimea, jota ei saa tehdä

Ilmaisee syttymisvaaraa, jos avotuli on lähellä

Ilmaisee loukkaantumisvaaraa, jos osoitettuun tulostimen osaan kosketaan

Ilmaisee loukkaantumisvaaraa, kuten sähköiskua, jos osoitettu tulostimen osa puretaan

Ilmaisee sähköiskuvaaraa, jos toimi tehdään märillä käsillä

Ilmaisee sähköiskuvaaraa, jos tulostimeen pääsee vettä

Ilmaisee toimea, joka on tehtävä

Ilmaisee, että virtajohto on irrotettava pistorasiasta
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Tärkeitä turvaohjeita

VAARA
Ni-MH-akku

Noudata huolellisesti seuraavia varotoimia lisävarusteena saatavan Ni-MH-akun (”akku”) ollessa 
käytössä. Muuten akku voi ylikuumeta tai haljeta, jolloin seurauksena saattaa olla vahinkoja, 
räjähdys, savua, tulipalo tai sähköisku.

Lataa akku asettamalla se PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663 -tulostimeen ja käyttämällä 
erityisesti tätä tulostinta varten suunniteltua vaihtovirtamuuntajaa/DC-kaapelia.

Älä aseta akkua muuhun laitteeseen tai käytä sitä muussa laitteessa kuin PocketJet 
PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663 -tulostimessa. Älä yhdistä sitä suoraan virtalähteeseen, auton 
tupakansytyttimeen tai pistorasiaan. Älä altista akkua tai tulostinta, jossa akku on asennettuna, 
paineelle, kuumuudelle tai sähkövaraukselle (älä aseta sitä esimerkiksi uuniin tai 
mikroaaltouuniin, vaatteiden kuivaajaan, korkeajännitelaitteistoon tai sähkömagneettiselle 
liedelle).

Älä sijoita akkua tai tulostinta, jossa akku on asennettuna, tulen lähelle tai paikkaan, jossa se 
on alttiina kuumuudelle tai korkeille lämpötiloille (kuten lähelle avotulta tai liettä tai 
auringonpaisteeseen tai kuumaan autoon).

Älä sijoita akkua tai tulostinta, jossa akku on asennettuna, lähelle vettä tai merivettä. Älä 
myöskään pudota niitä veteen tai anna niiden kastua.

Älä aiheuta esimerkiksi metalliesineen avulla oikosulkua akun kosketuspinnoille tai tulostimelle, 
jossa akku on asennettuna.

Älä puhkaise tai paina terävällä esineellä, kuten naulalla, reikää akkuun tai tulostimeen, jossa 
akku on asennettuna.

Älä lyö vasaralla akkua tai tulostinta, jossa akku on asennettuna, astu sen päälle, heitä sitä, 
pudota sitä tai tärisytä sitä voimakkaasti.

Älä pura akkua tai tulostinta, jossa akku on asennettuna, äläkä tee siihen muutoksia.

Älä käytä vioittunutta tai vialliselta näyttävää akkua.

Älä käytä sitä syövyttävässä ympäristössä (esimerkiksi alttiina suolaiselle ilmalle, suolavedelle 
ja happamille, emäksisille tai syövyttäville kaasuille). 

Tulostimesta tai akusta vuotava neste (elektrolyytti) saattaa ilmaista, että akku on vioittunut. Jos 
akku vuotaa, siirrä tulostin tai akku välittömästi etäälle liekeistä.

Älä koske elektrolyyttiin. Jos elektrolyyttiä pääsee silmiin, älä hankaa niitä. Huuhtele silmät 
välittömästi runsaalla hanavedellä tai muulla puhtaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. Jos 
elektrolyyttiä ei huuhdella pois, se voi vahingoittaa silmiä. Jos neste pääsee kosketuksiin ihon 
tai vaatteiden kanssa, huuhtele ne välittömästi vedellä. Sulje tulostin pussin sisään.

Älä aseta akkua tai tulostinta, jossa akku on asennettuna, mikroaaltouuniin tai 
korkeapainesäiliöön.
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VAARA
Li-ion-akku

Noudata huolellisesti seuraavia varotoimia lisävarusteena saatavan Li-ion-akun (”akku”) ollessa 
käytössä. Muuten akku voi ylikuumeta tai haljeta, jolloin seurauksena saattaa olla vahinkoja, 
räjähdys, savua, tulipalo tai sähköisku.

Lataa akku asettamalla se PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663 -tulostimeen ja käyttämällä 
erityisesti tätä tulostinta varten suunniteltua vaihtovirtamuuntajaa/DC-kaapelia.

Älä pura tai muunna akkua. Muuten akun turvamekanismit ja suojauspiirit saattavat pettää.

Älä anna metallilankojen tai muiden metalliesineiden päästä kosketuksiin akun napojen kanssa. 
Älä kuljeta tai säilytä sitä kaulakorujen ja hiuspinnien kaltaisten metalliesineiden kanssa. Tämä 
voi aiheuttaa oikosulun ja metalliesineiden, kuten lankojen, kaulakorujen tai hiuspinnien, 
ylikuumenemisen.

Älä hävitä akkua polttamalla tai ylikuumenna sitä tarkoituksella. Muuten akun sisäinen eristys 
voi sulaa, akku voi erittää kaasua tai turvamekanismit voivat pettää. Lisäksi elektrolyytti saattaa 
syttyä tuleen.

Älä käytä tai säilytä akkua tulen, lämmitinten tai muiden kuumien paikkojen lähellä (yli 80 °C).

Älä anna akun päästä kosketuksiin normaalin tai suolaisen veden kanssa tai upota siihen. 
Muuten akun turvamekanismit ja suojauspiirit saattavat pettää.

Älä lataa akkua tulen lähellä tai suorassa auringonvalossa. Muuten ne suojauspiirit saattavat 
aktivoitua, joiden tarkoitus on ehkäistä korkeasta lämpötilasta aiheutuva vaara. Tällöin lataus 
keskeytyy, lataus tapahtuu liiallisella virralla/jännitteellä, koska suojauspiirit ovat pettäneet, tai 
akussa tapahtuu epänormaali kemiallinen reaktio.

Lataa akku käyttämällä erityisesti tätä tulostinta varten suunniteltua vaihtovirtamuuntajaa/DC-
kaapelia tai määritettyjen latausparametrien mukaisesti. Näiden parametrien laiminlyöminen 
(lataus suositusta korkeammassa lämpötilassa, suositusta suuremmalla virralla/jännitteellä, 
käyttämällä muunnettua muuntajaa jne.) saattaa johtaa akun ylivaraukseen, akun lataukseen 
epänormaalilla virralla/jännitteellä tai epänormaaliin kemialliseen reaktioon akussa.

Älä puhkaise akkua naulalla, lyö sitä vasaralla tai astu sen päälle.

Älä altista akkua voimakkaille iskuille tai heitä sitä. Akun suojauspiirien vaurioituminen saattaa 
johtaa akun lataukseen epänormaalilla virralla/jännitteellä tai epänormaaliin kemialliseen 
reaktioon akussa.

Älä käytä akkua, jos se on vaurioitunut tai muuttanut muotoaan merkittävästi.

Älä juota akkuun liitoksia. Muuten akun sisäinen eristys voi sulaa, akku voi erittää kaasua tai 
turvamekanismit voivat pettää.

Älä kytke akun napoja (+) (–) väärin päin. Tarkista akun suuntaus ennen sen asennusta, äläkä 
pakota akkua tulostimeen. Jos akku ladataan navat väärin päin kytkettynä, seurauksena 
saattaa olla epänormaali kemiallinen reaktio akussa tai epänormaali virran kulku latauksen 
purkautumisen aikana.

Älä kytke akkua suoraan pistorasiaan tai ajoneuvon tupakansytyttimeen.
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Käytä akkua vain hyväksyttyjen laitteiden kanssa. Käyttö muiden laitteiden kanssa saattaa 
heikentää akun suorituskykyä tai lyhentää sen käyttöikää.

Tulostimesta tai akusta vuotava neste (elektrolyytti) saattaa ilmaista, että akku on vioittunut. Jos 
akku vuotaa, siirrä tulostin tai akku välittömästi etäälle liekeistä.

Älä koske elektrolyyttiin. Jos elektrolyyttiä pääsee silmiin, älä hankaa niitä. Huuhtele silmät 
välittömästi runsaalla hanavedellä tai muulla puhtaalla vedellä ja hakeudu lääkäriin. Jos 
elektrolyyttiä ei huuhdella pois, se voi vahingoittaa silmiä. Jos neste pääsee kosketuksiin ihon 
tai vaatteiden kanssa, huuhtele ne välittömästi vedellä. Sulje tulostin pussin sisään.

Älä aseta akkua tai tulostinta, jossa akku on asennettuna, mikroaaltouuniin tai 
korkeapainesäiliöön.

VAROITUS
Tulostin

Älä käytä tulostinta paikoissa, joissa sen käyttö on kielletty, esimerkiksi lentokoneessa. Se saattaa 
vaikuttaa laitteisiin ja aiheuttaa onnettomuuden.

Älä käytä tulostinta erityisympäristöissä, esimerkiksi lääketieteellisten laitteiden läheisyydessä. 
Sähkömagneettiset aallot saattavat haitata laitteiden toimintaa.

Älä aseta vieraita esineitä tulostimeen tai sen liitäntöihin ja portteihin. Muuten seurauksena 
saattaa olla vahinko, tulipalo tai sähköisku.

Jos tulostimeen putoaa vieraita esineitä, katkaise virta välittömästi, irrota 
vaihtovirtamuuntaja/DC-kaapeli pistorasiasta ja ota yhteys tulostimen ostopaikkaan. Tulostimen 
käytön jatkaminen saattaa johtaa vahinkoon, tulipaloon tai sähköiskuun.

Älä käytä, lataa tai säilytä tulostinta seuraavissa paikoissa. Muuten seurauksena saattaa olla vuoto, 
tulipalo, sähköisku tai vahinko.

Veden lähellä, esimerkiksi kylpyhuoneessa tai vedenlämmittimen lähellä, tai erittäin kosteassa 
paikassa

Paikassa, jossa se altistuu sateelle tai kosteudelle

Erittäin pölyisessä paikassa

Erittäin kuumassa paikassa, kuten avoliekkien tai lämmitinten lähellä tai suorassa 
auringonvalossa

Suljetussa autossa kuumassa auringonpaisteessa

Paikassa, jossa saattaa tiivistyä kosteutta

Irrota vaihtovirtamuuntaja/DC-kaapeli ukonilmalla pistorasiasta. Jos salama iskee lähelle, älä koske 
tulostimeen, sillä on olemassa sähköiskuvaara.

Älä yritä purkaa tätä tulostinta tai tehdä siihen muutoksia, tai muuten saattaa aiheutua tulipalo, 
sähköisku tai muu vahinko. Jos tulostimelle on tehtävä huoltotoimenpiteitä, säätöjä tai korjauksia, 
ota yhteyttä tulostimen ostopaikkaan. (Takuu ei kata korjauksia, joiden tarve aiheutuu käyttäjän 
tekemän purkamisen tai muutoksen aiheuttamasta vahingosta.)

VAARA
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Tulostin saattaa vaurioitua, jos se pudotetaan tai altistetaan voimakkaille iskuille esimerkiksi sen 
päälle astuttaessa. Jos vaurioituneen tulostimen käyttöä jatketaan, seurauksena saattaa olla 
tulipalo tai sähköisku. Jos tulostin vaurioituu, katkaise virta välittömästi, irrota 
vaihtovirtamuuntaja/DC-kaapeli pistorasiasta ja ota yhteys tulostimen ostopaikkaan.

Jos tulostin toimii epänormaalisti (jos siitä esimerkiksi tulee savua, epätavallista hajua tai ääntä), 
lopeta sen käyttö. Muuten seurauksena saattaa olla vahinko, tulipalo tai sähköisku. Katkaise 
tulostimen virta välittömästi, irrota vaihtovirtamuuntaja/DC-kaapeli pistorasiasta ja ota yhteys 
tulostimen ostopaikkaan korjauksia varten.

Älä lataa tulostinta muulla kuin määritysten mukaisella vaihtovirtamuuntajalla/DC-kaapelilla.

Jos tulostin ei ole täyteen ladattu määritetyn ajan kuluttua, lopeta lataus, sillä muuten seurauksena 
saattaa olla vahinko, tulipalo tai sähköisku.

Älä aseta tuotetta kemikaalien lähelle tai paikkaan, jossa saattaa roiskua kemikaaleja. Erityisesti 
orgaaniset liuottimet tai nesteet saattavat aiheuttaa kotelon ja/tai kaapeleiden sulamisen tai 
liukenemisen, mikä saattaa johtaa tulipaloon tai sähköiskuun. Ne saattavat myös haitata tuotteen 
toimintaa tai muuttaa sen väriä.

Vaihtovirtamuuntaja/DC-kaapeli
Käytä ainoastaan erityisesti tälle laitteelle suunniteltua vaihtovirtamuuntajaa/DC-kaapelia, tai 
muuten saattaa aiheutua vahinko, tulipalo tai sähköisku.

Älä kytke tulostinta muuhun virtalähteeseen kuin pistorasiaan (100–240 V AC, 50/60 Hz). Muuten 
seurauksena saattaa olla vahinko, tulipalo tai sähköisku.

Älä koske vaihtovirtamuuntajaan/DC-kaapeliin tai virtajohdon pistokkeeseen märin käsin, tai 
muuten saattaa aiheutua sähköisku.

Älä yritä purkaa, muuttaa tai korjata vaihtovirtamuuntajaa/DC-kaapelia, tai muuten saattaa aiheutua 
henkilövahinko, tulipalo tai sähköisku.

Jos tulostimelle on tehtävä huoltotoimenpiteitä, säätöjä tai korjauksia, ota yhteyttä tulostimen 
ostopaikkaan.

VAROITUS
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Älä kaada tai roiskuta vettä tai juomia vaihtovirtamuuntajan/DC-kaapelin päälle. Älä myöskään 
käytä vaihtovirtamuuntajaa/DC-kaapelia paikassa, jossa se voi kastua, tai muuten saattaa aiheutua 
räjähdys tai sähköisku.

Jos virtajohdon pistoke likaantuu (esimerkiksi pölystä), irrota se pistorasiasta. Pyyhi se sitten 
puhtaaksi kuivalla kankaalla. Jos jatkat likaisen virtajohdon pistokkeen käyttämistä, saattaa 
aiheutua tulipalo.

Kun irrotat virtajohtoa, älä vedä johdosta, tai muuten saattaa aiheutua tulipalo tai sähköisku.

Älä aseta vieraita esineitä vaihtovirtamuuntajan/DC-kaapelin vastakkeisiin tai aukkoihin, tai muuten 
saattaa aiheutua palovammoja tai sähköisku.

Käytä vaihtovirtamuuntajaa/DC-kaapelia oikein ja noudata seuraavia varotoimia, tai muuten 
saattaa aiheutua tulipalo tai sähköisku.

Älä vahingoita vaihtovirtamuuntajaa/DC-kaapelia.

Älä tee muutoksia vaihtovirtamuuntajaan/DC-kaapeliin.

Älä väännä vaihtovirtamuuntajaa/DC-kaapelia.

Älä taivuta vaihtovirtamuuntajaa/DC-kaapelia liikaa.

Älä vedä vaihtovirtamuuntajasta/DC-kaapelista.

Älä aseta esineitä vaihtovirtamuuntajan/DC-kaapelin päälle.

Älä altista vaihtovirtamuuntajaa/DC-kaapelia kuumuudelle.

Älä kiinnitä vaihtovirtamuuntajaa/DC-kaapelia.

Älä anna vaihtovirtamuuntajan/DC-kaapelin jäädä puristuksiin.

Jos vaihtovirtamuuntaja/DC-kaapeli vioittuu, hanki uusi muuntaja/kaapeli tulostimen ostopaikasta.

Pidä vaihtovirtamuuntaja/DC-kaapeli pois lasten ja etenkin pienten lasten ulottuvilta. Muuten voi 
aiheutua henkilövahinkoja.

Älä käytä vaihtovirtamuuntajaa/DC-kaapelia mikroaaltouunien lähellä, tai muuten tulostin tai 
vaihtovirtamuuntaja/DC-kaapeli voi vahingoittua.

Älä käytä vaihtovirtamuuntajaa/DC-kaapelia liekkien tai lämmitinten lähellä. Jos 
vaihtovirtamuuntajan kaapelin/DC-kaapelin pinta sulaa, saattaa aiheutua tulipalo tai sähköisku.

Irrota vaihtovirtamuuntaja/DC-kaapeli pistorasiasta ennen tulostimen puhdistusta tai muita 
ylläpitotoimia, tai muuten voi aiheutua sähköisku.

VAROITUS



8

Jos tulostinta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, irrota vaihtovirtamuuntaja/DC-kaapeli 
tulostimesta ja pistorasiasta turvallisuussyistä.

Älä kierrä vaihtovirtamuuntajan kaapelia / DC-kaapelia muuntajan ympärille tai taivuta kaapelia, tai 
muuten kaapeli voi vahingoittua.

HUOMAUTUS
Tulostin

Pidä tulostin ja sen lisävarusteet (esimerkiksi akku, tarvikkeet, muovipussit ja tarrat) pois lasten ja 
etenkin pienten lasten ulottuvilta. Muuten voi aiheutua henkilövahinkoja tai onnettomuuksia (lapsi 
saattaa esimerkiksi niellä jotakin tulostimeen liittyvää).

Lopeta tulostimen käyttö, jos tulostin vuotaa, tulostimen väri tai muoto muuttuu tai tulostin vioittuu 
jollakin muulla tavalla.

Älä käytä tulostinta pitäen kiinni vain vapautuskannesta. Jos kansi irtoaa ja tulostin putoaa, saattaa 
aiheutua henkilövahinkoja.

Yleisiä varotoimia
Akku

Akussa on hieman virtaa ostohetkellä, jotta tulostimen toiminta voidaan tarkistaa. Akku tulee 
kuitenkin ladata täyteen vaihtovirtamuuntajan/DC-kaapelin avulla, ennen kuin tulostinta käytetään.

Jos tulostinta ei ole tarkoitus käyttää pitkään aikaan, irrota akku tulostimesta ja säilytä sitä paikassa, 
jossa se ei ole alttiina staattiselle sähkölle, suurelle kosteudelle tai korkeille lämpötiloille (suositus 
on 15–25 °C:n lämpötila ja 40–60 %:n kosteus). Lataa akku vähintään puolen vuoden välein, jotta 
se pysyy tehokkaana ja sen käyttöikä ei lyhene.

Tulostin saa virtaa akusta. Jos tulostinta voi käyttää vain lyhyen ajan, vaikka akku olisi ladattu 
täyteen, akku on saattanut saavuttaa käyttöikänsä lopun. Vaihda akku uuteen.

Kun vaihdat akun, peitä tulostimeen yhteydessä olevat kosketuspinnat teipillä oikosulun 
estämiseksi.

VAROITUS



9

Suom
i

Tavaramerkit
Brother on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki.

© 2013 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

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

Apple, Macintosh ja Mac OS ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja 
muissa maissa.

Bluetooth-sanamerkin ja -logot omistaa Bluetooth SIG, Inc., ja Brother Industries, Ltd. käyttää 
kyseisiä merkkejä lisensoituna.

Adobe ja Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä 
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Osa grafiikkasuodatinohjelmista perustuu osittain Independent JPEG Groupin työhön.

QR Code on DENSO WAVE INCORPORATEDin rekisteröity tavaramerkki JAPANISSA ja muissa 
maissa. QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.

This product contains µDeepCore OBEX as Infrared Data communication protocol owned by 
E-Globaledge Corporation Copyright 2006 E-Globaledge Corp. All Rights Reserved.

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, PDF417) Copyright © 2007 AINIX Corporation. All rights 
reserved. (Tämä teksti on englanniksi AINIX Corporationin pyynnöstä.)

Epson ESC/P on Seiko Epson Corporationin rekisteröity tavaramerkki.

Kullakin omistajalla, jonka ohjelmiston nimi mainitaan tässä asiakirjassa, on ohjelmiinsa liittyvä 
ohjelmiston käyttöoikeussopimus.

Kaikki muut mainitut ohjelmien ja tuotteiden nimet ovat kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai 
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
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Määräykset

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa) 
(PJ-622 ja PJ-623)

Brother Industries, Ltd.

15–1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467–8561, Japan

ilmoittaa, että tämä tuote ja verkkolaite ovat Euroopan yhteisössä voimassa olevien kaikkien 
olennaisten direktiivien ja säädösten mukaiset.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan ladata Brotherin WWW-sivustossa.

Käy osoitteessa http://solutions.brother.com/ ja toimi seuraavasti:

Vaatimustenmukaisuusvakuutus ladataan PDF-tiedostona.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus radio- ja telepäätelaitteiden 
direktiivin 1999/5/EY (vain Eurooppa) suhteen (koskee malleja, 
joissa on telepääte- ja/tai radioliitäntä)

Brother Industries, Ltd.

15–1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467–8561, Japan

ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat radio- ja telepäätelaitteiden direktiivin 1999/5/EY mukaiset. 
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopio voidaan ladata noudattamalla edellä olevia ohjeita.

HUOMAUTUS
AKUN VAIHTAMINEN VÄÄRÄNTYYPPISEKSI AIHEUTTAA RÄJÄHDYSVAARAN.

HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT OHJEIDEN MUKAISESTI.

-> valitse ”Europe”
-> valitse maasi
-> valitse tulostimesi malli
-> valitse ”Käyttöohjeet”, valitse kielesi ja valitse sitten ”Etsi”
-> valitse Vaatimustenmukaisuusvakuutus
-> valitse ”Lataa”

http://solutions.brother.com/
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Suom
i

Federal Communications Commission (FCC) Declaration of 
Conformity (For USA Only)

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 
conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept 
any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, 
pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can 
radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, 
may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that 
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful 
interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment 
off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following 
measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is 
connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important
The enclosed interface cable should be used in order to ensure compliance with the limits for 
a Class B digital device.

Changes or modifications not expressly approved by Brother Mobile Solutions, Inc. could void 
the user’s authority to operate the equipment.

CAUTION: To maintain compliance with FCC’s RF exposure guidelines, use only the supplied 
antenna. Unauthorize antenna, modification, or attachments could damage the transmitter and 
may violate FCC regulations.

Responsible Party: Brother Mobile Solutions, Inc.
600 12th Street, Suite 300
Golden, CO 80401, U.S.A.
TEL: (303)728-0288

Product Name: Thermal Printer
Model Number: PJ-622, PJ-623, PJ-662, PJ-663
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Industry Canada Compliance Statement (For Canada only)

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES–003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB–003 du Canada.

Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, 
including intereference that may cause undesierd operation of the device.

L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes:
(1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) I'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout 
brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le 
fonctionnement du dispositif.

Käyttöopas ja P-touch Editor -ohjelmiston 
käyttöopas
User’s Guide (Käyttöopas) ja P-touch Editor Software User’s Guide (P-touch Editor -ohjelmiston 
käyttöopas) (vain PJ-623/663) löytyvät CD-ROM-asennuslevyltä.

Voit tarkastella näitä asiakirjoja valitsemalla haluamasi asiakirjan päävalikkonäytöstä, joka tulee 
näkyviin automaattisesti, kun CD-ROM-levy on asetettu tietokoneeseen.
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