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Wprowadzenie
Dziękujemy za dokonanie zakupu drukarki PocketJet PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663 (w dalszej 
części określanej mianem „drukarki”).

Ta przenośna, monochromatyczna drukarka termiczna doskonale nadaje się do zastosowań 
przenośnych, można ją podłączyć do urządzeń mobilnych albo komputerów z systemem 
Windows® lub Macintosh® w celu wykonania szybkich wydruków.

Dokumentacja dołączona do drukarki (podręcznik dotyczący bezpieczeństwa i zgodności z 
prawem oraz dokument User’s Guide (Podręcznik użytkownika), które można znaleźć na 
konfiguracyjnej płycie CD-ROM) zawiera ostrzeżenia i instrukcje dotyczące obsługi urządzenia. 
W przypadku modeli PJ-623/PJ-663 P-touch Editor Software User’s Guide (Podręcznik obsługi 
oprogramowania P-touch Editor), który również można znaleźć na konfiguracyjnej płycie 
CD-ROM, zawiera informacje dotyczące obsługi oprogramowania P-touch Editor. Przed 
rozpoczęciem korzystania z drukarki zaleca się zapoznanie z tą dokumentacją w celu uzyskania 
informacji dotyczących bezpieczeństwa i poprawnej obsługi urządzenia.

Całą dokumentację warto zachować do późniejszych referencji.

Ważna uwaga

Zawartość tego dokumentu może ulec zmianie bez powiadomienia.

Zawartość niniejszego dokumentu nie może być bez zgody powielana lub reprodukowana, 
częściowo bądź w całości.

Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku trzęsień ziemi, pożarów lub 
innych kataklizmów, działań stron trzecich, celowe działania lub zaniechania ze strony 
użytkownika, niewłaściwe użytkowanie w innych warunkach.

Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody (takie jak straty, utrata zysków biznesowych, utrata 
zysków, zakłócenia w funkcjonowaniu firmy lub utrata możliwości komunikacji), które mogą 
wystąpić w wyniku użycia lub braku możliwości użycia tej drukarki.

Jeśli drukarka okaże się być wadliwa z powodu usterek fabrycznych, zostanie wymieniona lub 
naprawiona w okresie gwarancji.

Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody mogące powstać w wyniku nieprawidłowego 
działania drukarki po podłączeniu niekompatybilnego sprzętu lub użyciu niekompatybilnego 
oprogramowania.
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Bezpieczne korzystanie z urządzenia
Jeżeli drukarka zacznie źle działać, należy natychmiast przestać z niej korzystać, po czym 
skontaktować się ze sprzedawcą, u którego dokonano zakupu.

Symbole stosowane w tym dokumencie

W tym dokumencie stosowane są następujące symbole.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Oznacza zagrażającą bezpośrednio, niebezpieczną 
sytuację, która, jeżeli urządzenie jest obsługiwane 
niezgodnie z ostrzeżeniami i instrukcjami, skutkuje 
śmiercią lub poważnymi obrażeniami.

OSTRZEŻENIE
Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, 
jeżeli urządzenie jest obsługiwane niezgodnie z 
ostrzeżeniami i instrukcjami, może skutkować śmiercią 
lub poważnymi obrażeniami.

UWAGA
Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, 
jeżeli urządzenie jest obsługiwane niezgodnie z 
ostrzeżeniami i instrukcjami, może skutkować drobnymi 
obrażeniami lub uszkodzeniem mienia.

Oznacza ryzyko pożaru w pewnych okolicznościach

Oznacza ryzyko porażenia prądem w pewnych okolicznościach

Oznacza ryzyko poparzeń w pewnych okolicznościach

Oznacza czynność, której nie wolno wykonywać

Oznacza ryzyko zapłonu, jeżeli w pobliżu znajduje się źródło ognia

Oznacza ryzyko obrażeń, jeżeli zostanie dotknięta wskazana część drukarki

Oznacza ryzyko obrażeń, takich jak porażenie prądem elektrycznym, jeżeli zostanie 
zdemontowana wskazana część drukarki

Oznacza ryzyko porażenia prądem elektrycznym w przypadku obsługi mokrymi rękami

Oznacza ryzyko porażenia prądem elektrycznym w przypadku wystawienia drukarki na działanie 
wody

Oznacza czynność, którą należy wykonać

Oznacza, że należy odłączyć przewód zasilania od gniazdka sieciowego
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Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Akumulator Ni-MH

Należy dokładnie przestrzegać poniższych środków ostrożności dotyczących akumulatorów Ni-MH 
(określanych dalej mianem „akumulatora”), w przeciwnym razie może dojść do wydzielania 
nadmiernej ilości ciepła, powstawania pęknięć, uszkodzeń, eksplozji, zadymienia, pożaru lub 
porażenia prądem elektrycznym.

Aby naładować akumulator, należy włożyć go do drukarki PocketJet 
PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663, a następnie użyć zasilacza sieciowego/przewodu 
przeznaczonego wyłącznie dla tej drukarki.

Nie należy wkładać ani używać akumulatora w urządzeniach innych niż drukarka PocketJet 
PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663. Nie należy podłączać go bezpośrednio do zasilacza 
sieciowego, gniazda zapalniczki samochodowej lub gniazdka sieciowego. Nie należy wystawiać 
akumulatora lub drukarki z włożonym akumulatorem na działanie ciśnienia, ciepła lub ładunku 
elektrycznego (na przykład w piekarniku, kuchence mikrofalowej, suszarce, sprzęcie wysokiego 
napięcia lub kuchence elektromagnetycznej).

Nie należy umieszczać akumulatora lub drukarki z włożonym akumulatorem w pobliżu ognia lub 
w miejscu narażonym na działanie ciepła lub wysokich temperatur (na przykład w pobliżu 
płomienia lub kuchenki, na słońcu oraz w nagrzanym samochodzie).

Nie należy umieszczać akumulatora lub drukarki z zainstalowanym akumulatorem w pobliżu 
wody lub wody morskiej. Ponadto nie należy ich upuszczać ani pozwolić na ich zamoczenie.

Nie należy zwierać styków akumulatora lub drukarki z zainstalowanym akumulatorem, na 
przykład przy pomocy metalowego przedmiotu.

Nie należy przekłuwać ani dziurawić akumulatora lub drukarki z włożonym akumulatorem przy 
pomocy ostrego przedmiotu, na przykład gwoździa.

Akumulatora lub drukarki z włożonym akumulatorem nie należy uderzać, deptać, rzucać, 
upuszczać lub narażać na silne wstrząsy.

Nie należy demontować lub modyfikować akumulatora lub drukarki z włożonym akumulatorem.

Nie należy używać uszkodzonego lub zdeformowanego akumulatora.

Nie należy używać w środowisku korozyjnym (na przykład narażonym na działanie słonego 
powietrza lub słonej wody, kwasu, zasad lub żrącego gazu). 

Płyn (elektrolit) wyciekający z drukarki lub akumulatora może oznaczać uszkodzenie 
akumulatora. Jeżeli dojdzie do wycieku z akumulatora, należy natychmiast odsunąć akumulator 
lub drukarkę od płomieni.

Nie należy dotykać elektrolitu. Jeżeli elektrolit dostanie się do oczu, nie należy ich trzeć. Należy 
natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody kranowej lub innego rodzaju czystej wody i 
bezwzględnie zgłosić się do lekarza. W przeciwnym razie elektrolit może spowodować 
uszkodzenia oczu. Jeśli płyn dostanie się na skórę lub ubranie, należy niezwłocznie przepłukać 
je wodą. Drukarkę należy umieścić w torbie, aby ją odizolować.

Nie należy wkładać akumulatora albo drukarki z włożonym akumulatorem do kuchenki 
mikrofalowej ani pojemnika pod wysokim ciśnieniem.
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NIEBEZPIECZEŃSTWO
Akumulator Li-ion

Należy dokładnie przestrzegać poniższych środków ostrożności dotyczących akumulatorów Li-ion 
(określanych dalej mianem „akumulatora”), w przeciwnym razie może dojść do wydzielania 
nadmiernej ilości ciepła, powstawania pęknięć, uszkodzeń, eksplozji, zadymienia, pożaru lub 
porażenia prądem elektrycznym.

Aby naładować akumulator, należy włożyć go do drukarki PocketJet 
PJ-622/PJ-623/PJ-662/PJ-663, a następnie użyć zasilacza sieciowego/przewodu 
przeznaczonego wyłącznie dla tej drukarki.

Nie należy demontować ani modyfikować akumulatora. Mechanizmy zabezpieczające i obwody 
ochronne zamontowane w akumulatorze mogą ulec wyłączeniu.

Nie należy pozwalać na zetknięcie się styków akumulatora z przewodami ani innym 
przedmiotami metalowymi. Akumulatora nie należy przenosić ani przechowywać z obiektami 
metalowymi, takimi jak naszyjniki czy spinki do włosów. Może to doprowadzić do spięcia 
elektrycznego i spowodować przegrzanie metalowych obiektów, takich jak przewody, naszyjniki 
czy spinki do włosów.

Nie należy wrzucać akumulatora do ognia ani celowo przegrzewać. Może to doprowadzić do 
stopienia się wewnętrznej izolacji, emisji gazu lub uszkodzenia mechanizmów 
zabezpieczających. Dodatkowo może się zapalić elektrolit.

Nie należy używać ani pozostawiać akumulatora w pobliżu ognia, grzejników lub innych 
lokalizacji charakteryzujących się wysoką temperaturą (powyżej 80 °C).

Akumulator nie może wejść w kontakt ani być zanurzony w zwykłej lub słonej wodzie. 
Mechanizmy zabezpieczające i obwody ochronne zamontowane w akumulatorze mogą ulec 
wyłączeniu.

Nie należy ładować akumulatora w pobliżu ognia ani wystawiając go na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych. Może to spowodować, że obwód ochronny, mający zapobiegać 
niebezpieczeństwom wynikającym z działania wysokiej temperatury, zostanie aktywowany, co 
może spowodować przerwanie ładowania, ładowanie nadmiernym prądem/napięciem 
spowodowane uszkodzeniem obwodu ochronnego lub niewłaściwą reakcję chemiczną we 
wnętrzu akumulatora.

Akumulator należy ładować przy użyciu zasilacza/przewodu przeznaczonego wyłącznie dla tej 
drukarki lub zgodnie z konkretnymi parametrami ładowania. Ładowanie akumulatora bez 
uwzględnienia tych parametrów (np. w temperaturze wyższej niż zalecana, prądem/napięciem 
wyższym niż zalecane, przy pomocy zmodyfikowanego zasilacza itp.) może spowodować 
przeładowanie akumulatora, naładowanie go niewłaściwym prądem/napięciem lub niewłaściwą 
reakcję chemiczną we wnętrzu akumulatora.

Nie należy przekłuwać akumulatora gwoździem, uderzać młotkiem ani deptać po nim.

Nie należy rzucać akumulatorem ani poddawać go mocnym wstrząsom. Uszkodzenie obwodów 
ochronnych akumulatora może spowodować naładowanie akumulatora niewłaściwym 
prądem/napięciem lub niewłaściwą reakcję chemiczną we wnętrzu akumulatora.

Nie należy używać uszkodzonego lub zniekształconego akumulatora.

Nie należy lutować żadnych połączeń z akumulatorem. Może to doprowadzić do stopienia się 
wewnętrznej izolacji, emisji gazu lub uszkodzenia mechanizmów zabezpieczających.

Nie należy używać akumulatora po odwróceniu biegunów (+) (-). Należy zwrócić uwagę na 
pozycję akumulatora przed włożeniem go, nie wolno wkładać akumulatora do drukarki na siłę. 
Ładowanie akumulatora po odwróceniu biegunów może spowodować niewłaściwą reakcję 
chemiczną we wnętrzu akumulatora lub nieprawidłowy przepływ prądu podczas 
rozładowywania.

Nie należy podłączać akumulatora bezpośrednio do gniazdka domowego lub do gniazdka 
zapalniczki samochodowej.



5

Polski

Akumulator należy wykorzystywać jedynie w oficjalnie zaakceptowanych urządzeniach. 
Używanie go w innych urządzeniach może spowodować gorsze działanie akumulatora lub 
skrócenie czasu jego pracy.

Płyn (elektrolit) wyciekający z drukarki lub akumulatora może oznaczać uszkodzenie 
akumulatora. Jeżeli dojdzie do wycieku z akumulatora, należy natychmiast odsunąć akumulator 
lub drukarkę od płomieni.

Nie należy dotykać elektrolitu. Jeżeli elektrolit dostanie się do oczu, nie należy ich trzeć. Należy 
natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody kranowej lub innego rodzaju czystej wody i 
bezwzględnie zgłosić się do lekarza. W przeciwnym razie elektrolit może spowodować 
uszkodzenia oczu. Jeśli płyn dostanie się na skórę lub ubranie, należy niezwłocznie przepłukać 
je wodą. Drukarkę należy umieścić w torbie, aby ją odizolować.

Nie należy wkładać akumulatora albo drukarki z włożonym akumulatorem do kuchenki 
mikrofalowej ani pojemnika pod wysokim ciśnieniem.

OSTRZEŻENIE
Drukarka

Z drukarki nie należy korzystać tam, gdzie jest to zabronione, np. na pokładzie samolotu. Może to 
mieć wpływ na urządzenia samolotu i doprowadzić do wypadku.

Nie należy korzystać z drukarki w specyficznych miejscach, na przykład w pobliżu sprzętu 
medycznego. Fale elektromagnetyczne mogą spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie takiego 
sprzętu.

Do drukarki, jej złączy i portów nie należy wsadzać żadnych przedmiotów, w przeciwnym razie 
może dojść do uszkodzenia, pożaru lub porażenia prądem.

Jeżeli obcy przedmiot dostanie się do drukarki, należy ją natychmiast wyłączyć, odłączyć 
zasilacz/przewód od gniazdka, a następnie skontaktować się ze sprzedawcą, u którego 
dokonano zakupu. W przypadku dalszego korzystania z drukarki może dojść do uszkodzenia, 
pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Nie należy korzystać, ładować ani przechowywać drukarki w podanych niżej miejscach, w 
przeciwnym razie może dojść do wycieku, pożaru, porażenia prądem lub uszkodzeń.

W pobliżu wody, np. w łazience, w pobliżu urządzeń do podgrzewania wody albo w lokalizacjach 
charakteryzujących się bardzo dużą wilgotnością

W miejscach, gdzie urządzenie byłoby narażone na działanie deszczu lub wilgoci

W miejscach charakteryzujących się dużym zapyleniem

W miejscach o niezwykle wysokiej temperaturze, np. w pobliżu otwartego ognia, grzejników lub 
w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych

W zamkniętym samochodzie na otwartym słońcu

W miejscu, gdzie może dojść do nagromadzenia się pary wodnej

Jeżeli dochodzi do wyładowań atmosferycznych, należy odłączyć zasilacz/przewód od gniazdka 
elektrycznego. Jeśli w pobliżu uderzył piorun, nie należy dotykać drukarki, ponieważ istnieje ryzyko 
porażenia prądem elektrycznym.

NIEBEZPIECZEŃSTWO



6

Nie należy próbować demontować lub modyfikować tej drukarki, jej akumulatora lub zasilacza 
sieciowego, ponieważ może to doprowadzić do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub 
uszkodzenia. W celu konserwacji, regulacji lub naprawy należy skontaktować się ze sprzedawcą, 
u którego dokonano zakupu. (Gwarancja nie obejmuje naprawy uszkodzeń wynikających z 
demontażu lub modyfikacji wykonanych przez użytkownika.)

Drukarka może ulec uszkodzeniu, jeśli zostanie upuszczona lub narażona na działanie silnych 
wstrząsów, na przykład po nadepnięciu. W przypadku kontynuowania korzystania z uszkodzonej 
drukarki może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Jeśli drukarka jest 
uszkodzona, należy ją natychmiast wyłączyć, odłączyć zasilacz sieciowy/przewód od gniazdka 
elektrycznego, a następnie skontaktować się ze sprzedawcą, u którego dokonano zakupu.

Jeśli drukarka nie działa prawidłowo (np. wydobywa się z niej dym lub dziwny zapach lub dźwięk), 
należy przestać z niej korzystać, w przeciwnym wypadku może dojść do pożaru, porażenia prądem 
elektrycznym lub uszkodzenia. Natychmiast należy wyłączyć drukarkę, odłączyć zasilacz 
sieciowy/przewód od gniazdka elektrycznego, a następnie skontaktować się ze sprzedawcą, u 
którego dokonano zakupu, w celu naprawy.

Nie należy ładować drukarki przy użyciu zasilacza sieciowego/przewodu innego niż przeznaczony 
do tej drukarki.

Jeżeli drukarka nie jest w pełni naładowana po upłynięciu określonego czasu, należy przestać ją 
ładować, w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia, pożaru lub porażenia prądem 
elektrycznym.

Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu chemikaliów ani w miejscu, gdzie może dojść do 
rozlania substancji chemicznych. Szczególnie rozpuszczalniki i płyny organiczne mogą 
spowodować stopienie lub rozpuszczenie się obudowy lub przewodów, stwarzając 
niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Mogą także spowodować 
niewłaściwe działanie urządzenia lub jego odbarwienie.

Zasilacz sieciowy/przewód
Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego/przewodu przeznaczonego do użycia z tą drukarką, 
w przeciwnym razie może dość do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzeń.

Nie należy podłączać drukarki do gniazdka elektrycznego innego niż gniazdko domowe 
(AC100-240 V 50/60 Hz), w przeciwnym razie może dojść do pożaru, porażenia prądem 
elektrycznym lub uszkodzeń.

Nie należy dotykać zasilacza sieciowego/przewodu ani wtyczki przewodu zasilającego mokrymi 
rękami, ponieważ może dojść do porażenia prądem elektrycznym.

OSTRZEŻENIE
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Nie należy próbować demontować, modyfikować lub naprawiać zasilacza sieciowego/przewodu, 
ponieważ może to doprowadzić do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub wystąpienia 
obrażeń.

W celu konserwacji, regulacji lub naprawy należy skontaktować się ze sprzedawcą, u którego 
dokonano zakupu.

Nie należy rozlewać wody lub napojów na zasilacz sieciowy/przewód. Ponadto nie należy używać 
zasilacza sieciowego/przewodu w miejscach, w których mógłby się zamoczyć, w przeciwnym razie 
może dojść do eksplozji lub porażenia prądem elektrycznym.

Jeśli wtyczka przewodu zasilania zabrudzi się (na przykład zakurzy), należy ją odłączyć od 
gniazdka elektrycznego, a następnie wytrzeć suchą ściereczką. W przypadku dalszego korzystania 
z brudnej wtyczki przewodu zasilania może dojść do pożaru.

Podczas odłączania przewodu zasilania nie należy za niego ciągnąć, ponieważ może to 
doprowadzić do powstania pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

Nie należy wkładać żadnych przedmiotów do styków zasilacza sieciowego/przewodu, ponieważ 
może to doprowadzić do oparzeń lub porażenia prądem elektrycznym.

Z zasilacza sieciowego/przewodu należy korzystać w odpowiedni sposób i przestrzegać 
poniższych zaleceń, w przeciwnym razie może dojść do pożaru lub porażenia prądem.

Nie wolno uszkodzić zasilacza sieciowego/przewodu.

Nie wolno modyfikować zasilacza sieciowego/przewodu.

Nie wolno skręcać zasilacza sieciowego/przewodu.

Nie wolno mocno zaginać zasilacza sieciowego/przewodu.

Nie wolno ciągnąć za zasilacz sieciowy/przewód.

Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na zasilaczu sieciowym/przewodzie.

Nie należy narażać zasilacza sieciowego/przewodu na działanie wysokich temperatur.

Nie wolno związywać zasilacza sieciowego/przewodu.

Nie wolno przycinać zasilacza sieciowego/przewodu.

Jeśli zasilacz sieciowy/przewód jest uszkodzony, należy zamówić nowy u sprzedawcy, u którego 
dokonano zakupu drukarki.

Zasilacz sieciowy/przewód należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, zwłaszcza małych, 
w przeciwnym razie mogą być one narażone na obrażenia.

Nie należy korzystać z zasilacza sieciowego/przewodu w pobliżu kuchenek mikrofalowych, 
w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia drukarki lub zasilacza sieciowego/przewodu.

OSTRZEŻENIE
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Nie wolno korzystać z zasilacza sieciowego/przewodu w pobliżu ognia lub grzejników. Jeżeli osłona 
zasilacza sieciowego/przewodu ulegnie roztopieniu, może dojść do pożaru lub porażenia prądem 
elektrycznym.

Przed dokonaniem czynności konserwacyjnych drukarki, np. przed czyszczeniem, należy odłączyć 
zasilacz sieciowy/przewód od gniazdka elektrycznego, w przeciwnym razie może dojść do 
porażenia prądem.

Jeżeli drukarka nie będzie używana przez dłuższy czas, ze względów bezpieczeństwa należy 
odłączyć zasilacz sieciowy/przewód od drukarki i gniazdka elektrycznego.

Nie należy owijać przewodu zasilacza wokół zasilacza ani zginać go, ponieważ może to 
spowodować uszkodzenie przewodu.

UWAGA
Drukarka

Drukarkę oraz jej akcesoria (akumulator, materiały eksploatacyjne, plastikowe torebki, naklejki itp.) 
należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, zwłaszcza małych, w przeciwnym razie może dojść 
do wystąpienia obrażeń lub wypadków (takich jak połknięcie).

Należy zaprzestać korzystania z drukarki, jeśli wycieka z niej płyn lub uległa odbarwieniu, 
deformacji lub jest w inny sposób uszkodzona.

Nie należy obsługiwać drukarki, trzymając ją za pokrywę zwalniającą. Jeżeli pokrywa odłączy się, 
a drukarka spadnie, może dojść do obrażeń.

Ogólne środki ostrożności
Akumulator

W momencie zakupu akumulator jest nieznacznie naładowany, aby można było sprawdzić 
działanie drukarki; jednak przed rozpoczęciem korzystania z drukarki należy go w pełni naładować 
przy pomocy zasilacza sieciowego/przewodu.

Jeśli drukarka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy wyjąć z niej akumulator i odłożyć 
go w miejsce, które nie jest narażone na działanie elektryczności statycznej, wysokiej wilgotności 
lub wysokich temperatur (zalecana jest temperatura pomiędzy 15 a 25 °C i wilgotność pomiędzy 
40 a 60%). Aby utrzymać wydajność i długi czas pracy akumulatora, należy go ładować 
przynajmniej co pół roku.

Drukarka jest zasilana za pomocą akumulatora. Jeśli mimo pełnego naładowania z drukarki można 
korzystać tylko przez krótki czas, może to oznaczać koniec okresu użytkowania akumulatora. W 
takiej sytuacji należy wymienić akumulator na nowy.

Wymieniając akumulator, należy zakryć taśmą jego styki wchodzące w kontakt z drukarką, aby 
zapobiec powstaniu spięcia.

OSTRZEŻENIE
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Polski

Znaki towarowe
Brother jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Brother Industries, Ltd.

© 2013 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Microsoft, Windows i Windows Vista to zastrzeżone znaki towarowe firmy Microsoft Corporation 
w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Apple, Macintosh i Mac OS to znaki towarowe firmy Apple Inc., zarejestrowane w Stanach 
Zjednoczonych i innych krajach.

Słowo i logotypy Bluetooth stanowią własność Bluetooth SIG, Inc., a korzystanie z nich przez 
firmę Brother Industries, Ltd objęte jest licencją.

Adobe i Reader są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated w 
Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Fragmenty oprogramowania filtrów graficznych są częściowo oparte na efektach pracy 
organizacji Independent JPEG Group.

QR Code jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy DENSO WAVE INCORPORATED w 
Japonii i innych krajach. 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. (Powyższy tekst zamieszczono w języku angielskim na prośbę firmy AINIX 
Corporation.)

Epson ESC/P jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Seiko Epson Corporation.

Każdy z właścicieli oprogramowania wymienionego w tym dokumencie dysponuje odpowiednią 
Umową licencyjną oprogramowania odnoszącą się do należącego do niego programu.

Wszelkie inne wymienione tutaj nazwy oprogramowania i produktów są znakami towarowymi lub 
zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli.



10

Informacje prawne

Deklaracja zgodności (wyłącznie Europa) 
(model PJ-622 i PJ-623)

My, Brother Industries, Ltd.

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

deklarujemy, iż ten produkt oraz zasilacz sieciowy spełniają podstawowe wymogi wszelkich 
odpowiednich dyrektyw i regulacji obowiązujących we Wspólnocie Europejskiej.

Deklarację zgodności można pobrać z naszej strony internetowej.

Odwiedź http://solutions.brother.com/ oraz:

Deklaracja zostanie pobrana jako plik PDF.

Deklaracja zgodności w związku z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 1999/5/EC w sprawie urządzeń radiowych 
i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych oraz wzajemnego 
uznawania ich zgodności (tylko Europa) (mająca zastosowanie 
do modeli z interfejsami systemów telekomunikacyjnych i/lub 
radiowych)

My, Brother Industries, Ltd.

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

deklarujemy, iż niniejsze produkty spełniają wymogi dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
1999/5/EC. Kopię deklaracji zgodności można pobrać postępując według powyższych instrukcji.

UWAGA
RYZYKO WYBUCHU W PRZYPADKU WYMIANY AKUMULATORA NA AKUMULATOR 

NIEODPOWIEDNIEGO TYPU.

ZUŻYTE AKUMULATORY NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI.

-> wybierz „Europe”
-> wybierz swój kraj
-> wybierz model posiadanego urządzenia
-> wybierz „Podręczniki” oraz swój język, a następnie kliknij „Szukaj”
-> wybierz opcję „Deklaracja zgodności”
-> kliknij „Pobierz”

http://solutions.brother.com/
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Polski

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 ŕ 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 ętre pręt ŕ accepter tout 
brouillage radioélectrique reçu, męme si ce brouillage est susceptible de compromettre le 
fonctionnement du dispositif.

Korzystanie z dokumentu Podręcznika 
użytkownika i Podręcznika obsługi 
oprogramowania P-touch Editor
Dokument User’s Guide (Podręcznik użytkownika) i P-touch Editor Software User’s Guide 
(Podręcznik obsługi oprogramowania P-touch Editor) (wyłącznie model PJ-623/663) można 
znaleźć na konfiguracyjnej płycie CD-ROM.

Dostęp do tych dokumentów można uzyskać, wybierając żądany dokument z górnego menu na 
ekranie, który pojawi się automatycznie po włożeniu płyty CD-ROM do komputera.
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