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Przed rozpoczęciem korzystania z tej drukarki 
zalecamy zapoznanie się z niniejszym 
dokumentem.
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1

Polski

Wprowadzenie
Dziękujemy za dokonanie zakupu drukarki PJ-673 (w dalszej części określanej jako „drukarka”).

Tę przenośną drukarkę termiczną można w bardzo łatwy sposób przenosić, można ją także 
podłączać do urządzeń mobilnych oraz z systemem Windows® w celu wykonania szybkich 
wydruków.

Dołączona do drukarki dokumentacja zawiera opis środków ostrożności oraz instrukcję obsługi 
urządzenia. Przed rozpoczęciem korzystania z drukarki zaleca się zapoznanie z niniejszą 
dokumentacją w celu uzyskania informacji dotyczących bezpieczeństwa i poprawnej obsługi 
urządzenia.

Całą dokumentację należy zachować na potrzeby późniejszego użytkowania.

Ważna uwaga

Zawartość tego dokumentu może ulec zmianie bez powiadomienia.

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

Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku trzęsień ziemi, pożarów lub 
innych kataklizmów, działań stron trzecich, celowego działania lub zaniechania ze strony 
użytkownika bądź niewłaściwego użytkowania w innych specjalnych warunkach.

Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody (takie jak straty, utrata zysków z działalności 
gospodarczej, 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 nieprawidłowej obsługi 
drukarki po podłączeniu niezgodnego sprzętu lub użyciu niezgodnego oprogramowania.
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Bezpieczne korzystanie z urządzenia
W przypadku nieprawidłowego działania drukarki należy natychmiast przestać z niej korzystać, 
po czym skontaktować się ze sprzedawcą, u którego dokonano zakupu.

Symbole stosowane w niniejszym dokumencie

W tym dokumencie stosowane są następujące symbole.

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

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

UWAGA
Wskazuje potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, 
jeśli się jej nie uniknie, może spowodować lekkie lub 
łagodne obrażenia.

WAŻNE
Określa potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli 
się jej nie uniknie, może spowodować uszkodzenie 
własności lub utratę funkcjonalności produktu.

Oznacza ryzyko pożaru w określonych okolicznościach

Oznacza ryzyko porażenia prądem w określonych okolicznościach

Oznacza ryzyko poparzeń w określonych okolicznościach

Oznacza ryzyko przepukliny w określonych okolicznościach

Oznacza czynność, której nie wolno wykonywać

Oznacza ryzyko zapłonu, jeśli w pobliżu znajduje się źródło ognia

Oznacza ryzyko obrażeń, jeśli zostanie dotknięta wskazana część drukarki

Oznacza ryzyko obrażeń, takich jak porażenie prądem elektrycznym, jeśli 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/akumulator litowo-jonowy

Należy uważnie zapoznać się z następującymi środkami ostrożności dotyczącymi opcjonalnego 
akumulatora Ni-MH/akumulatora litowo-jonowego (w dalszej części zwanego „akumulatorem”), 
w przeciwnym przypadku może się on nagrzewać, pęknąć lub ulec uszkodzeniu, ciec, doprowadzić 
do spięcia elektrycznego, eksplozji, wywołać dym, ogień lub porażenie prądem.

W celu naładowania akumulatora użyj zasilacza sieciowego/przewodu przeznaczonego 
konkretnie dla tej drukarki.

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

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 zwarcia 
elektrycznego i spowodować przegrzanie metalowych przedmiotów, 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 miejsc 
charakteryzujących się wysoką temperaturą.

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

Nie należy ładować akumulatora w pobliżu ognia ani wystawiać 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.

Nie należy przekłuwać akumulatora gwoździem, uderzać młotkiem ani stawać na 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.

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

Nie należy zdejmować ani rysować wierzchniej osłony akumulatora. W przypadku porysowania 
wierzchniej osłony należy zaprzestać używania akumulatora.

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

Nie należy dotykać elektrolitu. Jeśli elektrolit dostanie się do oczu, nie należy ich trzeć. Należy 
natychmiast przepłukać oczy dużą ilością wody kranowej lub innego rodzaju czystej wody oraz 
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 lub drukarki z włożonym akumulatorem do kuchenki 
mikrofalowej ani pojemnika pod wysokim ciśnieniem.

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

OSTRZEŻENIE
Drukarka

Z drukarki nie należy korzystać tam, gdzie jest to zabronione, np. na pokładzie samolotu. 
Może to mieć wpływ na funkcjonowanie urządzeń samolotu i doprowadzić do wypadku.
Nie należy korzystać z drukarki w szczególnych warunkach, na przykład w pobliżu sprzętu 
medycznego. Fale elektromagnetyczne mogą spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie takiego 
sprzętu.
Użytkownicy posiadający rozruszniki powinni odsunąć się od urządzenia, jeśli wyczują jakiekolwiek 
nieprawidłowości. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji należy niezwłocznie zgłosić się do 
lekarza.
Do drukarki, jej złączy i portów nie należy wkładać żadnych przedmiotów, w przeciwnym razie może 
dojść do uszkodzenia, pożaru lub porażenia prądem.

Jeśli obcy przedmiot dostanie się do drukarki, należy ją natychmiast wyłączyć, odłączyć zasilacz 
sieciowy/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 miejscach 
charakteryzujących się bardzo dużą wilgotnością.

W miejscach, w których 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 wystawionym na bezpośrednie działanie słońca.

W miejscu, w którym może dojść do nagromadzenia się pary wodnej.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
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W przypadku wyładowań atmosferycznych, należy odłączyć zasilacz sieciowy/przewód od 
gniazdka elektrycznego. Jeśli w pobliżu uderzył piorun, nie należy dotykać drukarki, ponieważ 
istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
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, usunąć akumulator z drukarki, a następnie skontaktować się ze sprzedawcą, 
u którego dokonano zakupu.
Jeśli drukarka nie działa prawidłowo (np. wydobywa się z niej dym, dziwny zapach lub dźwięk), 
należy przestać z niej korzystać, w przeciwnym wypadku może dojść do pożaru, porażenia 
prądem elektrycznym lub uszkodzenia. Należy natychmiast wyłączyć drukarkę, odłączyć zasilacz 
sieciowy/przewód od gniazdka elektrycznego, a następnie skontaktować się ze sprzedawcą, 
u którego dokonano zakupu, w celu naprawy.

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

Nie należy ładować drukarki przy użyciu zasilacza sieciowego/przewodu innego niż wyznaczony 
dla tej drukarki.

Jeśli drukarka nie jest w pełni naładowana po określonym czasie ładowania (120 minut 
w przypadku akumulatora Ni-MH i 180 minut w przypadku akumulatora litowo-jonowego), 
należy zaprzestać ładowania, w przeciwnym wypadku może dojść do pożaru, porażenia prądem 
elektrycznym lub uszkodzenia.

Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu chemikaliów ani w miejscu, w którym może dojść 
do rozlania substancji chemicznych. Rozpuszczalniki i płyny organiczne mogą w szczególny 
sposób przyczynić się do stopienia lub rozpuszczenia się obudowy lub przewodów, stwarzając 
niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Mogą one także spowodować 
niewłaściwe działanie urządzenia lub jego odbarwienie.

Korzystając z zasilacza sieciowego/przewodu, nie należy dotykać urządzenia podczas potężnej 
burzy, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
Drukarkę oraz jej akcesoria (akumulator, materiały eksploatacyjne, plastikowe torebki, naklejki itp.) 
należy przechowywać poza zasięgiem dzieci, zwłaszcza niemowląt, w przeciwnym razie może 
dojść do wystąpienia obrażeń lub wypadków (takich jak połknięcie).

OSTRZEŻENIE
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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.

Zasilacz sieciowy/przewód przeznaczony jest konkretnie do użytkowania z niniejszą drukarką. 
Nie należy używać ich z innymi urządzeniami.

Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu chemikaliów ani w miejscu, w którym może dojść 
do rozlania substancji chemicznych. Rozpuszczalniki i płyny organiczne mogą w szczególny 
sposób przyczynić się do stopienia lub rozpuszczenia się obudowy lub przewodów, stwarzając 
niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Mogą także spowodować 
niewłaściwe działanie urządzenia lub jego odbarwienie.

Należy korzystać wyłącznie z dozwolonych źródeł zasilania (100–240 AC V 50/60 Hz), 
w przeciwnym wypadku może dojść do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia.

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

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 szmatką. W przypadku dalszego korzystania 
z zabrudzonej 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.

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

Nie należy przeciążać gniazdek elektrycznych lub podłączać wielu urządzeń do tego samego 
gniazdka elektrycznego. Wywoła to ryzyko pożaru, porażenia prądem bądź uszkodzenia.

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

Podczas podłączania zasilacza sieciowego/przewodu należy zawsze wcisnąć wtyczkę w gniazdku 
elektrycznym do samego końca w celu zapewnienia właściwego połączenia, w przeciwnym 
wypadku może dojść do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia.

Jeśli drukarka nie będzie używana przez dłuższy czas, ze względów bezpieczeństwa należy 
odłączyć zasilacz sieciowy/przewód od drukarki i gniazdka elektrycznego.
Firma Brother stanowczo zaleca, aby NIE korzystać z przedłużacza.

OSTRZEŻENIE
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UWAGA
Drukarka

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

 

1 Pokrywa zwalniająca

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 wskazanej ładowarki (zasilacz sieciowy/przewód).

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

Podczas wyjmowania akumulatora Ni-MH z drukarki, upewnij się, że trzymasz złącze w momencie 
odłączania.

Ciągnięcie za akumulator Ni-MH może skutkować uszkodzeniem przewodów.

Drukarka jest zasilana za pomocą akumulatora. Jeśli mimo pełnego naładowania z drukarki można 
korzystać tylko przez krótki czas, może to oznaczać zakończenie okresu eksploatacji 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.

WAŻNE
Drukarka

Urządzenie może działać nieprawidłowo, jeśli będzie znajdować się w pobliżu odbiorników 
telewizyjnych, radiowych itp. Nie należy używać urządzenia w pobliżu żadnego sprzętu mogącego 
powodować zakłócenia elektromagnetyczne.

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

1
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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.

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

QR Code jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy DENSO WAVE INCORPORATED 
w Japonii i innych krajach. QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE 
INCORPORATED.

BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, PDF417) Copyright © 2007 AINIX Corporation. Wszelkie 
prawa zastrzeżone.

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

Każdy właściciel, którego nazwa oprogramowania jest wymieniona w tym dokumencie, posiada 
umowę licencyjną oprogramowania dotyczącą programów będących jego własnością.

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

Informacje na temat licencji Open Source 
Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie open-source.

Aby przejrzeć uwagi na temat licencji Open Source, przejdź do strony wybierania pobierania 
podręczników na stronie domowej danego modelu w witrynie Brother Solutions Center pod 
adresem http://solutions.brother.com/ 

http://solutions.brother.com/
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Regulacja prawna

Deklaracja zgodności (tylko Europa)

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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