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Sørg for at læse dette dokument, inden du bruger printeren.
Vi anbefaler, at du gemmer dette dokument i nærheden, så du har det til
rådighed på et senere tidspunkt.
DAN

Introduktion
Dansk

Tak, fordi du har købt PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/PJ-763MFi/PJ-773 (omtales herefter som
”printeren”).
Den dokumentation, der følger med printeren, herunder Produktsikkerhedsguide
(dette dokument) og Brugsanvisning (findes på den medfølgende cd-rom), indeholder
forholdsregler og anvisninger for anvendelsen.
Du kan finde yderligere oplysninger og oplysninger om software og brug af printeren på et netværk
i Online brugsanvisning, som kan findes i Brother Solutions Center.
Den nyeste version af printerens dokumentation findes i Brother Solutions Center på
support.brother.com/
Gem al dokumentation, så du har den til rådighed senere.

Vigtig meddelelse
 Dette dokuments indhold kan ændres uden varsel.
 Dette dokuments indhold må ikke kopieres eller gengives helt eller delvist uden tilladelse.
 Vi påtager os ikke noget ansvar for skader, der opstår som følge af jordskælv, brand, andre
katastrofer, tredjeparters handlinger, brugerens forsætlige eller forsømmelige handlinger,
misbrug eller anvendelse under andre særlige forhold.
 Vi påtager os ikke noget ansvar for skader (f.eks. tab, tab af forretningsfortjeneste, tab af
fortjeneste, driftsafbrydelser eller tab af kommunikationsmidler), der måtte opstå som følge af
brugen af eller manglende mulighed for at bruge denne printer.
 Hvis printeren viser sig at være defekt som følge af fremstillingsfejl, erstatter eller reparer vi
den inden for reklamationsperioden.
 Vi påtager os intet ansvar for eventuelle skader, der måtte opstå som følge af forkert betjening
af printeren forårsaget af tilslutning af inkompatibelt udstyr eller anvendelse af inkompatibel
software.
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Sådan bruger du printeren på en sikker måde
Hvis printeren ikke fungerer korrekt, skal du straks holde op med at bruge den og kontakte
Brother Support.

Symboler, der anvendes i dette dokument
Følgende symboler bruges i hele dette dokument:

FARE

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

ADVARSEL

Angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre dødsfald eller alvorlig
personskade, hvis produktet håndteres, uden at de følgende advarsler og
instruktioner følges.

FORSIGTIG

Angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i mindre eller
moderate personskader, hvis den ikke undgås.

VIGTIGT!

Angiver en potentielt farlig situation, der kan medføre skade på ejendele eller
tab af produktfunktionalitet, hvis den ikke afværges.

Angiver fare for brand under visse omstændigheder
Angiver risiko for elektrisk stød under visse omstændigheder
Angiver risiko for forbrændinger under visse omstændigheder
Angiver en handling, der ikke må udføres
Angiver risiko for antændelse, hvis der er ild i nærheden
Angiver risiko for kvæstelser, hvis den angivne del af printeren røres
Angiver risiko for kvæstelser (f.eks. elektrisk stød), hvis den angivne del af printeren skilles ad
Angiver risiko for elektrisk stød, hvis handlingen udføres med våde hænder
Angiver risiko for elektrisk stød, hvis printeren udsættes for vand
Angiver en handling, der skal udføres
Angiver, at netledningen skal tages ud af stikkontakten
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Vigtige sikkerhedsanvisninger
Dansk

FARE
Genopladeligt Li-ion batteri (ekstraudstyr)
Overhold omhyggeligt følgende forholdsregler for det genopladelige Li-ion batteri (omtales herefter
som ”genopladeligt batteri”). Hvis disse forholdsregler ikke følges, kan overophedning, lækage eller
revner i batteriet medføre elektrisk kortslutning, eksplosion, røg, brand, elektrisk stød, personskade
eller skade på produktet eller andre genstande.
 Brug kun det genopladelige batteri til det tilsigtede formål. Printeren og det genopladelige batteri er
kun designet til at blive brugt sammen. Sæt IKKE det genopladelige batteri i en anden printer, og sæt
ikke et andet genopladeligt batteri i din printer, da dette kan medføre risiko for brand eller skader.
 Du oplader det genopladelige batteri ved at sætte det i printeren og derefter bruge den
lysnetadapter, der er specielt designet til denne printer.
 Oplad IKKE det genopladelige batteri i nærheden af ild eller i direkte sollys. Dette kan aktivere
beskyttelseskredsløbet, som er udviklet til at beskytte mod fare fra høj varme. Aktivering af
beskyttelseskredsløbet kan medføre, at opladningen standser, at opladningen sker med for høj
spænding, hvis beskyttelseskredsløbet svigter, eller der kan opstå en unormal kemisk reaktion
i batteriet.
 Ved opladning af det genopladelige batteri må du kun anvende den batterilader, der er specielt
beregnet til dit genopladelige batteri.
 Lad IKKE ledninger eller andre metalgenstande komme i kontakt med terminalerne på det
genopladelige batteri. UNDGÅ at bære eller opbevare det genopladelige batteri sammen med
metalgenstande som f.eks. halskæder eller hårnåle. Dette kan medføre elektrisk kortslutning og
få metalgenstande som f.eks. ledninger, halskæder eller hårnåle til at blive varme.
 Brug IKKE det genopladelige batteri – og efterlad det ikke – i nærheden af åben ild, radiatorer
eller andre steder med høj temperatur (over 80 °C).
 Lad IKKE det genopladelige batteri komme i kontakt med eller blive nedsænket i vand.
 Brug IKKE det genopladelige batteri i et ætsende miljø, f.eks. i områder, hvor det kan udsættes
for salt luft, saltvand, syrer, alkali, ætsende gas, kemikalier eller anden form for ætsende væske.
 Brug IKKE det genopladelige batteri, hvis det er beskadiget eller lækker.
 Du må IKKE lodde tilslutninger direkte på det genopladelige batteri. Dette kan medføre, at den
indvendige isolering smelter, at der udsendes gas, eller at sikkerhedsmekanismerne svigter.
 Brug IKKE det genopladelige batteri med polerne (+ og -) vendt forkert. Tjek det genopladelige
batteris retning, inden du sætter det i, og forsøg ikke at tvinge det genopladelige batteri ind i
printeren. Hvis det genopladelige batteri oplades med polerne vendt forkert, kan det medføre en
unormal kemisk reaktion i det genopladelige batteri eller et unormalt strømflow under
afladningen.
 Tilslut IKKE det genopladelige batteri direkte til en almindelig stikkontakt.
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FARE
 Lækkende væske (elektrolyt) fra printeren eller det genopladelige batteri kan være et tegn på,
at det genopladelige batteri er beskadiget. Hvis det genopladelige batteri lækker, skal du
omgående holde op med at bruge printeren, frakoble lysnetadapteren og isolere printeren ved
at anbringe den i en pose.
Rør IKKE ved elektrolytten. Hvis du får elektrolytten i øjnene, må du ikke gnide dem. Skyl
omgående øjnene med rigeligt postevand eller andet rent vand, og søg lægehjælp. Hvis du ikke
gør noget, kan elektrolytten forårsage øjenskader. Hvis elektrolytten kommer i kontakt med din
hud eller dit tøj, skal du straks skylle huden eller tøjet med vand.
 Læg IKKE det genopladelige batteri eller en printer med det genopladelige batteri installeret i en
mikrobølgeovn eller en højtryksbeholder.
 Du må IKKE adskille, ændre eller forsøge at reparere det genopladelige batteri.
 Du må IKKE smide det genopladelige batteri ind i åben ild eller bevidst udsætte det for høj
varme. Dette kan medføre, at den indvendige isolering smelter, at der udsendes gas, eller at
sikkerhedsmekanismerne svigter. Desuden kan elektrolytopløsningen bryde i brand.
 UNDGÅ at punktere det genopladelige batteri med nogen form for genstand, udsætte det for
kraftige stød eller at kaste med batteriet. Skade på det genopladelige batteris
beskyttelsesstrømkreds kan medføre, at det genopladelige batteri oplades ved en unormal
spænding, eller at der opstår en unormal kemisk reaktion i det genopladelige batteri.
 Efterlad IKKE et afladet genopladeligt batteri i printeren i en længere periode. Dette kan forkorte
det genopladelige batteris levetid eller føre til en elektrisk kortslutning.
 Brænd IKKE det genopladelige batteri, og bortskaf det ikke sammen med husholdningsaffaldet.
Hvis printeren kun kan bruges i et kort stykke tid, selvom det genopladelige batteri er fuldt opladet,
er batteriet muligvis nået til slutningen af dets levetid. Udskift det genopladelige batteri med et nyt.
Når du fjerner og udskifter det genopladelige batteri, skal du dække terminalerne på det gamle
genopladelige batteri med tape for at undgå at skabe en kortslutning i batteriet.

ADVARSEL
Printer
Brug IKKE printeren et sted, hvor brugen af den er forbudt.
Brug IKKE printeren i særlige miljøer, f.eks. i nærheden af hospitalsudstyr. Elektromagnetiske
bølger kan medføre, at hospitalsudstyret ikke fungerer korrekt.
Sæt IKKE fremmedlegemer ind i printeren eller i dens stik og porte, da der ellers er risiko for brand,
elektrisk stød eller skader.
Hvis der kommer fremmedlegemer ind i printeren, skal du straks slukke den, tage lysnetadapteren
eller biladapteren ud af stikkontakten og derefter kontakte Brother Support. Hvis du fortsætter med
at bruge printeren, er der risiko for brand, elektrisk stød eller skader.
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ADVARSEL
Dansk

UNDGÅ at bruge, oplade eller opbevare printeren på de følgende steder (ellers er der risiko for
lækager, brand, elektrisk stød eller skader):
 I nærheden af vand, f.eks. på et badeværelse eller i nærheden af en vandvarmer eller på meget
fugtige steder
 På steder, hvor den udsættes for regn eller fugt
 På meget støvede steder
 På meget varme steder, f.eks. i nærheden af åben ild, radiatorer eller i direkte sollys
 I en lukket bil, der står i solen
 På et sted, hvor der kan dannes kondens
Forsøg IKKE at skille printeren ad eller at modificere den, da der ellers er risiko for brand, elektrisk
stød eller skader. Hvis der er behov for service, justeringer eller reparationer, skal du kontakte
Brother Support. (Reklamationsretten dækker ikke reparationer af skader, der skyldes adskillelser
eller modifikationer foretaget af brugeren).

Hvis printeren fungerer unormalt (hvis den f.eks. udvikler røg, usædvanlig lugt eller støj), skal du
holde op med at bruge den, da der ellers er risiko for brand, elektrisk stød eller skader. Sluk
omgående printeren, tag lysnetadapteren eller biladapteren ud af stikkontakten, og kontakt derefter
Brother Support for at få printeren repareret.

Oplad IKKE det genopladelige batteri med andre printere, lysnetadaptere eller biladaptere end den,
der er angivet. Ellers er der risiko for brand, elektrisk stød eller skader.
Hvis printeren ikke er helt opladet, når det angivne tidsrum er gået, skal du stoppe opladningen, da
der ellers er risiko for brand, elektrisk stød eller skader.

Placer IKKE produktet i nærheden af kemikalier eller på et sted, hvor der kan blive spildt kemikalier.
Især organiske opløsningsmidler eller væsker kan forårsage, at kabinettet og/eller kablerne smelter
eller opløses, hvilket medfører risiko for brand eller elektrisk stød. De kan også medføre, at
produktet ikke fungerer korrekt eller bliver misfarvet.

Brug IKKE printeren i nærheden af åben ild. Ellers er der risiko for brand, elektrisk stød eller skader.
UNDGÅ at spilde nogen form for væske på printeren.
Lad IKKE babyer og børn lege med den plastikpose, som printeren lå i. Smid posen ud, eller
opbevar den utilgængeligt for spædbørn og børn. Der er risiko for kvælning.
Lad IKKE organiske opløsningsmidler som f.eks. benzen, fortynder, lakfjerner eller lugtfjernere
komme i kontakt med plastiklåget. Disse kan medføre, at plastiklåget vrides skævt eller går i
opløsning, hvilket kan føre til elektrisk stød eller brand.
Bortskaf IKKE printeren sammen med husholdningsaffald. Der er risiko for miljøskader,
eksplosioner og brand.
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ADVARSEL
Hvis du skal sende printeren, skal du sørge for at fjerne det genopladelige batteri, inden du pakker
printeren. Hvis printeren sendes med det genopladelige batteri installeret, er der risiko for brand,
eksplosioner og skader.
Brug IKKE brandbar spray, når du rengør printeren, og brug IKKE brandbar spray i nærheden af
printeren. Der er risiko for brand og elektrisk stød.
Eksempler på brandbar spray:
 Støvfjernere
 Pesticider
 Desinfektionsmidler og lugtfjernere, der indeholder alkohol
 Organiske opløsningsmidler eller væsker, som f.eks. alkohol
Lad IKKE opladningskontakterne eller områderne omkring dem blive snavsede eller komme i
kontakt med fremmedlegemer. Der er risiko for forbrændinger og skader.
Rør IKKE ved nogen metaldele nær printhovedet. Printhovedet bliver meget varmt under brugen og
forbliver varmt umiddelbart efter brugen. Rør det IKKE direkte med hænderne.
Lysnetadapter/biladapter (ekstraudstyr)
Brug kun den lysnetadapter eller biladapter, der er designet specifikt til denne printer, da der ellers
er risiko for brand, elektrisk stød eller skader. Lysnetadapteren og biladapteren er designet specifikt
til brug med denne printer. Brug dem IKKE med et andet produkt.

Når du tilslutter lysnetadapteren eller biladapteren, skal du altid trykke stikket så langt ind i stikkontakten
som muligt, så det er sat solidt i, da der ellers er risiko for brand, elektrisk stød eller skader.
Det er vigtigt at sørge for, at lysnetadapteren eller biladapteren altid er sat korrekt i stikkontakten.
Rør IKKE ved lysnetadapteren og printeren i tordenvejr.
Der er en lille risiko for at få elektrisk stød fra lynnedslag, hvis printeren bruges i tordenvejr.
Lad IKKE væske eller metalgenstande komme i kontakt med strømforsyningsstikket,
lysnetadapteren eller biladapteren. Der er risiko for brand, elektrisk stød og skader.
Når du bruger lysnetadapteren, må du KUN tilslutte printeren til en almindelig stikkontakt
(AC 100-240 V 50/60 Hz), da der ellers er risiko for brand, elektrisk stød eller skader.
Biladapteren er kun designet til brug med en DC 12 V-stikkontakt. Brug den IKKE sammen med
nogen anden type stikkontakt.
Rør IKKE ved lysnetadapteren, biladapteren eller strømforsyningens stik med våde hænder, da der
ellers er risiko for elektrisk stød.

Forsøg IKKE at skille lysnetadapteren eller biladapteren ad eller at modificere eller reparere dem,
da der ellers er risiko for brand, elektrisk stød eller personskade.
Hvis der er behov for service, justeringer eller reparationer, skal du kontakte Brother Support.
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ADVARSEL
Dansk

UNDGÅ at spilde væske på lysnetadapteren eller biladapteren. UNDGÅ desuden at bruge
lysnetadapteren eller biladapteren på steder, hvor de kan blive våde, da der ellers er risiko for
eksplosioner eller elektrisk stød.

Hvis strømforsyningens stik bliver snavset (f.eks. fordi den bliver dækket med støv), skal du tage
det ud af stikkontakten og derefter tørre det af med en tør klud. Hvis du fortsætter med at bruge et
snavset strømforsyningsstik, er der risiko for brand.
Når du kobler lysnetledningen eller biladapteren fra stikkontakten, må du IKKE trække i ledningen.
Hold i stikket, og træk det ud af stikkontakten.

UNDGÅ at indsætte fremmedlegemer i lysnetadapterens eller biladapterens stik, da der ellers er
risiko for forbrændinger eller elektrisk stød.

Brug lysnetadapteren eller biladapteren korrekt, og overhold de følgende forholdsregler (ellers er
der risiko for brand eller elektrisk stød):
 UNDGÅ at beskadige lysnetadapteren eller biladapteren.
 UNDGÅ at modificere lysnetadapteren eller biladapteren.
 UNDGÅ at vride lysnetadapteren eller biladapteren.
 UNDGÅ at bøje lysnetadapteren eller biladapteren kraftigt.
 UNDGÅ at trække i lysnetadapteren eller biladapteren.
 UNDGÅ at placere genstande på lysnetadapteren eller biladapteren.
 UNDGÅ at udsætte lysnetadapteren eller biladapteren for varme.
 UNDGÅ at binde lysnetadapteren eller biladapteren fast.
 Lad IKKE lysnetadapteren eller biladapteren blive klemt.
Hvis lysnetadapteren eller biladapteren beskadiges, skal du kontakte Brother Support.
Opbevar lysnetadapteren eller biladapteren utilgængeligt for børn (især spædbørn), da der ellers er
risiko for personskade.
Brug IKKE lysnetadapteren eller biladapteren i nærheden af mikrobølgeovne, da der ellers kan
opstå skader på lysnetadapteren, biladapteren eller printeren.
Brug IKKE lysnetadapteren eller biladapteren i nærheden af ild eller radiatorer. Hvis
lysnetadapteren eller biladapterledningens kappe smelter, kan det medføre brand eller elektrisk
stød.

Inden du udfører vedligeholdelse af printeren (f.eks. rengøring), skal du koble lysnetadapteren eller
biladapteren fra stikkontakten, da der ellers er risiko for elektrisk stød.
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ADVARSEL
Lad IKKE organiske opløsningsmidler som f.eks. benzen, fortynder, lakfjerner eller lugtfjernere
komme i kontakt med plastiklåget. Disse kan medføre, at plastiklåget vrides skævt eller går i
opløsning, hvilket kan føre til elektrisk stød eller brand.
Hvis printeren ikke skal bruges i en lang periode, skal du af sikkerhedshensyn frakoble
lysnetadapteren eller biladapteren fra printeren og fra stikkontakten.
UNDGÅ at vikle lysnetadapter- eller biladapterkablet rundt om adapteren, og bøj ikke kablet, da
kablet ellers kan blive beskadiget.
UNDGÅ at overbelaste stikkontakter eller tilslutte flere enheder til de samme stikkontakter. Der er
risiko for brand, elektrisk stød og skader.
Brug IKKE beskadigede stik eller bøjede stikkontakter. Der er risiko for brand, elektrisk stød og
skader.

FORSIGTIG
Printer
Opbevares utilgængeligt for børn (især spædbørn), da der ellers er risiko for kvæstelser.
Ophør med at bruge printeren, hvis den lækker eller bliver misfarvet, deformeret eller på anden
måde defekt.
Betjen ikke printeren, mens du kun holder i udløserdækslet. Der er risiko for personskade, hvis
dækslet går løst, og printeren falder ned.
Når du tilslutter kabler og tilbehør, skal du sørge for, at de er tilsluttet korrekt og i den rigtige
rækkefølge. Tilslut kun udstyr, der er designet specifikt til denne printer. Der er risiko for brand eller
personskade. Følg anvisningerne, når du foretager tilslutninger.
Lysnetadapter/biladapter (ekstraudstyr)
Sørg for, at lysnetadapterens lysnetledning eller biladapteren er tilgængelig, så den kan fjernes i
nødstilfælde. Placer IKKE genstande på eller i nærheden af lysnetadapterens netledning eller
biladapterens ledning.

VIGTIGT!
Printer
 Fjern IKKE de labels, der sidder på printeren. Disse labels indeholder oplysninger om betjeningen og
angiver printerens modelnummer.
 Tryk IKKE på tænd/sluk-kontakten med en genstand, der har en skarp spids, som f.eks. en kuglepen.
Dette kan beskadige knappen eller LED’en.
 Transporter IKKE printeren, mens der er tilsluttet kabler til AC/DC-stikket eller USB-porten. Stikket og
portene kan blive beskadiget.
 Opbevar IKKE printeren i et område, der er udsat for høje temperaturer, stor luftfugtighed, direkte sollys
eller støv. Dette kan medføre misfarvninger eller fejlfunktioner.
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Genopladeligt Li-ion batteri (ekstraudstyr)
 På købstidspunktet er det genopladelige batteri opladet en smule, så det kan kontrolleres, at printeren
fungerer. Batteriet bør imidlertid oplades helt med lysnetadapteren, inden printeren bruges første gang.
 Hvis printeren ikke skal bruges i længere tid, skal du fjerne det genopladelige batteri fra printeren og
derefter opbevare det på et sted, hvor det ikke er udsat for statisk elektricitet, høj luftfugtighed eller høje
temperaturer (temperaturer på mellem 15 og 25 °C og 40 til 60 % luftfugtighed anbefales). For at bevare
det genopladelige batteris effektivitet og levetid skal du genoplade det mindst hver sjette måned.
 Hvis du bemærker noget usædvanligt ved det genopladelige batteri, når det anvendes første gang,
f.eks. overophedning eller rust, skal du UNDLADE at bruge batteriet. Kontakt Brother Support.
Printer
 UNDGÅ at tildække eller sætte fremmedlegemer ind i papirudgangen, AC/DC-stikket eller USB-porten.
 Brug IKKE fortynder, benzen, alkohol eller nogen andre organiske opløsningsmidler til at rengøre
printeren. Dette kan beskadige kabinettets finish. Brug en blød, tør klud til at rengøre printeren.
 Hvis du bruger ekstraudstyr, skal du bruge det som beskrevet i de medfølgende brugervejledninger.
 Denne printer bruger termopapir. Hvis printerpapiret er mærket med blæk – hvis der f.eks. er skrevet
eller stemplet på det – kan blækket medføre, at den printede tekst falmer eller bliver misfarvet. Desuden
kan der gå et stykke tid, før blækket er tørt. Printet tekst kan falme eller blive misfarvet, hvis labelen
kommer i kontakt med følgende: vinylkloridprodukter, læderprodukter som f.eks. punge og tasker,
organiske stoffer som f.eks. alkohol, ketoner eller estere, klæbende tape, viskelæder, gummipuder,
highlighter-penne, permanent blæk, kul, lim, diazo-følsomt papir, håndlotion, hårplejeprodukter,
kosmetik, vand eller sved.
 Rør IKKE printeren med våde hænder.
 Brug IKKE foldet, vådt eller fugtigt papir, da der ellers er risiko for, at papiret ikke indføres korrekt, eller
at der opstår fejlfunktioner.
 Rør IKKE ved papir eller labels med våde hænder, da der ellers er risiko for fejlfunktioner.
 Lad IKKE udløserdækslet stå åbent et sted, hvor det er udsat for høje temperaturer. Dækslet kan blive
deformeret, hvilket kan medføre papirstop.
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Almindelige forholdsregler

Varemærker
BROTHER er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.
© 2015 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.
Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Server er registrerede varemærker, der tilhører
Microsoft Corporation i USA og andre lande.
Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone, iPod touch og OS X er varemærker, der tilhører
Apple Inc., og er registreret i USA og andre lande.
AirPrint er et varemærke tilhørende Apple Inc.
Google Play er et varemærke, der tilhører Google Inc.
Wi-Fi og Wi-Fi Alliance er registrerede varemærker, der tilhører Wi-Fi Alliance.
WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup og Wi-Fi Protected Setup-logoet er varemærker, der tilhører
Wi-Fi Alliance.
Android, Google Cloud Print er varemærker, der tilhører Google, Inc.
Bluetooth-ordmærket og -logoerne ejes af Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug, som
Brother Industries, Ltd. gør af sådanne mærker, finder sted under licens.
Blue SDK
Copyright © Extended Systems, Inc., 2000-2005.
Portions copyright © iAnywhere Solutions, Inc., 2005-2013. Alle rettigheder forbeholdes.
Adobe og Reader er registrerede varemærker, der tilhører Adobe Systems Incorporated i USA og/
eller andre lande.
Dele af grafikfiltersoftwaren er delvist baseret på arbejde udført af Independent JPEG Group.
QR Code er et registreret varemærke, der tilhører DENSO WAVE INCORPORATED i JAPAN og
andre lande. QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED.
BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, PDF417) Copyright © 2007 AINIX Corporation. Alle
rettigheder forbeholdes.
Epson ESC/P er et registreret varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation.
Alle virksomheder, hvis softwaretitel er nævnt i denne vejledning, har en softwarelicensaftale, som
er specifik for virksomhedens programmer.
Alle handelsnavne og produktnavne, der forekommer på Brother-produkter, relaterede
dokumenter og eventuelle andre materialer er alle varemærker eller registrerede varemærker,
som tilhører deres respektive virksomheder.
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Dansk

Bemærkninger om open source-licensering
(PJ-773)
Produktet gør brug af open source-software.
For at se bemærkninger om open source-licensering skal du gå til udvalget af manualer, der kan
downloades, på din models webside i Brother Solutions Center på support.brother.com/

Forordning for PJ-722/PJ-723/PJ-762/PJ-763/
PJ-763MFi/PJ-773
FORSIGTIG
RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET ERSTATTES MED EN FORKERT TYPE.
BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.

Overensstemmelseserklæring (kun Europa/Tyrkiet)
Vi,

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

erklærer, at dette produkt og dets lysnetadapter er i overensstemmelse med de væsentlige krav
i alle relevante direktiver og forordninger, der anvendes i Det Europæiske Fællesskab.
Overensstemmelseserklæringen kan downloades fra Brother Solutions Center.
Gå til support.brother.com og:
 vælg ”Europe”
 vælg dit land
 vælg ”Manualer”
 vælg din model
 vælg ”Overensstemmelseserklæring”
 klik på ”Download”
Erklæringen downloades som en PDF-fil.
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Overensstemmelseserklæring for R&TTE-direktiv 1999/5/EF
(kun Europa/Tyrkiet) (Gælder for modeller med radiointerfaces)
Vi,

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

erklærer, at disse produkter er i overensstemmelse med kravene i R&TTE-direktiv 1999/5/EF.
En kopi af overensstemmelseserklæringen kan downloades ved at følge instruktionerne i afsnittet
Overensstemmelseserklæring (kun Europa/Tyrkiet).

Specifikationer for genopladeligt Li-ion batteri
 Opladningstid: Ca. 3 timer ved opladning med en lysnetadapter PA-AD-600 og PA-AD-600A
 Nominel spænding: DC 10,8 V
 Nominel kapacitet: 1750 mAh

Genopladeligt Li-ion batteri
Omgivende temperaturområde
Opladning

40 °C

Standardopladningsstrøm 0,9 A

60 °C

Maksimal opladningsstrøm 7,5 A

40 °C

Afsendt batteri

Mindre end 1 måned

-20-50 °C

Mindre end 3 måneder

-20-40 °C

Mindre end 1 år

-20-20 °C

Opladningsparametre
Maksimal ladespænding

12,3 Vdc

Maksimal ladestrøm

1260 mA

Printer
 Ladestrøm: 900 mA (maksimum)
 Ladespænding: op til DC 12,3 V (maksimalt)
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Information om overholdelse af Kommissionens forordning 801/2013
PJ-723

PJ-762

PJ-763/PJ-763MFi

PJ-773

1,1 W

1,1 W

1,2 W

1,2 W

1,5 W

Dansk

Strømforbrug*

PJ-722

* Alle netværksporte aktiverede og tilsluttede

Sådan aktiveres/deaktiveres Bluetooth (kun PJ-762/PJ-763/
PJ-763MFi)
Sådan aktiveres Bluetooth-funktionen:
Tryk på
(Tænd/sluk-knappen), og hold den nede, for at tænde for printeren, og tryk derefter på
(Bluetooth-knappen), og hold den nede.
Sådan deaktiveres Bluetooth-funktionen:
Tryk på knappen

(Bluetooth) igen, og hold den nede, for at deaktivere Bluetooth-funktionen.

Sådan aktiveres/deaktiveres trådløst LAN (kun PJ-773)
Sådan aktiveres den trådløse funktion:
Tryk på
(Tænd/sluk-knappen), og hold den nede, for at tænde for printeren, og tryk derefter på
(Wi-Fi-knappen), og hold den nede.
Sådan deaktiveres den trådløse funktion:
Tryk på knappen

(Wi-Fi) igen for at deaktivere den trådløse funktion.

Trådløst LAN
Denne printer understøtter trådløst LAN.
Frekvensområde(r): 2400-2483,5 MHz
Maksimal radiofrekvenseffekt sendt i frekvensområdet/-områderne: Under 20 dBm (e.i.r.p)

Bluetooth (kun modeller med Bluetooth-funktion)
Denne printer understøtter Bluetooth.
Frekvensområde(r): 2402-2480 MHz
Maksimal radiofrekvenseffekt sendt i frekvensområdet/-områderne: Under 20 dBm (e.i.r.p)
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