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QL-800/QL-810W/QL-820NWB
Tuotteen turvaohjeet (Suomi)
Kiitos, että ostit tuotteen QL-800/810W/820NWB (jota kutsutaan tästä eteenpäin ”tulostimeksi”).

Lue tämä asiakirja, ennen kuin käytät tulostinta. 
Pidä tätä opasta laitteen lähellä, jotta voit käyttää sitä tarvittaessa.
•	 Jos tulostimelle on tehtävä huoltotoimenpiteitä, säätöjä tai korjauksia, ota yhteyttä 

Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.
•	 Jos tulostin toimii epänormaalilla tavalla, ilmenee jokin virhe tai jos jokin kaapeli on 

vioittunut, katkaise virta tulostimesta, irrota kaikki kaapelit ja ota yhteyttä Brotherin 
asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjääsi.

•	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 vahingoista (kuten menetyksistä, liikevoiton menettämisestä, 
voittojen menettämisestä, liiketoiminnan keskeytymisestä tai viestintämahdollisuuksien 
menettämisestä), jotka saattavat aiheutua tämän tulostimen käytöstä tai siitä, ettei 
tulostinta voitu käyttää.

•	Emme ota mitään vastuuta vahingoista, jotka saattavat aiheutua tämän tulostimen 
virheellisestä käytöstä, yhteensopimattomien laitteiden kytkemisestä tai 
yhteensopimattoman ohjelmiston käytöstä.

•	Emme ole vastuussa mistään vahingoista tai voiton menetyksistä, jotka aiheutuvat 
tällä tulostimella luotujen tarrojen käytöstä tai tietojen häviämisestä tai muuttumisesta 
toimintahäiriön, korjauksen tai tarvikkeiden vuoksi, emmekä hyväksy mitään kolmannen 
osapuolen esittämiä vaatimuksia.

•	Brother pidättää oikeuden muokata tässä ilmoitettuja teknisiä ominaisuuksia ja materiaaleja 
ilman erillistä ilmoitusta. Lisäksi Brother ei ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan 
lukien satunnaiset vahingot), jotka aiheutuvat oppaiden ohjeiden mukaan toimimisesta, 
mukaan	lukien	muun	muassa	julkaisuun	liittyvät	typografiset	tai	muut	virheet.

•	 Lisätietoja ohjelmistosta sekä tulostimen käyttämisestä verkossa on Käyttöoppaassa, joka 
löytyy Brother-tukisivustosta osoitteesta support.brother.com.

•	Tulostimen dokumentaation viimeisin versio on saatavissa Brother-tukisivustosta 
osoitteesta support.brother.com.

•	Käytettävissä olevat mallit, lisävarusteet ja tarvikkeet saattavat vaihdella maittain.
•	Tämä tulostin on hyväksytty käytettäväksi ainoastaan sen ostomaassa.
•	Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

 VAARA
Ohjeiden ja varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai 
vakaviin henkilövahinkoihin. Noudata näitä ohjeita, jotta vältät lämmön tai savun 
muodostumisen, räjähtämisen tai tulipalon.

Akkuyksikkö (sisältää litiumioniakun) (lisävaruste vain mallissa QL-810W/820NWB)
•	ÄLÄ anna akkuyksikön päästä kosketuksiin nesteiden kanssa.
•	ÄLÄ käytä akkuyksikköä lähellä tulta, lämmityslaitteita tai muita korkean lämpötilan 

(yli 80 °C) paikkoja tai jätä sitä tällaisiin paikkoihin.
•	ÄLÄ yritä ladata akkuyksikköä käyttämällä laturia, jota ei tueta.
•	Käytä akkuyksikköä vain sen käyttötarkoituksen mukaisesti.
•	ÄLÄ yhdistä plus (+)- ja miinus (–) -napoja metalliesineillä, kuten johdolla. ÄLÄ kanna 

tai säilytä akkuyksikköä metalliesineiden kanssa.
•	ÄLÄ heitä, lyö tai vahingoita akkuyksikköä millään tavalla.
•	ÄLÄ juota liitäntöjä akkuyksikköön.
•	ÄLÄ pura tai muokkaa akkuyksikköä.
•	ÄLÄ hävitä akkua kotitalousjätteen mukana.
•	ÄLÄ aseta akkuyksikköä suoraan auringonpaisteeseen tai sateeseen, lähelle lämmittimiä 

tai muita kuumia laitteita tai mihinkään paikkaan, jossa se altistuu erittäin korkeille tai 
matalille lämpötiloille (esimerkiksi auton kojelaudalle tai takaosaan). Vältä paikkoja, joissa 
akkuyksikkö voi joutua kosketuksiin nesteiden kanssa tai joissa muodostuu kosteutta tai 
joissa on paljon pölyä.

•	Tulostimen jatkuva käyttö korkeassa paikassa voi saada akkuyksikön ylikuumentumaan. 
Jos näin tapahtuu, lopeta tulostimen käyttö ja odota, kunnes se on jäähtynyt.

Nappiparisto (vain QL-820NWB)
Älä nielaise paristoa. Jos nielaiset pariston, ota heti yhteyttä lääkäriin. Pariston 
nielaiseminen voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja jo kahdessa tunnissa ja johtaa 
kuolemaan.

Ilmaisee, että litiumnappiparistojen käsittelyssä on oltava huolellinen.

Tarratulostin

 VAROITUS
Näiden ohjeiden ja varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai 
vakaviin henkilövahinkoihin. Noudata näitä ohjeita, jotta vältät lämmön tai savun 
muodostumisen, räjähdyksen, tulipalon, henkilövahingon tai sähköiskun.

Akkuyksikkö (sisältää litiumioniakun) (lisävaruste vain mallissa QL-810W/820NWB)

•	 Lopeta akkuyksikön käyttö, jos se toimii huomattavan epätavallisesti, kuten jos se alkaa 
haista tai kuumentua tai sen muoto tai väri muuttuu.

•	 Jos akkuyksiköstä vuotavaa nestettä joutuu silmiisi, huuhtele silmät välittömästi puhtaalla 
vedellä. Ota välittömästi yhteyttä hätäpalveluihin.

•	 Jos akkuyksikkö ei ole latautunut täyteen sen jälkeen, kun määritetty aika on kulunut, 
lopeta sen lataaminen, tai muuten voi syttyä tulipalo, aiheutua sähköisku tai syntyä vaurio.

•	Kun kuljetat tulostinta tai luovutat sen kuljetusliikkeelle, muista irrottaa akkuyksikkö 
tulostimesta ennen tulostimen pakkaamista lähettämistä varten. Jos tulostinta kuljetetaan 
tai lähetetään postissa akkuyksikön ollessa asennettuna voi syntyä syttymisen, 
repeytymisen, tulipalon tai virheellisen toiminnan riski.

•	ÄLÄ aseta vieraita esineitä akkuyksikön sisään tai sen napoihin, sillä muuten voi syttyä 
tulipalo, aiheutua sähköisku tai syntyä vaurio.

•	 Jos akkuyksikön sisään työnnetään ylimääräisiä esineitä, katkaise virta heti, irrota 
verkkolaite tai virtajohto pistorasiasta ja ota sitten yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun 
tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään. Jos jatkat akkuyksikön käyttämistä, voi syttyä 
tulipalo, aiheutua sähköisku tai syntyä vaurio.

•	 Jos tulostinta pystytään käyttämään vain hetken, vaikka akkuyksikkö olisi ladattu täyteen, 
akun käyttöikä saattaa olla lopussa. Vaihda akkuyksikkö uuteen. Kun poistat ja vaihdat 
akkuyksikköä, peitä vanhan akkuyksikön navat teipillä, jotta akkuyksikkö ei mene oikosulkuun.

•	 ÄLÄ aseta akkuyksikköä lähelle kemikaaleja tai paikkaan, jossa kemikaaleja voi roiskua sen päälle.
•	 ÄLÄ anna orgaanisten liuotinten, kuten bentseenin, tinnerin, lakanpoistoaineen tai 

hajunpoistoaineen, päästä kosketuksiin muovikotelon tai kaapeleiden kanssa. Ne voivat saada 
muovikotelon liukenemaan tai sen muodon muuttumaan ja aiheuttaa siten sähköiskun tai tulipalon. 
Ne voivat myös saada akkuyksikön toimimaan virheellisesti tai aiheuttaa sen värin muuttumisen.

•	 ÄLÄ anna latausliittimien tai niiden ympärillä olevien alueiden likaantua tai joutua kosketuksiin 
vieraiden esineiden kanssa. On olemassa palovammojen ja vahingoittumisen riski.

•	Kun akkuyksikkö ei ole kiinnitettynä tulostimeen käyttöä varten, peitä sen napa 
sellofaaniteipillä, jotta siihen ei pääse vierasta materiaalia, kuten pölyä. ÄLÄ käytä 
akkuyksikköä, jos napa on pölyinen.

Tulostin, akkuyksikkö, verkkolaite, virtajohto  
(akkuyksikkö ja verkkolaite on tarkoitettu vain malliin QL-810W/820NWB)

Jos tulostimen sisään, mukaan lukien aukot, liittimet ja portit, asetetaan vahingossa vieras 
esine, lopeta tulostimen käyttäminen välittömästi, katkaise virta ja irrota kaikki kaapelit. 
Muista poistaa vieraat esineet, ennen kuin kytket virran tulostimeen.

Tulostin, akkuyksikkö, verkkolaite, virtajohto, nappiparisto  
(akkuyksikkö ja verkkolaite on tarkoitettu vain malliin QL-810W/820NWB) 
(nappiparisto on tarkoitettu vain malliin QL-820NWB)
•	ÄLÄ käytä tai säilytä tulostinta tai muita osia

 - paikassa, jossa ne saattavat päästä kosketuksiin nesteiden kanssa,
 - paikassa, jossa kosteus tiivistyy,
 - paikassa, jossa on paljon pölyä,
 - paikassa, jossa lämpötila tai kosteus ovat äärimmäiset;
käytä tuotetta paikassa, jossa lämpötila on 10–35 °C ja ilmankosteus 20–80 %  
(ilman kosteuden tiivistymistä). Suurin märkälämpötila: 27 °C.
Käytä tuotetta paikassa, jossa ilmankosteus on 10–90 % (ilman kosteuden tiivistymistä).

 - lähellä liekkejä, lämmitintä tai suorassa auringonvalossa.
•	ÄLÄ käsittele pistoketta märin käsin.
•	ÄLÄ kosketa verkkolaitetta ja tulostinta ukonilman aikana.
•	ÄLÄ pura tai muokkaa tulostinta.
•	 Jos tulostinta ei käytetä pitkään aikaan, irrota verkkolaite/virtajohto tulostimesta ja pistorasiasta.
•	 Jos pistoke likaantuu esimerkiksi pölystä, irrota se pistorasiasta. Pyyhi se sitten puhtaaksi 

kuivalla kankaalla. Likaisen pistokkeen käyttäminen voi aiheuttaa tulipalon.
•	ÄLÄ kaada kemikaaleja tai suihkuta helposti syttyviä suihkeita tulostimen ja muiden osien 

päälle. Esimerkkejä helposti syttyvistä aerosolipakatuista tuotteista:
 - pintojenpuhdistusaineet
 - hyönteismyrkyt
 - alkoholia	sisältävät	desinfiointiaineet	ja	hajunpoistoaineet
 - orgaaniset liuottimet tai nesteet, kuten alkoholi.

•	Käytä ja säilytä tulostinta, muita osia ja pakkauspusseja poissa lasten ulottuvilta.
•	Ennen kuin puhdistat tulostimen, irrota verkkovirtajohto pistorasiasta, tai muuten voit 

saada sähköiskun. Tietoja puhdistustavoista on Käyttöoppaassa.
•	ÄLÄ vedä johdosta irrottaessasi verkkovirtajohtoa pistorasiasta. Pidä kiinni pistokkeesta 

irrottaessasi verkkolaitetta pistorasiasta.

Verkkolaite (vain QL-810W/820NWB)
•	Käytä verkkolaitetta vain määritetyn tulostimen kanssa.
•	Työnnä pistoke tiukasti pistorasiaan.
•	Käytä verkkolaitetta tavallisen pistorasian (vaihtovirta 100–240 V, 50/60 Hz) kanssa.
•	ÄLÄ anna metalliesineiden päästä kosketuksiin verkkolaitteen liittimien, porttien tai 

virtajohdon metalliosien kanssa.
•	ÄLÄ vahingoita, väännä, taivuta voimakkaasti, vedä, purista tai sido verkkolaitetta tai 

virtajohtoa tai aseta esineitä niiden päälle.
•	ÄLÄ käytä virtapistoketta tai virtajohtoa paikassa, jossa se voi kastua.
•	Pienennä tulipalon riskiä pitämällä virtapistoke puhtaana ja pölyttömänä.
•	ÄLÄ ylikuormita pistorasioita.
•	ÄLÄ käytä vioittuneita pistokkeita tai pistorasioita. On olemassa tulipalon, sähköiskun ja 

vahingoittumisen riski.

 HUOMIO
Ohjeiden ja varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa pieniin tai keskisuuriin 
henkilövahinkoihin.

Tulostin
•	ÄLÄ pitele tulostinta DK-rullalokeron kannesta. Jos kansi irtoaa ja tulostin putoaa, 

voit loukkaantua ja tulostin voi vahingoittua.
•	Kun kytket kaapeleita ja lisävarusteita, varmista, että kytket ne oikein ja oikeassa 

järjestyksessä. Kytke vain erityisesti tälle tulostimelle suunniteltuja tuotteita. Muuten on 
olemassa tulipalon tai tapaturman riski. Tutustu ohjeisiin laitteen liittämisen yhteydessä.

•	Kun käytät lisävarusteita, liitä ne tulostimeen niiden ohjekirjoissa kuvatulla tavalla.
•	ÄLÄ pitele tulostinta vain yhdellä kädellä. Tulostin saattaa pudota.

Akkuyksikkö (sisältää litiumioniakun) (lisävaruste vain mallissa QL-810W/820NWB)
Kun liität akkuyksikköä tulostimeen, varmista, että ruuvit on kiristetty tiukasti. Jos ruuvit 
ovat löysällä, tulostin voi pudota ja vahingoittaa sinua tai muita tai tuote tai muu omaisuus 
voi vahingoittua.

Verkkolaite, virtajohto (verkkolaite on tarkoitettu vain malliin QL-810W/820NWB)
Varmista, että verkkolaitteen virtajohtoon pääsee helposti käsiksi, jotta se voidaan irrottaa 
nopeasti hätätilanteessa. ÄLÄ aseta esineitä verkkolaitteeen virtajohdon päälle tai lähelle.

Leikkuri
•	ÄLÄ koske leikkurin terään.
•	ÄLÄ avaa yläkantta, kun leikkuri on toiminnassa.

Nappiparisto (vain QL-820NWB)
•	ÄLÄ polta paristoa, altista sitä kuumuudelle tai pura sitä.
•	ÄLÄ yhdistä pariston molempia napoja. Estä pariston oikosulku pitämällä metalliset 

esineet pois pariston läheltä.
•	Määritettyä paristoa ei voi ladata. ÄLÄ lataa sitä.
•	Käytä vain määritettyä paristoa.
•	Säilytä paristoa poissa lasten ulottuvilta.
•	 Jos pariston sisällä olevaa nestettä joutuu silmiisi, hakeudu lääkäriin. Pese silmiä 

välittömästi vedellä jatkuvasti vähintään 15 minuutin ajan.
•	 Jos pariston sisällä olevaa nestettä joutuu ihollesi tai vaatteillesi, pese iho tai vaatteet 

hyvin suurella määrällä puhdasta vettä.
•	Vääränlaisen pariston käyttäminen saattaa aiheuttaa vuodon tai räjähdyksen, josta voi 

seurata tulipalo, loukkaantuminen tai vahinkoa laitteen ympäristölle.
•	Pidä uudet ja käytetyt nappiparistot poissa lasten ulottuvilta.
•	 Jos paristolokero ei sulkeudu tiukasti, lopeta tuotteen käyttäminen ja pidä tuote poissa 

lasten ulottuvilta.
Lähiverkkoliitäntä (vain QL-820NWB)

ÄLÄ kytke tätä tulostinta lähiverkkoliitäntään, joka on alttiina ylijännitteille.

Yleiset varotoimenpiteet
Tuote, verkkolaite tai lisävarusteet  
(verkkolaite on tarkoitettu vain malliin QL-810W/820NWB)
•	Noudata kaikkia soveltuvia säädöksiä, kun hävität näitä tuotteita.
•	ÄLÄ irrota tulostimeen kiinnitettyjä tarroja. Nämä tarrat antavat käyttöön liittyviä tietoja ja 

sisältävät tulostimen nimen ja sarjanumeron.
•	Tulostimen pohjaan kiinnitetyssä tarrassa on lisätietoja mallisi sähkötiedoista sekä 

valmistajan tiedot ja mallin numero.
•	 Jos sekä Bluetooth-toiminto että langattoman lähiverkon toiminto on otettu käyttöön, 

tietoliikennenopeus saattaa pienentyä radiotaajuisten häiriöiden vuoksi. Jos näin tapahtuu, 
poista käytöstä se toiminto, jota et käytä (Bluetooth-toiminto tai langattoman lähiverkon toiminto).

•	ÄLÄ peitä tarran ulostuloaukkoa, verkkovirtaliittimen porttia tai USB-porttia äläkä aseta 
niihin vieraita esineitä.

•	 Jos DK-rullaa ei käytetä pitkään aikaan, poista se tulostimesta.
•	Pidä DK-rullalokeron kansi aina suljettuna tulostuksen aikana.
•	Kun käytät lisävarusteita, käytä niitä niiden ohjekirjoissa kuvatulla tavalla.
•	ÄLÄ koske tulostimeen märin käsin.
•	ÄLÄ koske tulostettuun paperiin tai tulostettuihin tarroihin märillä käsillä tai muuten tulostin 

voi toimia virheellisesti.
•	Käytä ainoastaan tulostimen mukana toimitettua liitäntäkaapelia (USB-kaapelia).

Akkuyksikkö (sisältää litiumioniakun) (lisävaruste vain mallissa QL-810W/820NWB)
•	 Lataa akkuyksikkö vähintään puolen vuoden välein, jotta se pysyy tehokkaana ja sen 

käyttöikä ei lyhene.
•	Akkuyksikössä on ostoajankohtana hieman virtaa, jotta tulostimen toiminta voidaan 

tarkistaa. Akkuyksikkö tulee kuitenkin ladata täyteen määritetyn verkkolaitteen avulla, 
ennen kuin tulostinta käytetään.

Virtajohto
Sijoita tulostin lähelle helposti saatavissa olevaa tavallista pistorasiaa.

Avoimen lähdekoodin käyttöoikeutta koskevia 
huomautuksia (vain QL-810W/820NWB)

Tämä laite sisältää avoimen lähdekoodin ohjelmiston.
Jos haluat nähdä avoimen lähdekoodin käyttöoikeushuomautukset, siirry mallisi sivulle 
verkkosivustossa support.brother.com.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa/Turkki)
 Brother Industries, Ltd.
 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
 Nagoya 467-8561 Japan
ilmoittaa, että tämä tuote ja sen verkkolaite ovat kaikkien Euroopan yhteisön sisällä 
voimassa olevien olennaisten vaatimusten ja asianmukaisten direktiivien mukaisia.
Vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan ladata Brother-tukisivustosta. Käy osoitteessa 
support.brother.com/manuals.

Radiolaitedirektiiviä 2014/53/EU koskeva 
vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa/Turkki)
(vain QL-810W/820NWB) (Koskee vain malleja, joissa on 
radioliitäntöjä)
 Brother Industries, Ltd.
 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
 Nagoya 467-8561 Japan
vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat radiolaitedirektiivin 2014/53/EU määräysten mukaisia. 
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopion voi ladata noudattamalla 
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa/Turkki) -kohdan ohjeita.

HUOMIO (vain QL-810W/820NWB)
PARISTON TAI AKUN VAIHTAMINEN VÄÄRÄNTYYPPISEEN AIHEUTTAA 

RÄJÄHDYSVAARAN. HÄVITÄ KÄYTETYT AKUT TAI PARISTOT OHJEIDEN MUKAISESTI.

Tietoja komission asetuksen 801/2013 noudattamisesta
QL-800 QL-810W QL-820NWB

Virrankulutus* 1,5 W 1,3 W 1,6 W
* Kaikki verkkoportit aktivoituina ja yhdistettyinä

Langattoman lähiverkon ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä
QL-810W
Langattoman lähiverkon ottaminen käyttöön:
Kytke virta tulostimeen painamalla virtapainiketta ( ), pitämällä sitä painettuna ja 
painamalla samalla Wi-Fi-painiketta ( ) yhden sekunnin ajan.
Langattoman lähiverkon poistaminen käytöstä:
Poista langaton toiminto käytöstä painamalla uudelleen Wi-Fi-painiketta ( ) ja pitämällä 
sitä painettuna.
QL-820NWB
Langattoman lähiverkon ottaminen käyttöön:
Valitse [WLAN]-valikko painamalla valikko-, ▲-	tai	▼-painiketta	ja	paina	sen	jälkeen	OK-painiketta.
Valitse [WLAN (päällä/pois)] ja paina sitten OK-painiketta. Valitse [Päälle] painamalla ▲- tai 
▼-painiketta	ja	paina	sitten	OK-painiketta.
Langattoman lähiverkon poistaminen käytöstä:
Valitse [WLAN]-valikko painamalla valikko-, ▲-	tai	▼-painiketta	ja	paina	sen	jälkeen	OK-painiketta.
Valitse [WLAN (päällä/pois)] ja paina sitten OK-painiketta. Valitse [Pois] painamalla ▲- tai 
▼-painiketta	ja	paina	sitten	OK-painiketta.

Langaton lähiverkko (vain QL-810W/820NWB)
Tämä tulostin tukee langatonta lähiverkkoa.
Taajuuskaistat: 2 400–2 483,5 MHz.
Suurin taajuuskaistoilla lähetettävä radiotaajuusteho:  
alle 20 dBm (EIRP).

Bluetoothin ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä (vain QL-820NWB)
Bluetoothin aktivoiminen:
Valitse [Bluetooth]-valikko painamalla valikko-,	▲-	tai	▼-painiketta	ja	paina	sen	jälkeen	
OK-painiketta.	Valitse	[Bluetooth	(päällä/pois)]	painamalla	▲-	tai	▼-painiketta	ja	paina	
sitten OK-painiketta.	Valitse	[Käytössä]	painamalla	▲-	tai	▼-painiketta	ja	paina	sitten	
OK-painiketta.
Bluetoothin aktivoinnin poistaminen:
Valitse [Bluetooth]-valikko painamalla valikko-,	▲-	tai	▼-painiketta	ja	paina	sen	jälkeen	
OK-painiketta.	Valitse	[Bluetooth	(päällä/pois)]	painamalla	▲-	tai	▼-painiketta	ja	paina	
sitten OK-painiketta.	Valitse	[Ei	käytössä]	painamalla	▲-	tai	▼-painiketta	ja	paina	sitten	
OK-painiketta.

Bluetooth (vain QL-820NWB)
Tämä tulostin tukee Bluetoothia.
Taajuuskaistat: 2 402–2 480 MHz.
Suurin taajuuskaistoilla lähetettävä radiotaajuusteho:  
alle 20 dBm (EIRP).

Laatimis- ja julkaisuilmoitus
Tämä opas on laadittu ja julkaistu Brother Industries, Ltd. -yhtiön valvonnassa.
Se sisältää uusimmat tuotteen kuvaukset ja tekniset ominaisuudet.
Tämän oppaan sisältämiä tietoja sekä tuotteen teknisiä ominaisuuksia voidaan muuttaa 
ilman erillistä ilmoitusta.
Jos laiteohjelmistosta, ohjaimesta tai sovelluksista julkaistaan päivitettyjä versioita, tämä 
opas ei välttämättä vastaa päivitettyjä ominaisuuksia.
Brother pidättää oikeuden muokata tässä ilmoitettuja teknisiä ominaisuuksia ja materiaaleja, 
eikä Brother ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien satunnaiset vahingot), 
jotka aiheutuvat oppaiden ohjeiden mukaan toimimisesta, mukaan lukien muun muassa 
julkaisuun	liittyvien	typografisten	tai	muiden	virheiden	aiheuttamat	vahingot.

Tavaramerkit
Microsoft, Windows, Windows Vista ja Windows Server ovat Microsoft Corporationin 
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Apple, Macintosh, macOS, Safari, iPad, iPhone ja iPod touch ovat Apple Inc. -yhtiön 
rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
Google Play on Google Inc:n tavaramerkki.
Wi-Fi ja Wi-Fi Alliance ovat Wi-Fi Alliancen rekisteröityjä tavaramerkkejä.
WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup ja Wi-Fi Protected Setup -logo ovat Wi-Fi Alliancen 
tavaramerkkejä.
Bluetooth-sanamerkin ja -logot omistaa Bluetooth SIG, Inc., ja Brother Industries, Ltd. 
käyttää kyseisiä merkkejä lisenssin nojalla.
Blue SDK Copyright © 1995–2016 OpenSynergy GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki 
julkaisemattomat oikeudet pidätetään.
Android on Google Inc:n tavaramerkki.
Adobe ja Reader ovat Adobe Systems Incorporatedin rekisteröityjä tavaramerkkejä 
Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
QR Code on DENSO WAVE INCORPORATEDin rekisteröity tavaramerkki JAPANISSA 
ja muissa maissa. QR Code Generating Program Copyright © 2008 DENSO WAVE 
INCORPORATED.
BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, MaxiCode, PDF417, RSS, CODE93, POSTNET, 
MSI/Plessey, AztecCode, GS1 DataBar Composite) Copyright © 2007 AINIX Corporation. 
Kaikki oikeudet pidätetään.
Epson ESC/P on Seiko Epson Corporationin rekisteröity tavaramerkki.
Jokaisella omistajalla, jonka ohjelmiston nimi on mainittu tässä oppaassa, on erityinen 
ohjelmiaan koskeva ohjelmiston käyttöoikeussopimus.
Brotherin tuotteissa, liittyvissä tavaramerkeissä ja muussa materiaalissa olevat yritysten 
tavaramerkit ja tuotteiden nimet ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai 
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
AirPrint on Apple Inc:n tavaramerkki.

Vain Eurooppa/Turkki
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