
PJ-822/PJ-823/PJ-862/ 
PJ-863/PJ-883

Ghid de siguranța produsului (Română)
Vă recomandăm să păstrați acest document la îndemână pentru 
consultări viitoare. Conține instrucțiuni privind siguranța.
Pentru service, modificări sau reparații, contactați Centrul de asistență 
clienți Brother sau dealer-ul Brother local.
• Dacă acest produs funcționează anormal sau generează erori, opriți 

produsul, deconectați toate cablurile și contactați Centrul de asistență 
clienți Brother sau dealer-ul Brother local.

• Informațiile furnizate în acest document pot fi modificate fără notificare.
• Este interzisă duplicarea sau reproducerea neautorizată a oricărei părți din 

acest document sau a întregului său conținut.
• Nu ne asumăm responsabilitatea pentru niciun fel de deteriorări sau 

profituri pierdute care survin în urma utilizării documentelor imprimate 
cu acest produs, nici pentru pierderea sau modificarea datelor din cauza 
defectării, reparațiilor sau consumabilelor, nici pentru reclamații de la terți.

 PERICOL
Nerespectarea instrucțiunilor și a avertizărilor poate avea ca rezultat 
decesul sau vătămări corporale grave. Urmați aceste instrucțiuni pentru 
a evita riscul de generare de căldură sau fum, de explozie sau incendiu.

Baterie reîncărcabilă Li-ion (opțional)
• NU așezați bateria reîncărcabilă sau un produs în care este instalată o baterie 

reîncărcabilă într-un cuptor cu microunde sau într-un container sub presiune.
• NU permiteți ca bateria să intre în contact cu lichidele.
• NU încărcați, nu utilizați și nu lăsați bateria în locații cu temperaturi ridicate 

(peste 60 °C).
• NU încercați să încărcați bateria folosind un încărcător incompatibil.
• Utilizați bateria numai în scopul prevăzut.
• Păstrați bateria departe de surse de căldură și foc.
• NU conectați bornele + și - la obiecte din metal, precum sârme. 

NU transportați și nu depozitați bateria alături de obiecte din metal.
• NU aruncați, loviți și deteriorați bateria în niciun mod.
• NU lipiți niciun fel de conexiuni la bornele bateriei.
• NU dezasamblați și nu modificați bateria.
• NU eliminați bateria împreună cu deșeurile menajere.

 AVERTIZARE
Nerespectarea instrucțiunilor și a avertizărilor poate avea ca rezultat 
decesul sau vătămări corporale grave. Urmați aceste instrucțiuni 
pentru a evita riscul generării de căldură sau fum, de explozie, 
incendiu sau vătămare corporală.

Produs, adaptor AC (Opțional) sau adaptor de mașină (opțional)
• NU utilizați produsul în locurile în care utilizarea sa este interzisă, cum ar 

fi în avion. Acest lucru ar putea afecta echipamentele avionului, ceea ce 
poate duce la un accident.

• NU utilizați produsul în apropierea echipamentelor medicale sau în 
apropierea undelor electromagnetice. Aceasta poate cauza o funcționare 
necorespunzătoare a aparatului sau a altor echipamente. 

• NU permiteți contactul capacului din plastic sau al cablurilor cu 
solvenți organici, precum benzenul, diluanții, acetona sau substanțele 
deodorizante. Acestea pot provoca îndoirea sau topirea capacului din 
plastic, generând electrocutare sau incendiu.

• Dacă vreun obiect străin este introdus accidental în oricare din orificiile 
produsului, inclusiv sloturi, conectori și porturi, întrerupeți imediat utilizarea 
produsului, opriți alimentarea cu energie electrică și deconectați toate 
cablurile sau scoateți bateria. Înainte de a porni produsul, asigurați-vă că 
ați îndepărtat toate obiectele străine.

• NU utilizați, încărcați sau nu depozitați produsul:
 - Dacă poate intra în contact cu lichide
 - Dacă se formează condens
 - Dacă există praf acumulat
 - Dacă temperatura sau umiditatea sunt la valori extreme
 - Lângă flăcări, dispozitive de încălzire sau în lumina solară directă

• NU atingeți porturile de conexiune cu mâinile ude.
• NU dezasamblați sau nu modificați produsul.
• NU turnați substanțe chimice sau nu utilizați spray-uri inflamabile pe 

produs.
• Utilizați și depozitați produsul, alte componente și ambalajele în locuri care 

nu sunt la îndemâna copiilor.
• Scoateți bateria sau deconectați cablul în timpul transportului.
• Dacă produsul nu este utilizat perioade îndelungate, scoateți bateria sau 

deconectați cablul înainte de depozitare.
• NU introduceți produsul într-un cuptor cu microunde sau într-un recipient 

de înaltă presiune.

Baterie reîncărcabilă Li-ion (opțional)
• Întrerupeți utilizarea bateriei în cazul în care există anomalii vizibile cum ar 

fi miros, căldură, deformări sau decolorare.
• În cazul contactului lichidului din baterie cu ochii, spălați-vă imediat cu apă 

curată. Contactați imediat serviciile de urgență.

Adaptor AC (opțional) sau adaptor de mașină (opțional)
• Utilizați numai împreună cu produsul specificat.
• Introduceți ferm fișa în priza electrică.
• Utilizați adaptorul AC cu prizele electrice standard (100 V – 240 V c.a. 

50/60 Hz) și adaptorul de mașină cu accesoriile de 12 V c.c.
• NU permiteți ca porturile și conectorii să intre în contact cu obiecte 

metalice.
• NU trageți de cablu pentru a scoate cablul adaptorului AC sau adaptorul de 

mașină dintr-o priză electrică. Țineți de fișă pentru a deconecta adaptorul 
de la priza electrică.

• NU deteriorați, nu răsuciți, nu îndoiți, nu trageți forțat, nu așezați obiecte 
pe adaptorul AC și pe adaptorul de mașină, nu îl prindeți și nu îl legați.

• NU striviți cablurile adaptorului AC și al adaptorului de mașină.
• NU supraîncărcați prizele electrice.

 ATENȚIE
Nerespectarea instrucțiunilor și a avertizărilor poate avea ca rezultat 
vătămări corporale minore sau moderate. Pentru a evita rănirea, 
urmați aceste instrucțiuni.

Produs
• NU atingeți capul de imprimare. Acest lucru poate cauza arsuri.
• Nu utilizați produsul în timp ce îl țineți doar de capacul de eliberare. Există 

un risc de vătămare în cazul în care capacul se desprinde și produsul cade.
• Atunci când conectați cablurile și accesoriile, urmați instrucțiunile aplicabile.
• NU atingeți capul de imprimare și părțile din metal (A) din apropierea 

capului de imprimare.

Baterie reîncărcabilă Li-ion (opțional)
Dacă lichidul din baterie ajunge în contact cu pielea sau cu îmbrăcămintea, 
clătiți imediat cu apă.

Adaptor AC (opțional) sau adaptor de mașină (opțional)
Asigurați-vă că aveți întotdeauna acces la cablul adaptorului AC astfel 
încât să îl deconectați imediat în caz de urgență.
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Măsuri generale de precauție
Produs, adaptor AC (opțional), adaptor de mașină (opțional) sau accesorii
• Respectați toate reglementările aplicabile atunci când eliminați aceste produse.
• NU îndepărtați etichetele aplicate pe produse. Aceste etichete oferă 

informații operaționale și indică numele produsului și numărul de serie.
• Pentru mai multe informații despre caracteristicile electrice nominale, 

producătorul și numărului modelului dvs., consultați eticheta de pe baza 
produsului sau eticheta din interiorul compartimentului bateriei.

• Pentru a evita funcționarea defectuoasă, nu atingeți nicio piesă metalică 
a rolei de antrenare (A), părțile metalice din interiorul capacului de 
eliberare (B) sau senzorul de hârtie (C).

• Condiții de utilizare
* Cu bateria instalată sau când utilizați un adaptor de mașină

Temperatura: între -10 °C și 50 °C
Umiditate: între 10% și 90% (fără condens)

* Când folosiți un adaptor AC
Temperatura: între -10 °C și 40 °C
Umiditate: 10% - 90% (fără condens)

• Produsul prezentat în ilustrații poate fi diferit de produsul dvs.

Reglementări
Declarație de conformitate (numai pentru Europa/Turcia)
Noi, Brother Industries, Ltd. 
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan 
declarăm că aceste produse sunt în conformitate cu legislația UE de 
armonizare relevantă (numai pentru Europa și Turcia) și legislația Regatului 
Unit (numai pentru Marea Britanie). Declarația de conformitate (DoC) poate 
fi descărcată de pe site-ul web Brother support. 
Accesați support.brother.com/manuals.

Marea Britanie Declarația de conformitate pentru 
reglementările privind echipamentele radio din 2017 
(Numai pentru Marea Britanie) (Se aplică pentru 
modelele cu interfețe radio) 
Noi, Brother Industries, Ltd. 
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan 
declarăm că aceste produse sunt conforme cu prevederile Reglementărilor 
privind echipamentul radio din 2017. O copie a Declarației de conformitate 
poate fi descărcată urmând instrucțiunile din secțiunea Declarație de 
conformitate (numai pentru Europa/Turcia).

UE Declarația de conformitate pentru Directiva 2014/53/
UE privind echipamentele radio (numai pentru Europa/
Turcia) (Se aplică pentru modelele cu interfețe radio)
Noi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
declarăm că aceste produse sunt conforme cu prevederile Directivei 
RE 2014/53/UE. O copie a Declarației de conformitate poate fi descărcată 
urmând instrucțiunile din secțiunea Declarație de conformitate (numai pentru 
Europa/Turcia).

Tehnologii de comunicare acceptate
PJ-862/PJ-863/PJ-883
Această imprimantă acceptă Bluetooth. 
Benzi de frecvență: 2402 MHz – 2480 MHz 
Puterea de radiofrecvență maximă transmisă în benzile de frecvență: 
Sub 20 dBm (p.e.i.r.)

Această imprimantă este compatibilă cu protocolul NFC (Near Field 
Communication).
Benzi de frecvență: 13,553 MHz – 13,567 MHz

PJ-883 
Această imprimantă acceptă rețele LAN wireless.
Benzi de frecvență: 2400 MHz – 2483,5 MHz
Puterea de radiofrecvență maximă transmisă în benzile de frecvență:
Sub 20 dBm (p.e.i.r.)
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Benzi de frecvență: 5150 MHz – 5350 MHz
Puterea de radiofrecvență maximă transmisă în benzile de frecvență:
Sub 23 dBm (p.e.i.r.)

Numai pentru utilizare în interior (5,15 GHz – 5,35 GHz)

Benzi de frecvență: 5470 MHz – 5725 MHz
Puterea de radiofrecvență maximă transmisă în benzile de frecvență:
Sub 30 dBm (p.e.i.r.)

Substanțe chimice (REACH UE)
Informațiile privind substanțele chimice din cadrul produselor noastre, 
necesare pentru Regulamentul REACH se pot găsi la www.brother.eu/reach.

Observații privind licența cu sursă deschisă
Acest produs include programe software de tip sursă deschisă.
Pentru a vedea observațiile privind licența cu sursă deschisă, accesați 
pagina Manuale pentru modelul dvs. de pe site-ul web Brother support la 
adresa support.brother.com.

Declinarea răspunderii
Brother declină responsabilitatea pentru orice garanții în legătură cu 
evitarea, atenuarea sau lipsa apariției oricăror defecțiuni, funcționări 
defectuoase, blocaje de sistem, suspendări, infectări cu viruși, deteriorări și 
pierderi de date, precum și orice alte tipuri de erori rezultate din utilizarea 
acestui produs. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, 
BROTHER NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU NICIO PIERDERE DE 
VENIT SAU DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, ACCIDENTALE, PE CALE 
DE CONSECINȚĂ, EXEMPLARE SAU PUNITIVE SUFERITE DE CLIENȚI 
SAU ORICE ALȚI TERȚI.

Informații privind respectarea Regulamentului 
801/2013 al Comisiei

Consumul de energie* PJ-822/PJ-823/
PJ-862/PJ-863 PJ-883

Adaptor AC 0,6 W 1,2 W

* Toate porturile de rețea sunt activate și conectate.

Cum să activați/dezactivați Bluetooth (numai 
pentru PJ-862/PJ-863)
Pentru a activa funcția Bluetooth:
Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare  pentru a porni 
imprimanta și apoi apăsați și mențineți apăsat butonul  (Bluetooth) timp de 
o secundă.
Pentru a dezactiva funcția Bluetooth:
Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare  pentru a porni 
imprimanta și apoi apăsați butonul  (Bluetooth) în timp ce LED-ul pentru 
Bluetooth este aprins sau luminează intermitent. 

Cum să activați/dezactivați Bluetooth/Wireless 
LAN (numai pentru PJ-883)
Pentru a activa funcția Bluetooth/Wireless:
Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare  pentru a porni 
imprimanta și apoi apăsați butonul  (BW/).
Pentru a dezactiva funcția Bluetooth/Wireless:
Apăsați și mențineți apăsat butonul de alimentare  pentru a porni 
imprimanta și apoi apăsați butonul  (B/W) în timp ce LED-ul pentru 
Bluetooth și Wi-Fi este aprins sau clipește albastru, verde sau cyan.
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