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DSmobile 820W

Děkujeme vám, že jste si vybrali společnost Brother. Vaše podpora je pro nás důležitá a ceníme si našeho obchodního vztahu. Předtím než 
začnete tento přístroj používat, si přečtěte Stručný návod k obsluze, kde se dozvíte vše o správném nastavení a instalaci.

1 Rozbalení přístroje a kontrola komponent

* Pokud váš počítač nemá mechaniku DVD-ROM, dodaný disk DVD-ROM neobsahuje ovladače pro váš operační systém nebo si přejete 
stáhnout příručky a nástroje, navštivte stránku vašeho modelu na adrese http://solutions.brother.com/ 

a Sejměte balicí materiál.

b Zkontrolujte, zda máte všechny součásti.

2 Před použitím skeneru

a Nainstalujte dodaný li-ionový akumulátor do zadní části 
vašeho skeneru, jak je to znázorněno na obrázku.

b Ujistěte se, že máte zapnutý počítač.

c Připojte dodaný mikrokabel USB k mikroportu USB  

v zadní části skeneru. Připojte kabel k počítači. Akumulátor 
se začne automaticky nabíjet.

Tlačítko napájení  se při dobíjení akumulátoru rozsvítí 
zeleně a po skončení dobíjení zcela zhasne.

d Jemně vložte dodanou 
paměťovou kartu SD do otvoru 
paměťové karty  v zadní 
části skeneru.

DSmobile 820W Li-ionový akumulátor Podkladový list Kalibrační list

Mikrokabel USB Paměťová karta SD Stručný návod k obsluze DVD-ROM

Záruční list Čisticí látka Měkké přenosné pouzdro

POZNÁMKA
• Při nabíjení akumulátoru vypněte skener tím, že stisknete a 

podržíte tlačítko napájení . Akumulátor můžete nabíjet jak 
při zapnutém, tak při vypnutém přístroji, ale při zapnutí přístroje 
trvá dobíjení déle.

• Nabíjíte-li akumulátor při zapnutém přístroji, posuňte spínač 
Wi-Fi® do polohy  OFF (Vypnuto). 

• Když je skener zapnutý, na LCD panelu se zobrazuje úroveň 
nabití akumulátoru.

• Pokud skener delší dobu nepoužíváte, nabijte akumulátor 
alespoň jednou za šest měsíců. Prodloužíte tak kapacitu 
akumulátoru. Uchovávejte akumulátor na chladném suchém 
místě bez teplotních výkyvů.

• Jestliže skener delší dobu nepoužíváte, akumulátor z něj 
vyjměte.

Ikona akumulátoru Úroveň nabití
Plné

Poloviční

Slabé

Začněte zde
Stručný návod k obsluze DSmobile 820W

http://solutions.brother.com/
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3 Naskenování 
dokumentu na 
paměťovou kartu

a Zkontrolujte, zda je paměťová karta SD v otvoru paměťové 
karty skeneru.

b Zapněte skener stisknutím 
tlačítka napájení  1.

c Ujistěte se, že se na LCD 
panelu skeneru zobrazuje SD.

d Vložte svůj dokument lícem 
nahoru do otvoru podavače.
Zarovnejte dokument s levým okrajem 2 otvoru podavače.
Posunujte vodítko dokumentu 3, dokud se nedotkne pravé 
strany dokumentu.

e Zlehka zasouvejte dokument, dokud se horním okrajem 
nezarazí o vnitřek skeneru.

f Skenování bude automaticky zahájeno. Naskenovaný 
obrázek se uloží na paměťovou kartu SD.

4 Procházení 
naskenovanými 
obrázky pomocí 
bezdrátové sítě

Vyhledejte skener na své 
bezdrátové síti
a Posuňte spínač Wi-Fi® v zadní 

části skeneru do polohy 
ON (Zapnuto).
Počkejte po dobu 40 vteřin, 
dokud se světlo LED kontrolky 
Wi-Fi® nezmění z červeného 
na modré.

b Aktivujte Wi-Fi® funkci svého bezdrátového zařízení 
(počítač, smartphone, tablet atd.) tak, aby mohlo vyhledat 
váš skener.

c Na svém bezdrátovém zařízení zvolte SSID skeneru, 
Brother DS-820W-xxxx.
(Kde xxxx = MAC (Media Access Control) adresa vašeho 
skeneru.)

Vyhledejte naskenované obrázky 
na paměťové kartě skeneru
a Zkontrolujte, zda je paměťová karta SD v otvoru paměťové 

karty na skeneru.

b Spusťte na svém bezdrátovém zařízení webový prohlížeč a 
do adresového řádku zadejte http://10.10.100.1 (IP adresu 
svého skeneru).
Když si poprvé zobrazíte naskenované obrázky, objeví se 
okno Nastavení hesla. Nastavte heslo a klepněte na Použít.
Pokud jste již heslo nastavili, zadejte ho, abyste se přihlásili.
Ve webovém prohlížeči 
se objeví domovská 
stránka vašeho skeneru.
Pokud jsou na paměťové 
kartě uloženy 
naskenované obrázky, 
na domovské stránce 
se objeví tyto obrázky.

Zobrazte si naskenované obrázky 
pomocí systému Android™/iOS
Chcete-li vyhledávat nebo stahovat obrázky ze svého skeneru 
pomocí aplikace ScanHub™, nainstalujte ji na své bezdrátové 
zařízení (počítač, smartphone, tablet atd.) ze služby Google Play 
(Android™) nebo App Store (iOS). 

Úložná služba na stránce 
Brother Online
Stránka Brother Online nabízí možnost správy dokumentů pro vaše 
naskenované obrázky.
Více informací najdete na adrese 
http://www.brother.com/product/brotheronline/ 

5 Instalace ovladačů 
skeneru a skenovacího 
programu

POZNÁMKA
• Chcete-li naskenovat dokument pomocí počítače (režim 

TWAIN), musíte nainstalovat ovladače a programy skeneru (viz 
krok 5) a připojit skener ke svému počítači (viz Připojení skeneru 
k počítači v režimu TWAIN v Příručce uživatele).

POZNÁMKA
• Pokud nemáte nastaveno heslo Wi-Fi® sítě, nejprve ve 

webovém prohlížeči nastavte síťové heslo. Další informace 
o nastavení hesla viz Nastavení hesla Wi-Fi® sítě v Příručce 
uživatele.

• Bez hesla Wi-Fi® sítě si může údaje na vaší kartě SD prohlížet 
či ukrást nějaká třetí strana.

POZNÁMKA
• Naskenované obrázky uložené na paměťové kartě si můžete 

také zobrazit vložením paměťové karty přímo do otvoru 
paměťové karty na počítači (je-li dostupný).

• Až si prohlédnete naskenovaná data, posuňte spínač Wi-Fi® 
do polohy OFF (Vypnuto), abyste šetřili akumulátor.

POZNÁMKA
• Zkontrolujte, zda je počítač zapnutý a zda jste přihlášeni s právy 

správce.
• Pokud váš počítač nemá mechaniku DVD-ROM, stáhněte 

ovladač skeneru z centra Brother Solutions Center na adrese 
http://solutions.brother.com/ 

http://solutions.brother.com/
http://www.brother.com/product/brotheronline/
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Pro uživatele systému Windows®

a Instalace ovladače
Vložte disk DVD-ROM.
Až se objeví Hlavní 
nabídka, klepněte 
na Instalace ovladače 
skeneru a postupujte 
podle pokynů na 
obrazovce.

b Instalace programů
Klepnutím na Přídavné 
aplikace v Hlavní 
nabídce zobrazte 
aplikace, které jsou 
dostupné k instalaci:
• Button Manager V2: 

procházení 
dokumenty a jejich 
ukládání.

• PaperPort™ 12SE: 
skenování, úpravy a správa dokumentů.

• Presto! BizCard 6: skenování, úpravy a správa vizitek.

Pro uživatele systému Macintosh

a Instalace ovladačů
Vložte disk DVD-ROM.
Poklepejte na ikonu 
DVD a poté poklepejte 
na složku DS-820W.
Poklepejte na ikonu 
Brother DS-820W 
a řiďte se pokyny 
na obrazovce.

b Instalace programů
Během počáteční instalace můžete nainstalovat tyto 
doplňkové aplikace: 
• Presto! PageManager 9: skenování, úpravy a správa 

dokumentů.
• Presto! BizCard 6: skenování, úpravy a správa vizitek.

6 Příručka uživatele 
a často kladené otázky

Příručka uživatele k tomuto přístroji se nachází na dodaném disku 
DVD-ROM.
Pokud váš počítač nemá mechaniku DVD-ROM, můžete stáhnout 
příručky při návštěvě stránky vašeho modelu na adrese 
http://solutions.brother.com/ 

Pro uživatele systému Windows®
Vložte disk DVD-ROM.
Až se objeví Hlavní nabídka, klepněte na Příručky uživatele.

Pro uživatele systému Macintosh
Vložte disk DVD-ROM. Poklepejte na ikonu DVD a poté poklepejte 
na položku DS-820W.
Poklepejte na položku Dokumentace a potom spusťte složku 
vašeho jazyka.

Často kladené otázky
Pro často kladené otázky (FAQ), podporu produktu, technické 
dotazy, aktualizace ovladačů a nástrojů a příručky uživatele 
navštivte stránku vašeho modelu na adrese:
http://solutions.brother.com/ 
Ochranné známky
Logo Brother je registrovaná ochranná známka společnosti 
Brother Industries, Ltd.
Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.
Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation 
v USA a/nebo jiných zemích.
Macintosh, iOS a App Store jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., 
registrované v USA a/nebo jiných zemích.
Wi-Fi je registrovaná ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance.
Google Play a Android jsou ochranné známky společnosti Google Inc.
Jakékoliv obchodní názvy a názvy výrobků společností objevující 
se ve výrobcích společnosti Brother, souvisejících dokumentech nebo 
jakýchkoliv jiných materiálech jsou všechny ochrannými známkami 
nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.
Sestavení a publikace
Tato příručka byla sestavena a vydána pod dozorem společnosti Brother 
Industries, Ltd. tak, aby obsahovala nejaktuálnější údaje a technické údaje 
výrobku.
Obsah této příručky a technické parametry tohoto výrobku se mohou bez 
upozornění změnit.
Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny ve zde obsažených 
technických údajích a materiálech bez upozornění a není zodpovědná za 
žádné škody (včetně následných) způsobené spoléháním se na prezentované 
materiály, včetně mimo jiné typografickými a dalšími chybami vztahujícími se k 
publikaci.
Autorská práva a licence
© 2013 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.

POZNÁMKA
• Při instalaci ovladače skeneru se zároveň nainstaluje program 

DSmobileCapture (aplikace pro skenování). Pro více informací 
jak používat aplikaci DSmobileCapture viz Používání 
programu DSmobileCapture (pro systém Windows®) 
v Příručce uživatele.

POZNÁMKA
• Více informací o tom, jaká aplikace pro skenování bude 

pro vás fungovat nejlépe, viz Výběr skenovacího programu 
v Příručce uživatele.

POZNÁMKA
• Až budete instalovat ovladač skeneru, ve stejnou chvíli 

se nainstaluje DSmobileCapture (aplikace pro skenování). 
Pro více informací jak používat aplikaci DSmobileCapture 
viz Používání programu DSmobileCapture (pro systém 
Macintosh) v Příručce uživatele.

DS-820W

DS-820W

DS-820W

POZNÁMKA
• Více informací o tom, jaká aplikace pro skenování bude pro vás 

fungovat nejlépe, viz Výběr skenovacího programu v Příručce 
uživatele.

• Poklepáním na aplikaci Presto! PageManager nebo 
Presto! BizCard přejdete na webovou stránku společnosti 
NewSoft Technology Corporation, kde lze aplikaci stáhnout.

http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
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Příručka bezpečnosti výrobku
Symboly a konvence použité 
v dokumentaci

NEBEZPEČÍ

NEBEZPEČÍ označuje bezprostřední 
rizikovou situaci, která v případě, 
že s produktem bude zacházeno v rozporu 
s uvedenými varováními a pokyny, povede 
k úmrtí nebo vážnému poranění.

VAROVÁNÍ
VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně rizikovou 
situaci, které je nutno zabránit, jinak by 
mohla mít za následek smrt nebo vážné 
zranění.

UPOZORNĚNÍ
UPOZORNĚNÍ označuje potenciálně 
rizikovou situaci, které je nutno zabránit, 
jinak by mohla mít za následek menší nebo 
méně vážná zranění.

DŮLEŽITÉ
DŮLEŽITÉ označuje potenciálně rizikovou 
situaci, které je nutno zabránit, jinak by 
mohla mít za následek poškození majetku 
nebo ztrátu funkčnosti přístroje.

Hrozící riziko: „Buďte opatrní.“

Zakázané chování.

Přikázané chování: „Co musíte udělat.“

Za jistých okolností hrozí riziko požáru.

NEBEZPEČÍ
Dobíjecí akumulátor používejte výhradně k jeho zamýšlenému 
účelu. Skener a dobíjecí akumulátor jsou navrženy tak, aby je šlo 
používat pouze spolu. Nevkládejte do skeneru odlišný dobíjecí 
akumulátor ani nevkládejte dobíjecí akumulátor do odlišného 
skeneru. V opačném případě hrozí riziko požáru nebo poškození 
majetku.

Chcete-li dobíjecí akumulátor nabít, vložte akumulátor do skeneru 
a připojte skener k počítači pomocí dodaného mikrokabelu USB.

NENABÍJEJTE dobíjecí akumulátor v blízkosti otevřeného plamene 
ani na přímém slunečním svitu. Mohli byste tak aktivovat ochranné 
obvody, které mají zabránit nebezpečí nadměrného tepla. Aktivace 
ochranného obvodu by mohla způsobit přerušení nabíjení nebo 
nabíjení nadměrným proudem či napětím. V případě selhání 
ochranného obvodu by pak mohlo dojít k abnormální chemické 
reakci uvnitř akumulátoru.
Póly dobíjecího akumulátoru se NESMÍ dostat do kontaktu s dráty 
ani žádnými jinými kovovými předměty. Dobíjecí akumulátor 
nepřenášejte ani nepřechovávejte s kovovými předměty, jako jsou 
například náhrdelníky nebo sponky do vlasů. Mohli byste tak 
vyvolat zkrat a přehřátí všech kovových předmětů, například drátů, 
náhrdelníků nebo sponek do vlasů.

NEPOUŽÍVEJTE ani neponechávejte dobíjecí akumulátor 
v blízkosti otevřeného plamene, ohřevných těles ani na jiných 
místech s vysokou teplotou (nad 80 °C).

Dobíjecí akumulátor se NESMÍ dostat do styku s vodou nebo 
se do ní ponořit.

NEPOUŽÍVEJTE v korozivních prostředích. Mezi ně patří 
například oblasti, kde se vyskytují slaný vzduch, slaná voda, 
kyseliny, zásady, korozivní plyny, chemikálie či jakékoli jiné 
korozivní kapaliny.

NEPOUŽÍVEJTE dobíjecí akumulátor, je-li poškozen nebo z něj 
vytéká kapalina.

Kontakty akumulátoru NESMÍTE přímo pájet. Mohli byste 
tak roztavit vnitřní izolaci a způsobit únik plynu či selhání 
bezpečnostních mechanismů.

NEPOUŽÍVEJTE dobíjecí akumulátor s obrácenou polaritou (+) (-). 
Před vložením dobíjecího akumulátoru zkontrolujte jeho orientaci a 
nikdy jej netlačte do skeneru silou. Nabíjení dobíjecího akumulátoru 
s obrácenou polaritou by mohlo způsobit abnormální chemickou 
reakci uvnitř akumulátoru nebo abnormální průtok proudu během 
použití.

Dobíjecí akumulátor NESMÍTE přímo připojit k běžné elektrické 
zásuvce.

Pokud ze skeneru nebo dobíjecího akumulátoru vytéká kapalina 
(elektrolyt), může to značit poškození akumulátoru. Jestliže dochází 
k úniku kapaliny z dobíjecího akumulátoru, ihned přestaňte skener 
používat, odpojte kabel a izolujte skener tím, že jej vložíte do 
plastového sáčku. Nedotýkejte se elektrolytu. Dostane-li se vám 
elektrolyt do očí, nemněte si je. Ihned je propláchněte silným 
proudem vody z kohoutku nebo z jiného nezávadného zdroje vody 
a vyhledejte lékařskou pomoc. Ponecháte-li elektrolyt na místě, 
mohl by způsobit poškození zraku. Pokud se elektrolyt dostane 
do kontaktu s vaší pokožkou nebo oděvem, ihned je propláchněte 
vodou.

Dobíjecí akumulátor ani skener s vloženým dobíjecím akumulátorem 
NEVKLÁDEJTE do mikrovlnné trouby ani vysokotlaké nádoby.

NEPONECHÁVEJTE dobíjecí akumulátor delší dobu v hlavní 
jednotce. To by mohlo zkracovat životnost dobíjecího 
akumulátoru nebo vést ke zkratu.
Jestliže i při plném nabití dobíjecího akumulátoru lze skener 
používat jenom krátce, akumulátor se pravděpodobně přiblížil konci 
své životnosti. Vyměňte dobíjecí akumulátor za nový. Při vyjímání 
a výměně dobíjecího akumulátoru zakryjte póly starého dobíjecího 
akumulátoru páskou, abyste zabránili jeho zkratu.

Dobíjecí akumulátor NESMÍTE rozebírat, modifikovat ani se jej 
pokoušet opravit.

Dobíjecí akumulátor NESMÍTE vhazovat do ohně ani záměrně 
přehřívat. Mohli byste tak roztavit vnitřní izolaci a způsobit únik 
plynu či selhání bezpečnostních mechanismů. Navíc hrozí riziko 
vznícení elektrolytu.
Dobíjecí akumulátor NESMÍTE proděravět žádnými předměty, 
vystavit jej silným otřesům ani s ním házet. Poškození ochranných 
obvodů dobíjecího akumulátoru by mohlo vést k abnormálnímu 
proudu/napětí při nabíjení akumulátoru nebo k abnormální 
chemické reakci uvnitř akumulátoru.
Dobíjecí akumulátor NESMÍTE spalovat ani jej vyhazovat spolu 
s běžným domácím odpadem.

VAROVÁNÍ
Uchovávejte kabel USB z dosahu dětí, abyste zabránili riziku 
poranění. 

Přístroj nesmíte rozebírat ani modifikovat. To by mohlo vést 
k požáru, zásahu elektrickým proudem nebo selhání zařízení. 
Pro kontrolu, úpravu či opravu vnitřních komponent přístroje 
se obraťte na prodejnu, kde byl přístroj zakoupen. (Dojde-li 
k selhání přístroje z důvodu demontáže nebo úprav provedených 
zákazníkem, oprava bude zpoplatněna i v záručním období.)

Nepoužívejte zařízení v neobvyklých podmínkách, například 
při výskytu kouře, podivného zápachu, zvláštních zvuků atd. 
To by mohlo vést k požáru, popálení nebo selhání zařízení. 
Ihned vypněte spínač napájení a vytáhněte kabel USB ze 
zásuvky. Obraťte se na prodejnu, kde byla jednotka zakoupena.

NEBEZPEČÍ
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Dobíjecí li-ionové akumulátory
• V době koupě tohoto výrobku byl dobíjecí li-ionový akumulátor mírně 

nabit tak, aby šlo ověřit funkci skeneru. Před použitím skeneru byste 
však měli li-ionový akumulátor plně nabít pomocí USB portu.

• Jestliže se chystáte skener delší dobu nepoužívat, vyjměte dobíjecí 
li-ionový akumulátor a poté jej uložte na takovém místě, kde nebude 
vystaven statistické elektřině, vysoké vlhkosti ani vysokým teplotám 
(doporučujeme teploty mezi 15 a 25 °C a vlhkost 40 až 60 %). 
Výkonnost a životnost dobíjecího li-ionového akumulátoru nejlépe 
zachováte tím, že jej budete dobíjet alespoň každých šest měsíců.

• Pokud si při prvním použití dobíjecího li-ionového akumulátoru všimnete 
čehokoliv neobvyklého, například přehřívání nebo rzi, akumulátor dále 
NEPOUŽÍVEJTE. Obraťte se na zákaznický servis Brother.

Tipy k používání dobíjecího li-ionového 
akumulátoru
• Nabíjejte dobíjecí li-ionový akumulátor před použitím. Nepoužívejte ho 

před nabitím.
• K nabíjení dobíjecího li-ionového akumulátoru je zapotřebí prostředí 

s teplotou 5-35 °C. Dobíjecí li-ionový akumulátor nabíjejte v prostředí 
o tomto teplotním rozsahu. Bude-li se okolní teplota nalézat mimo tento 
rozsah, dobíjecí li-ionový akumulátor se nenabije a indikátor stavu 
akumulátoru zůstane rozsvícený.

• Použijete-li skener, když je zároveň nainstalovaný li-ionový dobíjecí 
akumulátor a skener připojen k vašemu počítači, indikátor akumulátoru 
může zhasnout a nabíjení se zcela zastavit. Může k tomu dojít 
i v případě, kdy dobíjecí li-ionový akumulátor nebyl zcela nabit.

Vlastnosti dobíjecího li-ionového 
akumulátoru
Dobré porozumění vlastnostem dobíjecího li-ionového akumulátoru vám 
umožní jej optimálně používat.
• Používání nebo přechovávání dobíjecího li-ionového akumulátoru na 

místě vystavenému působení vysokých či nízkých teplot může urychlit 
zhoršování stavu akumulátoru. Stav dobíjecího li-ionového akumulátoru 
zhoršuje zejména jeho používání při vysokém nabití (90 % či více) 
na místě vystavenému působení vysokých teplot.

• Stav dobíjecího li-ionového akumulátoru může také zhoršovat 
používání skeneru během nabíjení nainstalovaného akumulátoru. 
Pokud používáte skener, když je nainstalován dobíjecí li-ionový 
akumulátor, odpojte kabel USB.

• Jestliže se skener chystáte déle než jeden měsíc nepoužívat, až úroveň 
nabití dobíjecího li-ionového akumulátoru poklesne pod 50 %, vyjměte 
jej ze skeneru a uložte na chladném místě mimo přímé sluneční světlo.

• Pokud nebudete dobíjecí li-ionový akumulátor dlouhou dobu používat, 
doporučujeme jej každých šest měsíců nabít.

• Jestliže se při nabíjení li-ionového akumulátoru dotknete skeneru, daná 
část může být na dotek teplá. To je obvyklé a skener lze bezpečně 
používat. Pokud se skener nadměrně zahřeje, přestaňte jej používat.

Teplotní rozsah okolního prostředí

Parametry nabíjení

Pokud se do jednotky dostane cizí materiál, ihned vypněte spínač 
napájení a odpojte kabel USB. Obraťte se na prodejnu, kde byla 
jednotka zakoupena. To by mohlo vést k požáru, zásahu 
elektrickým proudem nebo selhání zařízení.

Na zařízení nesmíte vylít žádné nápoje ani vodu. Nepoužívejte 
zařízení v místech, kde mu hrozí postříkání vodou. To by mohlo 
vést k požáru, zásahu elektrickým proudem nebo selhání zařízení. 
Pokud k tomu dojde, ihned vypněte spínač napájení a vytáhněte 
kabel USB ze zásuvky. Obraťte se na prodejnu, kde byla jednotka 
zakoupena.

Uchovávejte plastové sáčky složené a z dosahu dětí nebo se jich 
zbavte, abyste zabránili riziku udušení.

Neumisťujte zařízení do blízkosti otevřeného ohně ani ohřevných 
těles. To by mohlo vést k požáru nebo selhání zařízení.

UPOZORNĚNÍ
Silné nárazy, například při upuštění přístroje, šlápnutí na něj atd., 
by mohly přístroj poškodit. Někdo by se mohl poranit. V případě 
poškození přístroje ihned vypněte spínač napájení a vytáhněte 
kabel USB ze zásuvky. Obraťte se na prodejnu, kde byla jednotka 
zakoupena.

Při výměně akumulátoru za nesprávný typ akumulátoru hrozí 
riziko exploze. 
Použitých akumulátorů se zbavujte v souladu s pokyny. 

Neumisťujte zařízení na kolísavý ani nakloněný povrch. 
Neumisťujte zařízení na nestabilní povrch. Zařízení by mohlo 
spadnout a způsobit úraz.
Neumisťujte na přístroj žádné těžké předměty. Mohly by narušit 
rovnováhu zařízení, které pak spadne na zem. Někdo by se mohl 
poranit.
Při čištění zařízení nepoužívejte organická ředidla, jako jsou 
například hořlavé plyny, alkohol atd. Nepoužívejte je ani v 
blízkosti zařízení. To by mohlo vést k požáru nebo selhání 
zařízení.

DŮLEŽITÉ
Neponechávejte zařízení na místech vystavených přímému 
slunečnímu svitu ani v blízkosti otevřeného ohně či ohřevných 
těles s extrémně vysokou či nízkou teplotou. Neponechávejte 
a nepoužívejte zařízení na místech s vysokou vlhkostí ani 
prachem.

Neprovádějte žádné činnosti, ke kterým vás tato příručka 
nenavádí. To by mohlo vést k úrazu nebo selhání zařízení.

Při čištění přístroje nepoužívejte žádná organická ředidla, 
například ředidlo barev, benzen, alkohol atd. To by mohlo poškodit 
zařízení narušením povrchu nebo odloupnutím barvy. Případné 
nečistoty z přístroje setřete pomocí měkké suché látky.

Nepoužívejte žádný jiný kabel USB kromě toho, který byl dodán s 
přístrojem.

Nepoužívejte zařízení na místech s extrémními teplotními výkyvy. 
Následné srážení vlhkosti by mohlo způsobit selhání zařízení 
nebo narušení jeho funkcí. Dojde-li k vysrážení vlhkosti, 
nepoužívejte zařízení, dokud ho nenecháte přirozeně oschnout.

VAROVÁNÍ

Nabíjení 0-45 °C

Standardní proud při použití 0,36 A -20-60 °C

Maximální proud při použití 1,7 A -20-60 °C

Dodaný akumulátor

Méně než 1 měsíc -20-55 °C

Méně než 3 měsíce -10-45 °C

Méně než 1 rok 0-25 °C

Maximální nabíjecí napětí 4,2 V stejnosměrných

Maximální nabíjecí proud 1 700 mA
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Prohlášení o shodě (pouze pro Evropu)
My, společnost Brother Industries, Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
prohlašujeme, že tento produkt vyhovuje základním požadavkům všech 
příslušných směrnic a předpisů platných v rámci Evropské unie.
Prohlášení o shodě lze stáhnout z naší webové stránky. Navštivte adresu 
http://solutions.brother.com/ a:

 zvolte „Europe“
 zvolte svou zemi
 zvolte svůj model
 zvolte „Návody“ a svůj jazyk. Poté klepněte na „Vyhledat“
 zvolte Prohlášení o shodě
 klepněte na „Stáhnout“

Vaše prohlášení o shodě bude staženo do formátu PDF souboru.

Prohlášení o shodě dle směrnice 
R&TTE 1999/5/EC (pouze pro Evropu)
My, společnost Brother Industries, Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
prohlašujeme, že tento produkt vyhovuje požadavkům směrnice 1999/5/EC 
o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních. Kopii 
tohoto prohlášení o shodě lze stáhnout podle pokynů v části Prohlášení 
o shodě (pouze pro Evropu).

Označení CE pro zařízení s bezdrátovou 
sítí LAN (pouze pro Evropu)
Tento produkt podporuje bezdrátovou síť LAN.

Rušení radiovými vlnami
Tento produkt splňuje nařízení EN55022 (CISPR – vydání 22) / třída B.

Informace o recyklaci v souladu se 
směrnicí WEEE a směrnicí pro baterie

Pouze pro Evropskou unii
Produkt/akumulátory jsou označeny jedním z výše uvedených recyklačních 
symbolů. To znamená, že na konci životnosti produktu/akumulátoru 
je nezbytné je zlikvidovat odděleně na specializovaném sběrném místě 
a je zakázáno je likvidovat s běžným komunálním odpadem. U produktů 
s uživatelem vyměnitelnými bateriemi si prosíme přečtěte pokyny pro 
výměnu baterií v příručkách uživatele.

Značka produktu Značka akumulátoru

www.brotherearth.com

www.brotherearth.com
http://solutions.brother.com/

