
Rekomenduojame išsaugoti originalų įpakavimą jeigu Jums
prireiktų transportuoti įsigytą prietaisą.

Pritvirtinkite automatinį
dokumentų tiektuvą

Pasirinkite kalbą:

Spauskite

Nustatykite datą bei laiką:

Spauskite

Prijunkite AC adapterį Atlenkite popieriaus padėklus

Naudokite tik pakuotėje esantį AC adapterį.
Automatinis dokumentų 

tiektuvas

Šis gaminys įdėtas į plastikinę pakuotę. Siekiant išvengti
uždusimo, laikykite pakuotę kuo toliau nuo kūdikių ir mažų vaikų.
Pakuotė nėra žaislas!

AC adapteris Garantinis
lapas

Greitosios parengties
vadovas / Produkto
Saugos vadovas

◦ Ne visi modeliai prieinami
  visose rinkose.
◦ Jeigu nenurodyta kitaip,
  iliustracijose vaizduojamas
  ADS-2700W įrenginys.Greitosios parengties vadovas



Pasirinkite Jums tinkantį nuskaitymo/skenavimo metodą.
Jeigu naudojate ADS-2200, tinklo ryšys nepalaikomas.

Mac ir Windows® kompiuteris

Pasirinkite SSID. Įveskite
tinklo slaptažodį.

naudojant skaitytuvą
su mobiliuoju įrenginiu

naudojant skaitytuvą
kaip savarankišką
sistemą

LCD ekrane pasirodys užrašas:

Kai pasibaigs diegimas, perkraukite
savo kompiuterį.
Norėdami nuskaityti dokumentą,
Jums reikia įdiegti programinę įrangą,
patiektą su Jūsų skaitytuvo prietaisu.
Remkitės Vartotojo vadovu.

Jungimas prie tinklo bevieliu tinklo ryšiu Jungimas prie tinklo bevieliu tinklo ryšiu Jungimas prie tinklo bevieliu tinklo ryšiu

- kompiuteris su tinklo jungtimi

- kompiuteris be tinklo jungties

- kompiuteris su tinklo jungtimi

- kompiuteris be tinklo jungties

Jungimas USB laidu prie kompiuterio

Jungimas prie tinklo LAN kabeliu

Jungimas prie tinklo LAN kabeliu Jungimas prie tinklo LAN kabeliu

Naudojant skaitytuvą
su kompiuteriu

Naudojant skaitytuvą
su mobiliuoju įrenginiu

Naudojant skaityvutą
kaip savarankišką sistemą



Padėkite prietaisą ant lygaus paviršiaus, tokio kaip stalas,
laisvą nuo smūgių ir vibracijų. Pasirinkite sausą, gerai ventiliuojamą
vietą, kurios temperatūrinis režimas būtų palaikomas tarp
5ºC ir 35ºC laipsnių.

Čia rekomenduojama kaip reaguoti į skirtingas situacijas,
taip pat surašyti įvairūs dokumentų nuskaitymo patarimai.

Draudžianti piktograma nurodo veiksmus,
kurių negalima atlikti.

Ši piktograma reiškia, kad negalima naudoti
degių purškalų.

Ši piktograma nurodo, kad negalima naudoti organiškų
tirpiklių, tokių kaip alkoholis ir kitų skysčių.

Elektros Pavojaus piktogramos įspėja Jus apieElektros Pavojaus piktogramos įspėja Jus apie
elektros šoko tikimybę.

Gaisro Pavojaus piktogramos įspėja Jus apie
ugnies tikimybę.

Atjungimo piktogramos nurodo, kad Jums vertėtų
atjungti prietaisą.

DRAUDŽIAMA laikyti prietaisą tiesioginių saulės spindulių zonoje,
pernelyg dideliame karštyje, prie atviros ugnies, šalia ėdančių
medžiagų, drėgmės ar dulkių. NEDĖKITE prietaiso ant kilimo
ar kitų patiesalų, kas sukels prietaiso apdulkėjimą. Šie veiksmai
gali sukelti elektros trumpojo jungimo pavojų arba gaisrą. Taip
pat šie veiksmai sugadins prietaisą ir/ar jis gali nebeveikti.

Tekstas pateiktas Courier New
šriftu reiškia pranešimus Jūsų
prietaiso LCD ekrane.

Sekite visus įspėjimus ir instrukcijas, nurodytas ant prietaiso
ir AC adapterio (nuo šiol bus vadinamas prietaisu).

Šio vadovo iliustracijose pavaizduotas ADS-2700W prietaisas.

Toliau paaiškinti simboliai ir sutartiniai žymėjimai,
naudojami šiame vadove:



• DRAUDŽIAMA dėti daiktus ant prietaiso.

• DRAUDŽIAMA laikyti trikdžių šaltinius šalia prietaiso,
tokių kaip garsiakalbis arba belaidžių telefonų stotis,
ne Brother gamybos. Šie veiksmai gali kliudyti prietaiso
elektroninių komponentų sklandžiam veikimui.

Plastikinės pakuotės naudojamos prietaiso įpakavimui.
Siekiant išvengti uždusimo, laikykite pakuotes toliau nuo
kūdikių ir mažų vaikų. Plastikinė pakuotė − tai ne žaislas!

Niekada nekiškite jokių daiktų į tarpus ir angas, esančiius
prietaiso korpuse, jie gali kontaktuoti su pavojingais 
įtampos taškais ar trumpo sujungimo detalėmis, ir
rezultate sukels gaisrą arba trumpą elektros sujungimą.
Jeigu metaliniai daiktai, vanduo ar kiti skysčiai pateko į
prietaiso vidų, nedelsdami atjunkite prietaisą nuo
maitinimo iš elektros lizdo. Susisiekite su Jūsų Brothermaitinimo iš elektros lizdo. Susisiekite su Jūsų Brother
prekybos agentu arba Brother klientų aptarnavimo centru.

DRAUDŽIAMA naudoti degias priemones, bet kokio tipo
purškalus arba organinius tirpiklius, kurių sudėtyje yra
alkoholio arba amoniako, prietaiso valymui. Šie veiksmai
gali sukelti gaisrą ar elektros šoką.

DRAUDŽIAMA ardyti ar modifikuoti prietaisą, kitaip galite
sukelti gaisrą ar elektros šoką. Jeigu prietaisui reikalingas
remontas, susisiekite su Jūsų Brother prekybos agentu 
arba Brother klientų aptarnavimo centru.

DRAUDŽIAMA naudoti sugadintą AC adapterį.

DRAUDŽIAMA dėti sunkius daiktus ant AC adapterio,
modifikuoti ar gadinti jį. Nelenkite ir netempkite laido
per jėgą.

DRAUDŽIAMA mesti, daužyti ir kitaip gadinti AC adapterį.

DRAUDŽIAMA laikyti prietaisą šalia cheminių medžiagų ar
vietose, kur galimas chemikalų išsiliejimas. Ypatingai prie
organinių tirpiklių ar skysčių, galinčių ištirpdyti ar išlydyti
prietaisą ir/ar laidus, kas galimai sukels gaisrą arba elektros
šoką. Šie veiksmai taip pat gali būti prietaiso neveikimo ar
spalvos keitimo/išblukimo priežastimi.

DRAUDŽIAMA laikyti prietaisą šalia radiatorių, šildytuvų,
oro kondicionierių, vandens, cheminių medžiagų arba šalia
įrenginių, kurių sudėtyje yra magnetas arba sukuriantys
magnetinius laukus. Šie veiksmai gali sukelti trumpo sujungimo
ar ugnies pavojų, jeigu prietaisas kontaktavo su vandeniu
(įskaitant kondensatą nuo šildytuvų, oro kondicionierių, ir/ar
ventiliacijos įrenginių, kas gali sukelti trumpą sujungimąventiliacijos įrenginių, kas gali sukelti trumpą sujungimą
arba gaisrą).

Venkite laikyti prietaisą didelio žmonių srauto vietoje. Jeigu
kitaip padaryti neįmanoma, įsitikinkite, kad prietaisas yra
saugioje vietoje, kurioje jis negali būti atsitiktinai numestas,
kas įtakotų Jūsų ar aplinkinių sužalojimą, ir taip pat pakenks
pačiam prietaisui.

Įsitikinkite, kad visi prie/iš prietaiso vedantys laidai ir kabeliai,
saugiai pritvirtinti ir niekas už jų neužsikabins.

Įsitikinkite, kad jokios prietaiso detalės neišsikiša iš stalo ar
stendo zonos, ant kurio jis padėtas. Patikrinkite, kad prietaisas
stovėtų ant plokščio, lygaus ir laisvo nuo smūgių bei vibracijų
paviršiaus. Jeigu negalite patikrinti visų išvardytų aplinkybių,
kas ateityje gali būti prietaiso kritimo ir būti esančių aplinkinių
traumos priežastimi.

DRAUDŽIAMA laikyti prietaisą ant nestabilaus ar pakreipto
ratuoto vėžimo, stovo, ar stalo, ar bet kokio kito pakreipto/
pasvyrusio paviršiaus. Prietaisas gali nukristi, sužaloti Jus ir
būti sugadintas.
Papildoma žala gali atsirasti, jeigu bus sudaužytas skaitytuvo
stiklas.



DRAUDŽIAMA prisiliesti prie prietaiso audros metu.
Yra elektros šoko nuo žaibo tikimybė, jeigu prietaisas
bus naudojamas audros metu.

DRAUDŽIAMA naudoti prietaisą prie vandens ir skysčių,
pavyzdžiui, prie dušo kabinos, prausyklos, virtuvės
kriauklės, šlapiame rūsyje ar šalia baseino.

DRAUDŽIAMA dėti sunkius daiktus ir naudoti spaudimą
prietaisui, taip pat naudoti jį nenustatytoms reikmėms.

Nenorėdami įsipjauti, stenkitės vengti lapiesti ar 
užkliudyti lapų laikymo kraštus.

Palaukite kol prietaisas išleis visus puslapius pats,
nenorėdami užkliudyti pirštais prietaiso vidinių detalių.

Tam tikros prietaiso detalės gali sužaloti Jus, jeigu dangčiai
(tamsesni) bus uždaromi panaudojant jėgą.
Būkite atidūs, kai Jūsų rankos būna pavaizduotose 
prietaiso zonose.

DRAUDŽIAMA pernešti prietaisą laikant jį už Automatinio
dokumentų tiektuvo. Atliekant šį veiksmą Automatinis dokumentų
tiektuvas atsikabins nuo prietaiso. Norint pernešti prietaisą,
paimkite jį abejomis rankomis iš apačios.

Atsargiai naudokitės prietaisu, siekdami išvengti drabužių
(ypatingai rankovių, kaklaraiščių, t.t.), plaukų, aksesuarų
patekimo į prietaiso vidų, tai gali Jus sužaloti. Daiktams 
patekus į prietaisą, nedelsdami atjunkite jį nuo maitinimo.

DRAUDŽIAMA sukti ar kitaip žaisti su AC adapteriu.
Tokiu būdu galite sužaloti ir save, ir aplinkinius.

(tik ADS-2700W modeliams)
DRAUDŽIAMA liesti lietimiu jautrų valdymo skydelio ekraną
iškart pajungus prietaisą prie maitinimo ar įjungus prietaisą.
Tai gali būti klaidos išmetimo priežastimi.



Prietaiso viduje yra aukštos įtampos elektrodai.
Prieš atidarant prietaisą (paprastiems priežiūros darbams,
pavyzdžiui, norėdami išvalyti prietaisą), įsitikinkite, kad 
ištraukėte maitinimo laidą iš rozetės, ištraukėte visus
eterneto laidus iš prietaiso (ADW-2700W).

DRAUDŽIAMA liesti AC adapterį šlapiomis rankomis.
Tokiu būdu galima gauti eletros šoką.

DRAUDŽIAMA naudoti prietaisą, jeigu maitinimo laidas
yra pažeistas ar sugadintas, galite sukelti gaisrą ar elektros
šoką.

DRAUDŽIAMA tempti už AC adapterio.
DRAUDŽIAMA, kad ant jo kabėtų bet kokie daiktai.
NEDĖKITE prietaiso toje vietoje, kur žmonės gali užkliūti
už laidų. Tokiais būdais galima sukelti gaisrą ar elektro šoką.

Brother rekomenduoja NENAUDOTI jokių prailginimo laidų.
Nesivadovaujant šiomis atsargumo priemonėmis, galite
sukelti gaisrą, elektros šoką ir sugadinti patį prietaisą.

Atjungdami AC adapterį nuo prietaiso ar nuo maitinimo
šaltinio iš rozetės, visada laikykite jungties kištuką, netraukite
už pačio laido, atjungdami traukite atsargiai. Šie veiksmai
gali būti atvirų laidų atsiradimo, prietaiso sugadinimo, gaisro
ir elektros šoko priežastimi.

Patikrinkite, kad vienas maitinimo laido galas būtų saugiai
įjungtas į standartinę elektros rozetę, o kitas galas pajungtas
prie adapterio bloko. Nesinaudokite elektros rozetę, kuri
netvirtai laikosi sienoje. Jeigu maitinimo laidas nepilnai
pajungtas prie maitinimo lizdo ir adapterio bloko, yra
tikimybė, kad adapteris įkais ir sukels gaisrą.

Naudokite tik komplekte pateikiamą adapterį ir junkite 
adapterį į maitinimo lizdą vadovaudamiesi Specifikacijomis,
pateiktomis Vartotojo vadove. Nesivadovaujant šiomis
atsargumo priemonėmis, galite sužaloti save ir aplinkinius,
sugadinti prietaisą ir/ar turtą. Brother neprisiima jokios
atsakomybės už bet kokį veiksmą ar incidentą, sukeltą
naudojantis nepateikiamunaudojantis nepateikiamu AC adapteriu.

DRAUDŽIAMA jungti pateikiamą AC adapterį prie kitų
prietaisų.

DRAUDŽIAMA perkrauti AC adapterį.

Jeigu nežadate naudoti prietaisą kai kurį laiką, atjunkite
AC adapterį nuo maitinimo.



DRAUDŽIAMA remontuoti prietaisą savarankiškai.
Dangčių atidarymas ar nuėmimas gali sukelti aukštos
įtampos pavojų ir kitas rizikas, taip pat gali anuliuoti
garantiją. Susisiekite su Jūsų Brother prekybos agentu
arba Brother klientų aptarnavimo centru.

Mes, Brother Inductries, Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japonija,
pareiškiame, kad šis produktas atitinka RE 2014/54/EU 
reikalavimų nuostatas. Deklaracijos kopiją galima parsisiųsti 
vadovaujantis instrukcijomis, pateiktomis Atitikties deklaracijos
(tik Europai) skyriuje.

Šis skaitytuvas palaiko bevielią sąsają.

Dažnio ruožas (-i): 2400 − 2483,5 MHz maksimaliai radijo 
dažnio perduodama galia dažnio ruože: mažiau nei 20 dBm
(E.I.R.P)

Energijos sąnaudos *
(įjungus laukimo režimą)

ADS-2200 ADS-2700W

apytiks. 0,7 W apytiks. 2,4 W

Visi tinklo prievadai aktyvuoti ir pajungti

DRAUDŽIAMA jungti prietaistą prie LAN jungties, jeigu yra
viršįtampio tikimybė.

Visa pateikiama šiame vadove informacija negali paveikti
turimą produkto garantiją ar būti suprasta kaip produkto
garantijos pratęsimas. Tik išdėstytų atsargumo priemonių 
nesilaikymas gali anuliuoti Jūsų produkto garantiją.

Naudokite tik kartu su prietaisų komplekte pateikiama
AC adapterį.

Šis produktas turi būti padėtas netoli lengvai pasiekiamo
elektros maitinimo lizdo. Avarijos atveju privalote ištraukti
maitinimo laidą iš rozetės siekiant pilnai atjungti elektros
tiekimą nuo elektros tiekimo.

Jeigu prietaisas buvo numestas ar buvo pažeistas korpusas,
yra gaisro ar elektros šoko tikimybė. Atjunkite prietaisą nuo
elektros maitinimo ir susisiekite su Jūsų Brother prekybos
agentu ar Brother kleintų aptarnavimo centru.

Jeigu prietaisas pasidaro neįprastai karštas, iš jo eina dūmai,
sklinda bet kokie stiprūs kvapai, arba jeigu Jūs neapdairiai
apliejate jį kokiu nors skysčiu, nedelsdami atjunkite prietaisą
nuo elektros maitinimo. Susisiekite su Jūsų Brother
prekybos agentu arba Brother klientų aptarnavimo centru.

Jeigu sekant visas naudojimo instrukcijas, prietaisas
netvarkingai veikia, galite pakoreguoti tik tuos nustatymus,
kurie nurodyti naudojimo instrukcijoje. Neteisingas valdymo
funkcijų pakoregavimas gali sugadinti prietaiso veikimą ir
reikalaus dažno kvalifikuoto darbuotojo darbo norint 
atstatyti prietaiso tvarkingą veikimą.



Spauskite Tarptautinės ENERGY STAR® programos tikslas − remti
energiją taupiančių biurų įrangos vystymą ir populiarinimą.

Brother Industries, Ltd., būdami ENERGY STAR® partneriu,
pareiškia, kad šis produktas patenkina ENERGY STAR® 
energijos taupymo gaires.

Spauskite

Spauskite

Spauskite         ar        kol atsiras

Pasirinkite

Pasirinkite           ar

Produkto ženklas      Baterijos ženklas

Produktas/baterija pažymėti vienu iš aukščiau pavaizduotu
perdirbimo ženklu. Tai nurodo, kad produkto/baterijos gyvavimo
pabaigoje, privalote išvežti juos ir išmesti atskirai tam skirtose
surinkimo punktuose ir jokiu būdu neišmesti kartu su įprastomis
kasdieninėmis butinėmis atliekomis.



Tam tikrų detalių ir dokumentacijos atgaminimas ketinant
sukčiauti, skaitosi teisių pažeidimu. Toliau pateikiamas neišsamus
dokumentų sąrašas, kurių atgaminimas skaitomas neteisėtu.
Mes siūlome pasitarti su teisės konsultantu ir/ar atitinkamomis
teisinėmis institucijomis, jeigu turite abejonių dėl tam tikro 
daikto ar dokumento:

•• Valiuta
• Obligacijos ir kiti skolos sertifikatai
• Indėlių sertifikatai
• Ginkluotųjų pajėgų paslaugų ar dokumentų projektai
• Pasai
• Pašto ženklai (nenaudojami ir naudojami)
• Imigravimo dokumentai
•• Socialinio aprūpinimo (pašalpų) dokumentai
• Vyriausybinių agentūrų išrašyti kvitai ir projektai
• Identifikavimo ženklai ir emblemos

Autorinių teisų saugomi darbai negali būti teisiškai atgaminti, 
atsižvelgiant į sąžiningo sandorio išimtį, susijusį su atskiromis
autorių teisių saugomo kūrinio dalimis. Keli to paties egzemplioriai 
būtų laikomi skirti netinkamam naudojimui. Meno kūriniai turi būti 
laikomi autorių teisių saugomų kūrinių ekvivalentais.laikomi autorių teisių saugomų kūrinių ekvivalentais.



Aplankykite mus pasauliniame tinkle


