
1. Rozbalenie

2. Zapojenie do siete a inštalácia kaziet

3. Dop anie atramentu

Za iatok

Disk CD-ROM 

so softvérom

Za iatok

Napájací kábel

Atramentové kazety

Držiak kotú ového 

papiera

Podpera pre viacero 

matných hárkov

Zadné vodidlo 

papiera

Potraste Otvorte

Odstrá te Vložte
Otvorte

Stla te Zatvorte

Rozba te

Zatvorte

Zapnite

Stla te

Bliká

Po kajte

Približne 
2,5 min.

Stla te

Zapnuté

4. Pripojenie k po íta u

5. Inštalácia softvéru
V systéme Windows

❏ Ak sa nezobrazí dialógové okno inštalácie, dvakrát kliknite na ikonu disku CD-ROM.

V systéme Macintosh

6. Vkladanie papiera

Vypnite

USB

IEEE 1394

alebo
Nepripájajte oba káble zárove .
Použite len jeden z nich.

Vložte

Postupujte pod a pokynov 
na obrazovke.

Stla te

Vložte
Vyberte

Postupujte pod a
pokynov na obrazovke

Stla te

Vyberte
Zapnite

1

2
1

2

Stla te

Vyberte

Mac OS X

Mac OS 9

3 Postupujte pod a pokynov na obrazovke.

3

Stla te

Otvorte

Potiahnite Potiahnite

Posu te Zasu te
Správne Nesprávne

Za iatok
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7. alšie informácie

Bezpe nostné pokyny

Fotografie

Informácie

Kotú ový papier

Hrubý papier

Používate ská príru ka 
online

Riešenie problémov

Dvakrát kliknite

Pred inštaláciou a používaním tla iarne si pre ítajte všetky pokyny v tejto asti. 

Umiestnenie tla iarne
❏ Nevyberajte miesta s prudko sa meniacou teplotou 

a vlhkos ou. Tla iare  nevystavujte priamemu 
slne nému svetlu, silnému osvetleniu ani pôsobeniu 
zdrojov tepla.

❏ Tla iare  neumiest ujte tam, kde môže by  vystavená 
nadmernému množstvu prachu, nárazom alebo 
vibráciám.

❏ Okolo tla iarne ponechajte dostatok vo ného priestoru, 
aby sa zabezpe ila dostato ná ventilácia.

❏ Tla iare  umiestnite v blízkosti sie ovej zásuvky, aby bolo 
možné zástr ku jednoduchým spôsobom odpoji .

❏ Tla iare  umiestnite na rovný a stabilný povrch, ktorý je 
vo všetkých smeroch širší ako podložka tla iarne. 
Ak tla iare  umiestnite pri stene, medzi zadnou stranou 
tla iarne a stenou nechajte vzdialenos  vä šiu ako 40 cm. 
V naklonenej polohe nebude tla iare  správne fungova .

❏ Pri skladovaní alebo prevoze tla iarne ju nenaklá ajte, 
nestavajte na bok, ani ju neobracajte. Inak môže z kazety 
vytiec  atrament.

Výber zdroja napájania
❏ Používajte iba zdroj napájania uvedený na štítku tla iarne.
❏ Používajte iba napájací kábel dodávaný s týmto 

výrobkom. Používanie iného kábla môže ma  za následok 
požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

❏ Napájací kábel tohto výrobku je ur ený na používanie len 
s týmto výrobkom. Používanie s iným zariadením môže 
ma  za následok požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

❏ Skontrolujte, i napájací kábel sp a predpísané miestne 
bezpe nostné normy.

❏ Nepoužívajte poškodený alebo opotrebovaný napájací 
kábel.

❏ Ak tla iare  zapájate pomocou predlžovacieho kábla, 
skontrolujte, i celkový príkon zariadení pripojených 
k predlžovaciemu káblu nepresahuje prúdovú 
za ažite nos  kábla. Taktiež skontrolujte, i celkový 
príkon všetkých zariadení pripojených do sie ovej 
zásuvky nepresahuje prúdovú za ažite nos  sie ovej 
zásuvky.

❏ Ak plánujete používa  tla iare  v Nemecku, elektrická 
inštalácia budovy musí by  chránená prúdovým isti om s 
menovitou hodnotou 10 alebo 16 A, aby bola zabezpe ená 
primeraná ochrana tla iarne proti skratu alebo 
nadmernému prúdovému za aženiu.

Zaobchádzanie s atramentovými kazetami
❏ Atramentové kazety uschovávajte mimo dosahu detí. 

Nedovo te de om narába  s kazetami alebo z nich pi .
❏ Atramentové kazety otvárajte až tesne pred ich 

inštaláciou.

❏ Pred otvorením obalov novými atramentovými kazetami 
štyri až pä krát potraste.

❏ Po otvorení obalov atramentovými kazetami netraste, 
môže to spôsobi  únik atramentu.

❏ Pri vyberaní atramentovej kazety z obalu dbajte na to, aby 
ste nezlomili postranné há iky.

❏ Pri manipulácii s použitými atramentovými kazetami 
bu te opatrní, pretože na nich môže zosta  malé 
množstvo atramentu. Ak sa atrament dostane na pokožku, 
dôkladne ju umyte mydlom a vodou. Ak sa vám atrament 
dostane do o í, ihne  ich vypláchnite vodou. Ak aj po 
dôkladnom umytí vodou pretrvávajú zrakové alebo iné 
problémy, ihne  navštívte lekára.

❏ Štítok na kazete neodstra ujte ani neodlepujte, môže to 
spôsobi  únik atramentu.

❏ Nedotýkajte sa zeleného integrovaného obvodu, ktorý sa 
nachádza na bo nej strane kazety.

❏ Integrovaný obvod na atramentovej kazete uchováva 
rôzne informácie vz ahujúce sa na kazetu, ako napríklad 
množstvo zostávajúceho atramentu, takže je možné 
kazety kedyko vek vybera  a znovu vklada . Pri každom 
vložení kazety sa však spotrebuje ur ité množstvo 
atramentu, pretože tla iare  automaticky vykoná kontrolu 
spo ahlivosti.

❏ Atramentovú kazetu skladujte štítkom nahor. Neskladujte 
kazetu naopak.

Používanie tla iarne
❏ Po as tla e nevkladajte ruky do tla iarne a nedotýkajte sa 

atramentových kaziet.
❏ Neblokujte ani nezakrývajte ventila né a iné otvory 

na tla iarni.
❏ Tla iare  sami neopravujte.
❏ V nasledujúcich prípadoch tla iare  odpojte zo siete a 

opravu prenechajte kvalifikovaným odborníkom:
napájací kábel alebo zástr ka sú poškodené, do tla iarne 
vnikla kvapalina, tla iare  spadla alebo je poškodená jej 
skrinka, tla iare  nefunguje správne alebo došlo 
k výraznej zmene jej výkonu.

❏ Do otvorov na tla iarni nevkladajte žiadne predmety.
❏ Dbajte na to, aby do tla iarne nevnikla kvapalina.
❏ Atramentové kazety nechajte nainštalované. Odstránenie 

kaziet môže spôsobi  dehydratáciu tla ovej hlavy a môže 
znefunk ni  tla iare .

❏ Pri pripojení tohto výrobku k po íta u alebo inému 
zariadeniu pomocou kábla skontrolujte správnu 
orientáciu konektorov. Každý konektor má len jednu 
správnu orientáciu. Vloženie konektora s nesprávnou 
orientáciou môže poškodi  obe zariadenia prepojené 
káblom.


