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1. Lahtipakkimine

2. Printeri ühendamine ja tindikassettide paigaldamine

3. Tindiga täitmine

Ülessead

Tarkvaraga CD-ROMÜlesseadmise juhend

ToitejuheTindikassetid

CD/DVD-sahtelRullpaberi hoidik

8 cm 
CD/DVD-adapter

CD/DVD prindipaigutuse 
kontrollimiseks

Raputage Avage

Eemaldage Pange sisseAvage

Klõpsake Sulgege

Pakkige lahti

Sulgege

Lülitage sisse

Klõpsake

Vilgub

Oodake

Umbes
2,5 min

Vajutage

Põleb

Märkus:
printerisse algselt paigaldatud 
tindikassette kasutatakse osaliselt 
prindipea täitmiseks. Järgnevad 
tindikassetid kestavad ettenähtud aja.

4. Ühendamine arvutiga

5. Tarkvara installimine
Operatsioonisüsteem Windows

❏ Kui installimise dialoogiaken ei avane, topeltklõpsake CD-ROMi ikooni.

Operatsioonisüsteem Macintosh

6. Laadige paber

Lülitage 
välja

USB

IEEE 1394

või Ärge ühendage kahte kaablit korraga. 
Kasutage üht või teist ühendusmoodust.
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Järgige ekraanile kuvatavaid 
juhendeid.
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Klõpsake
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Mac OS X

Mac OS 9

3 Järgige ekraanile kuvatavaid juhendeid.
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Lükake

Avage

Tõmmake Tõmmake

Nihutage Sobitage
Õige Vale
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7. Lisateabe leidmine

Ohutusnõuded

Fotod

Teave

Rullpaber

Siduskasutusjuhend

Tõrkeotsing

CD/DVD

Topeltklõpsake

Enne printeri ülesseadmist ja kasutamist tutvuge 
käesolevas lõigus toodud juhenditega. 
Printeri kohavalik
❏ Vältige kohti, kus toimuvad kiired õhutemperatuuri või 

-niiskuse muutused. Samuti ärge paigutage printerit 
otsese päiksevalguse kätte ega tugeva valgus- ning 
soojusallika lähedusse.

❏ Vältige tolmuseid kohti ning kohti, kus printer võib viga 
saada või vibreerida.

❏ Jätke printeri jaoks piisavalt vaba ruumi, et tagada vajalik 
ventilatsioon.

❏ Asetage printer elektrikontakti lähedale, et seadme 
saaks vajadusel kiiresti vooluvõrgust eraldada.

❏ Asetage printer siledale ja kindlale alusele ning jälgige, 
et igast küljest jääks printeri jaoks piisavalt vaba ruumi. 
Kui paigutate printeri seina äärde, jätke printeri tagakülje 
ja seina vahele vähemalt 10 cm vaba ruumi. Kaldu olev 
printer ei tööta.

❏ Printeri säilitamisel ja transportimisel jälgige, et seda 
ei kallutataks ning külili ega tagurpidi ei pöörataks. 
See võib põhjustada tindilekke kassetist.

Toiteallika valik
❏ Kasutage ainult sellist toiteallikat, mille tüüp on näidatud 

printeri etiketil.
❏ Kasutage üksnes tootega kaasas olevat voolujuhet. 

Teiste voolujuhtmete kasutamine võib põhjustada 
tulekahju või elektrilöögi.

❏ Tootega kaasas olev voolujuhe on mõeldud 
kasutamiseks ainult käesoleva tootega. Teiste 
seadmete ühendamine võib põhjustada tulekahju 
või elektrilöögi.

❏ Veenduge, et voolujuhe vastab kohalikele 
ohutusnõuetele.

❏ Ärge kasutage katkist ega kulunud voolujuhet.
❏ Kui kasutate printeri ühendamiseks pikendusjuhet, 

kontrollige, et sellega ühendatud seadmete 
koguvõimsus ei ületaks pikendusjuhtmele kehtestatud 
võimsusmäära. Samuti kontrollige, et seinakontakti 
ühendatud seadmete koguvõimsus ei ületaks 
seinakontakti võimsusmäära.

❏ Kui kasutate printerit Saksamaal, tuleb paigaldada 
10- või 16-ampriline automaatlüliti, mis kaitseb printerit 
ülepinge eest.

Tindikassettide käsitsemine
❏ Hoidke tindikassetid eemal väikelaste käeulatusest. 

Ärge lubage lastel tindikassettidest juua ega neid muul 
moel kasutada

❏ Avage tindikasseti pakend vahetult enne kasseti 
paigaldamist.

❏ Enne pakendi avamist raputage uut tindikassetti neli-viis 
korda.

❏ Pärast pakendi avamist ärge raputage tindikassette, 
tint võib välja valguda.

❏ Kasseti väljavõtmisel pakendist ärge vigastage 
tindikasseti küljel olevaid haake.

❏ Käsitsege ettevaatusega ka kasutatud tindikassette, 
kuna tindiava ümbruses võib olla veel veidi tinti. Tindi 
sattumisel nahale peske tindist kohta korralikult vee 
ja seebiga. Tindi sattumisel silma loputage silma 
viivitamatult veega. Kui ebamugavustunne silmas või 
nägemishäired pärast loputamist ei kao, pöörduge kohe 
arsti poole.

❏ Ärge eemaldage ega rebige tindikasseti külge kleebitud 
silti, tint võib välja valguda.

❏ Ärge puutuge kasseti küljel paiknevat rohelist kiipi.
❏ Tindikasseti kiip talletab kassetiga seotud teavet, näiteks 

andmeid allesjäänud tindikoguse kohta; see võimaldab 
vajadusel kasseti hõlpsasti eemaldada ja hiljem tagasi 
paigaldada. Võtke arvesse, et iga kord, kui kassett tagasi 
paigaldada, kasutab printer teatud koguse tinti 
automaatse töökindlustesti läbiviimiseks.

❏ Säilitage tindikassetti sildiga pool üleval. Ärge hoidke 
kasetti tagurpidi.

Printeri kasutamine
❏ Ärge pistke printimise ajal kätt printerisse ega puudutage 

tindikassette.
❏ Ärge blokeerige ega katke kinni printeri 

ventilatsiooniavasid ega muid avausi.
❏ Ärge üritage printerit ise remontida.
❏ Alltoodud juhtudel ühendage printer lahti ja viige see 

kvalifitseeritud teenindusettevõttesse.
Toitejuhe või pistik on katki; printer on maha kukkunud 
või selle korpus on purunenud; printeri töös esineb 
häireid või selle jõudlus on märgatavalt langenud.

❏ Ärge torgake printeri avaustesse esemeid.
❏ Vältige vedeliku sattumist printerile.
❏ Jätke tindikassetid printerisse. Kui tindikassetid 

eemaldada, võib prindipea ära kuivada ning takistada 
printimist.

❏ Kui ühendate toote arvuti või teise seadmega kaabli 
vahendusel, kontrollige, kas ühenduspistik on õiget pidi. 
Pistikutel on vaid üks õige asend. Kui pistik valepidi 
ühendada, võib see rikkuda mõlemad seadmed.
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