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1. Despachetarea

2. Punerea sub tensiune şi instalarea cartuşelor

3. Încărcarea cu cerneală

Instalare

CD-ROM cu softwareFoaie de instalare

Cordon de 
alimentare

Cartuşe de 
cerneală

Tavă pentru 
CD/DVD

Suport pentru role de 
hârtie

Adaptor CD/DVD 
de 8 cm

Foaie de verificare 
poziţie imprimare 

CD/DVD

Scuturaţi Deschideţi

Scoateţi IntroduceţiDeschideţi

Clic Închideţi

Despachetaţi

Închideţi

Porniţi

Clic

Clipeşte

Aşteptaţi

Aproximativ
2,5 min

Apăsaţi

Aprins

Notă:
Cartuşele de cerneală instalate iniţial în 
imprimantă vor fi utilizate parţial pentru 
încărcarea capului de imprimare. Următoarele 
cartuşe de cerneală vor funcţiona pe întreaga 
lor durată normată de viaţă.

4. Conectarea la un computer

5. Instalarea software-ului
Pentru Windows

❏ Dacă nu apare caseta de dialog a programului de instalare, faceţi dublu clic pe pictograma CD-ROM.

Pentru Macintosh

6. Încărcarea hârtiei

Opriţi

USB

IEEE 1394

sau Nu conectaţi ambele cabluri în acelaşi timp. 
Utilizaţi numai unul dintre ele.

Introduceţi

Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Clic

1

Introduceţi Selectaţi

Urmaţi instrucţiunile 
de pe ecran.

Clic

Selectaţi

Porniţi

2 1

2

Clic

Selectaţi

Mac OS X

Mac OS 9

3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
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Împingeţi

Deschideţi

Trageţi Trageţi

Glisaţi Potriviţi
OK NU

Instalare
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7. Cum se obţin informaţii suplimentare

Instrucţiuni pentru lucrul în siguranţă

Fotografii

Cum se 
procedează

Rolă de hârtie

Ghid interactiv de referinţă

Depanare

Etichetă CD/DVD

Dublu clic

În vederea instalării şi utilizării imprimantei, citiţi toate 
instrucţiunile din această secţiune. 
Când alegeţi un loc pentru imprimantă
❏ Evitaţi locurile expuse schimbărilor rapide de 

temperatură şi umiditate. De asemenea, ţineţi 
imprimanta departe de lumina soarelui, de lumină 
puternică şi de surse de căldură.

❏ Evitaţi locurile expuse la praf, şocuri sau vibraţii.
❏ Lăsaţi destul loc în jurul imprimantei, pentru a permite 

o ventilaţie suficientă.
❏ Amplasaţi imprimanta lângă o priză de perete din care 

se poate scoate uşor fişa cablului de alimentare.
❏ Aşezaţi imprimanta pe o suprafaţă netedă şi stabilă, care 

să depăşească în toate direcţiile dimensiunile bazei 
imprimantei. Dacă amplasaţi imprimanta lângă perete, 
lăsaţi mai mult de 10 cm între spatele imprimantei şi 
perete. Imprimanta nu va funcţiona corect dacă este 
în poziţie înclinată.

❏ Când depozitaţi sau transportaţi imprimanta, nu o 
înclinaţi, nu o aşezaţi pe o parte şi nu o răsturnaţi. În 
caz contrar se poate scurge cerneală din cartuş.

Când alegeţi sursa de alimentare
❏ Utilizaţi numai sursa de alimentare de tipul celei indicate 

pe eticheta imprimantei.
❏ Utilizaţi numai cablul de alimentare care însoţeşte acest 

produs. Utilizarea altui cablu poate conduce la incendii 
sau şocuri electrice.

❏ Cablul de alimentare care însoţeşte acest produs este 
destinat utilizării numai cu acest produs. Utilizarea 
acestuia la alt echipament poate conduce la incendii sau 
şocuri electrice.

❏ Cablul de alimentare de c.a. trebuie să respecte 
standardul local de lucru în siguranţă.

❏ Nu utilizaţi cabluri de alimentare deteriorate sau roase.
❏ Dacă utilizaţi un prelungitor pentru imprimantă, 

asiguraţi-vă că sarcina totală a dispozitivelor conectate 
la prelungitor nu depăşeşte sarcina maximă suportată 
de cablu (exprimată în Amperi). De asemenea, 
asiguraţi-vă că sarcina tuturor dispozitivelor conectate la 
priza de perete nu depăşeşte sarcina suportată de priză.

❏ Dacă intenţionaţi să utilizaţi imprimanta în Germania, 
instalaţia clădirii trebuie să fie protejată de o siguranţă 
de 10 sau 16 A, pentru a asigura o protecţie adecvată 
a imprimantei la scurt-circuit sau la supra-curent.

Când manevraţi cartuşele de cerneală
❏ Nu lăsaţi cartuşele de cerneală la îndemâna copiilor. 

Nu lăsaţi copiii să ţină cartuşele în mână sau să le ducă 
la gură.

❏ Nu despachetaţi cartuşele de cerneală decât cu puţin 
timp înainte de a le instala.

❏ Scuturaţi cartuşele de cerneală noi de patru sau cinci ori 
înainte de a deschide pachetele.

❏ Nu scuturaţi cartuşele de cerneală după ce aţi deschis 
pachetele; cerneala se poate scurge.

❏ Aveţi gijă să nu rupeţi cârligele de pe părţile laterale ale 
cartuşului, atunci când îl scoateţi din ambalaj.

❏ Manevraţi cu atenţie cartuşele de cerneală folosite, 
deoarece este posibil să fi rămas cerneală în zona 
portului de alimentare. Dacă cerneala ajunge pe piele, 
spălaţi bine zona cu apă şi săpun. Dacă cerneala ajunge 
în ochi, spălaţi-i imediat cu multă apă. Dacă după o 
spălare temeinică mai aveţi încă neplăceri sau probleme 
de vedere, consultaţi imediat un doctor.

❏ Nu îndepărtaţi şi nu rupeţi eticheta de pe cartuş; cerneala 
se poate scurge.

❏ Nu atingeţi cipul IC de culoare verde de pe partea 
laterală a cartuşului.

❏ Cipul IC de pe acest cartuş de cerneală reţine o varietate 
de informaţii legate de cartuş, cum ar fi cantitatea de 
cerneală rămasă, astfel încât un cartuş poate fi scos 
şi reinserat de voie. Totuşi, de fiecare dată când 
se inserează cartuşul, se consumă nişte cerneală, 
deoarece imprimanta execută automat verificarea de 
siguranţă.

❏ Depozitaţi cartuşele de cerneală cu eticheta îndreptată 
în sus. Nu depozitaţi cartuşele de cerneală cu partea 
superioară în jos.

Când utilizaţi imprimanta
❏ Nu puneţi mâna în interiorul imprimantei şi nu atingeţi 

cartuşele de cerneală în timpul imprimării.
❏ Nu blocaţi şi nu acoperiţi aerisirile şi locurile libere din 

imprimantă.
❏ Nu încercaţi să reparaţi singur imprimanta.
❏ Deconectaţi imprimanta şi apelaţi la serviciile 

personalului calificat în următoarele condiţii:
Fia de curent alternativ sau cablul de alimentare sunt 
deteriorate; s-a scurs lichid în imprimant; imprimanta 
a czut sau s-a deteriorat carcasa; imprimanta nu 
funcioneaz normal sau prezint modificri semnificative 
de performan.

❏ Nu inseraţi obiecte prin fantele imprimantei.
❏ Aveţi grijă să nu vărsaţi lichide pe imprimantă.
❏ Lăsaţi instalate cartuşele de cerneală. Prin scoaterea 

cartuşelor, capul de imprimare se deshidratează şi, 
ca urmare, este posibil să nu mai poată imprima.

❏ Când conectaţi acest produs la un computer sau al 
dispozitiv printr-un cablu, asiguraţi-vă de orientarea 
corectă a conectorilor. Fiecare conector are o singură 
orientare corectă. Introducerea unui conector cu 
o orientare greşită poate să deterioreze ambele 
dispozitive conectate prin cablul respectiv.


