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Printed in XXXXXX XX.XX-XX XXX
Vent ca. 2 min
Odota noin 2 min
Vent cirka 2 min.
Vänta ca 2 min

1.

Obs! De første blekkpatronene som blir installert i skriveren, vil delvis bli brukt til å fylle skriverhodet. De neste blekkpatronene vil ha full levetid.
Huom.: Tulostimeen ensimmäiseksi asennettuja värikasetteja käytetään osittain tulostuspään täyttämiseen. Seuraavat värikasetit kestävät koko suunnitellun käyttöikänsä ajan.
Bemærk: De første blækpatroner, der sættes i printeren, vil delvist blive brugt til at klargøre skrivehovedet. Efterfølgende blækpatroner varer deres normerede levetid.
Anmärkning: De bläckpatroner som först installeras i skrivaren kommer delvis att användas till att ladda skrivarhuvudet. Bläckpatroner som installeras efter dessa håller hela den angivna livslängden.

Obs! Du må ikke åpne pakken med blekkpatronen før du er klar til å montere den i skriveren. Pakken med blekkpatronen er vakuumpakket for å bevare patronen.
Huom.: Älä avaa värikasettia, ennen kuin tulostin on valmis kasetin asennusta varten. Värikasetti on pakattu ilmatiiviisti, jotta käyttövarmuus on taattu.
Bemærk: Åbn ikke pakken med blækpatronen, før du er klar til at installere den i printeren. Patronen er vakuumpakket for at bevare dens funktionssikkerhed.
Anmärkning: Öppna inte förpackningen med bläckpatronen förrän du ska installera den i skrivaren. Patronen är vakuumpackad för att bibehålla sin driftsäkerhet.
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7.
Ikke koble til USB-kabelen før du blir bedt om å gjøre det.

Hvis dette skjermbildet vises, klikker du Avbryt.

Älä kytke USB-kaapelia, ennen kuin saat kehotuksen tehdä niin.

Jos tämä näyttö tulee näkyviin, napsauta Cancel (Peruuta).

Du må ikke tilslutte USB-kablet før du bliver bedt om det.

Vises dette skærmbillede, skal du klikke på Annuller.
Om denna skärm visas klickar du på Cancel (Avbryt).

Anslut inte USB-kabeln förrän du uppmanas att göra det.

Windows
Windows
Intet installeringsskjermbilde? 
Mac OS X

Ei asennusnäyttöä? 
Intet installationsskærmbillede? 
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Ingen installationsskärm? 

Obs! Hvilke språk som er tilgjengelige, varierer etter geograﬁsk
plassering.

Huom.: Valittavat kielet vaihtelevat sijainnin mukaan.
Bemærk: Udvalget af sprog kan variere alt efter beliggenhed.
Anmärkning: Vilka språk som kan väljas varierar beroende på
plats.
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