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Start her•Aloita tästä•Start her• 
Starta här

1.

2.

3.
Lås opp etter 45 sekunder (Auto)
Avaa lukitus 45 sekunnin kuluttua 
(Auto)
Oplås efter 45 sekunder (aut.)
Lås upp efter 45 sekunder (Auto)

Vent ca. 7,5 minutter
Odota noin 7,5 minuuttia

Vent ca. 7,5 min.
Vänta ca. 7,5 min.

Obs:
De første blekkpatronene som installeres i dette produktet vil bli benyttet til å fylle skrivehodene med blekk. Påfølgende blekkpatroner vil bli benyttet i sin helhet til å skrive ut.
Huomautus:
Tähän laitteeseen ensimmäiseksi asennettuja värikasetteja käytetään osittain tulostuspään täyttämiseen. Seuraavat kasetit kestävät koko suunnitellun käyttöikänsä ajan.
Bemærk:
De første blækpatroner, der sættes i dette produkt, vil delvist blive brugt til at fylde skrivehovedet. Efterfølgende blækpatroner varer deres normerede levetid.
Anmärkning:
De första bläckpatroner som installeras i denna produkt 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 blekkpatronene før du er klar til å installere skriveren. Patronene er vakuumpakket for å opprettholde påliteligheten.
Huomautus:
Älä avaa värikasettipaikkausta, ennen kuin olet valmis asentamaan värikasetit tulostimeen. Värikasetit on tyhjöpakattu luotettavuuden parantamiseksi.
Bemærk:
Åbn ikke pakken med blækpatronen, før du er klar til at installere den i printeren. Patronen er vakuumpakket for at bevare dens kvalitet.
Anmärkning:
Öppna inte bläckpatronsförpackningen förrän du ska installera den i skrivaren. Patronen är vakuumförpackad för att bevara tillförlitligheten.

Du må ikke koble til både USB-kabelen og nettverkskabelen 
samtidig.
Älä kytke USB-kaapelia ja Ethernet-kaapelia samaan aikaan.
Tilslut ikke både USB-kablet og Ethernet-kablet samtidigt.
Anslut inte USB-kabeln och Ethernet-kabeln samtidigt. USB

Ethernet

4.

Windows 
Ingen installasjonsskjerm? & 
Asennusikkunaa ei näy? &
Intet installationsskærmbillede? &
Ingen installationsskärm? &

Hvis dette skjermbildet vises, klikker du 
Cancel (Avbryt).
Jos näkyviin tulee tämä näyttö, napsauta 
Cancel (Peruuta).
Hvis dette skærmbillede vises, skal du klikke 
på Cancel (Annuller).
Klicka på Cancel (Avbryt) om den här 
skärmen visas.

5.

Få mer informasjon•Lisätietoja•Sådan får du flere oplysninger• 
Få mer information

Windows

Macintosh

Slå av
Sammuta
Sluk
Stäng av


