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1. Note: ❏ Do not open the ink cartridge package until you are ready to install it in the printer. The cartridge is vacuum packed to maintain its reliability.
	 ❏ Store the CD/DVD tray flat.

Примечание: ❏	Не открывайте упаковку с чернильным картриджем до начала его установки в принтер. Для повышения надёжности картридж находится в 
вакуумной упаковке.

 ❏ Храните лоток для CD/DVD в горизонтальном положении.
Примітка: ❏	Не відкривайте упаковку чорнильного картриджа, поки не будете готові вставити його в принтер. Картридж перебуває у вакуумній упаковці 

для підтримки його надійності.
	 ❏	Зберігайте лоток для CD/DVD у пласкому місці.

Note: ❏ The front tray is detachable to switch the tray to the CD/DVD printing position.
Примечание:  ❏	съёмный передний лоток можно перевести в позицию для печати на CD/DVD.
Примітка: ❏ Позиція переднього лотку може змінюватися для друку CD/DVD.

Note:  ❏	The ink cartridges first installed in your printer will be partly used to charge the print head. These cartridges print fewer pages compared to subsequent ink cartridges.
Примечание:  ❏	Чернильные картриджи, впервые установленные в ваш принтер, частично расходуются на прокачку системы подачи чернил. Они печатают меньше страниц в сравнении с чернильными 

картриджами, которые будут использоваться впоследствии.
Примітка: ❏ Чорнильні картриджі, вперше встановлені в цьому продукті, частково витрачаються на зарядження друкувальної голівки. Ці картриджі надрукують менше сторінок порівняно з наступними 

чорнильними картриджами.
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Mac OS X

Do not connect the USB cable until you are instructed to do so.
Не подключайте USB кабель, пока не встретите указаний сделать это.
Не підключайте USB кабель, поки не з’явиться вказівка робити це.

Windows

If this screen appears, click Cancel.
Если появится такое окно, нажмите Cancel (Отмена).
Якщо з’явиться таке вікно, натисніть Cancel (Скасувати).
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