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EN Start Here

RU Установка

UA Встановлення

KK

AR

FA

Connect and plug in.

Подсоедините и подключите к сети 
питания.

Під’єднайте та підключіть.

.

 D

Select a language.

Выберите язык.

Виберіть мову.

E

Lift and turn on.

Поднимите и включите.

Підніміть та увімкніть.

C

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.

Не вскрывайте упаковку чернильного картриджа, если не планируете 
устанавливать его в принтер. Для сохранения функциональных 
возможностей картриджа он герметично запакован.

Не відкривайте упаковку картриджа, якщо не готові встановити його у 
принтер. Для надійності картридж запаковано у вакуумну упаковку.

 

Contents may vary by location.

Содержимое упаковки может 
отличаться в зависимости от страны/
региона.

Вміст залежить від країни.

w
Warnings must be followed carefully to avoid bodily injury.

Во избежание травм необходимо четко соблюдать инструкции в 
предупреждениях.

Слід дотримуватися попереджень, щоб уникнути травмування.

Unpacking
Распаковка
Розпакування

Remove all protective materials.

Снимите все защитные материалы.

Видаліть всі захисні матеріали.

Peel off .

Отклейте.

Зніміть.

A

Stick.

Наклейте.

Наклейте.

 BTurning On and 
Setting Up
Включение и 
настройка
Увімкнення та 
налаштування

Select.

Выберите.

Виберіть.

F G

Select.

Выберите.

Виберіть.

Select how to enter the number.

Выберите способ ввода цифр.

Виберіть спосіб введення числа.

 

H

Enter the date.

Введите дату.

Введіть дату.

I

Select.

Выберите.

Виберіть.

J K

Enter the time.

Введите время.

Введіть час.

Select.

Выберите.

Виберіть.

 L

Depending on the location, the 
supplementary stickers may not be 
available.

В некоторых странах/регионах 
дополнительные наклейки не 
предоставляются.

Додаткові наклейки можуть бути 
недоступні залежно від країни.

 

To lower, pull lever on rear of control 
panel until it clicks, and then lower.

Чтобы опустить, нажмите рычаг 
на задней стороне панели 
управления до щелчка, затем 
опустите.

Щоб опустити, потягніть за важіль 
позаду панелі управління, доки він 
не клацне, а потім опустіть.

 
 
 



4

3 Insert.

Вставьте.

Вставте.

A

Select a language.

Выберите язык.

Виберіть мову.

B

Follow the instructions.

Следуйте инструкциям.

Дотримуйтеся вказівок.

 C

Windows: No installation screen? &

Windows: Отсутствует экран установки? &

Windows: Вікно встановлення не з’явилося? &

 &

D

Check.

Проверьте.

Перевірте.

E

Installation complete.

Установка завершена.

Установка завершена.

 F

Do not connect the USB cable until you are instructed to do so.
Подсоединяйте USB-кабель, ТОЛЬКО когда появится 
соответствующее указание.
Не підключайте USB-кабель, поки не з’явиться вказівка зробити це.

If this screen appears, click Cancel.
Если отобразится этот экран, щелкните Cancel (Отмена).
Якщо з’явиться це вікно, натисніть Cancel (Скасувати).

Getting More 
Information
Дополнительная 
информация
Додаткова 
інформація

 

Installing the Software
Установка 
программного 
обеспечения
Встановлення 
програм. 
забезпечення

 

Windows

Mac OS X

Wait about 2.5 min.

Подождите примерно 2,5 мин.

Зачекайте приблизно 2,5 хв.

Open.

Откройте.

Відкрийте.

A

Shake.

Встряхните.

Струсніть.

B

Remove yellow tape.

Удалите желтую полоску.

Зніміть жовту стрічку.

C

Install.

Установите.

Встановіть.

D

Close.

Закройте.

Закрийте.

E

Press.

Нажмите.

Натисніть.

F

 G The ink cartridges fi rst installed in your printer will be partly used to charge the print 
head. These cartridges print fewer pages compared to subsequent ink cartridges.

Некоторая часть чернил в картриджах, впервые установленных в принтер, 
будет использоваться для заправки печатающей головки. С помощью этих 
картриджей удастся распечатать меньшее количество страниц, чем при 
использовании следующих картриджей.

Картриджі, встановлені у принтер, частково витрач. на прокачування 
системи подачі чорнила. Цей картридж надрукує менше сторінок порівняно з 
наступними картриджами.

 
 

Press (click).

Нажмите (до щелчка).

Натисніть (до клацання).

Installing the Ink 
Cartridges
Установка 
чернильных 
картриджей
Встановлення 
картриджів

 

Select connection type and follow instructions.

Выберите тип подключения и следуйте инструкциям.

Виберіть тип з’єднання та дотримуйтеся вказівок.

Printing/Scanning/Networking/Troubleshooting with a computer

Печать/сканирование/работа в сети/устранение неисправностей с использованием 
компьютера

Друк, сканування, робота з мережею та усунення несправностей без комп’ютера

Copying/Printing/Troubleshooting without a computer

Копирование/печать/устранение неисправностей без использования компьютера

Копіювання, друк та усунення несправностей без комп’ютера


