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HIER 
BEGINNEN
Als u een van de 
volgende vragen 
bevestigend 
beantwoordt, 
gaat u naar het 
aangegeven gedeelte 
voor aanwijzingen 
over installatie en 
verbindingen.

Wilt u de printer aansluiten op een 
draadloos netwerk?

Ga naar Draadloze installatie 
en verbinding.

Wilt u de printer rechtstreeks 
aansluiten op de computer?

Ga naar USB-installatie en -verbinding.

Wilt u de printer aansluiten op 
een bedraad Ethernet-netwerk?

Ga naar Bedrade installatie 
en verbinding.
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1 U hebt de volgende items nodig om de 
draadloze netwerkinstallatie te voltooien:

2 Plaats de printer in de 
buurt van de computer.

Draadloze installatie en verbinding

3 Plaats papier in de printer.

Installatie-cd

Telefoonkabel

Inktcartridges

Netsnoer
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1 Druk op  of  om de taal te 
selecteren.

2 Druk op  om de landinstelling 
weer te geven.

3 Druk op  of  om het land of de 
regio te selecteren.

4 Druk op  om naar Datum en 
tijd instellen te bladeren en 
druk op . 

5 Sluit de telefoonkabel en het netsnoer aan.

1 Geef met het toetsenblok de tijd op en 
druk op  of  om door de uren en 
minuten te bladeren.

2 Druk op  of  om naar AM, PM 
of 24uur te bladeren en wijzig de 
instelling met  of .

3 Druk op  of  om naar Huidige 
datum te bladeren.

4 Geef met het toetsenblok de datum 
op en druk op  of  om door de 
dagen, maanden en jaren te bladeren.

5 Druk op  om de instellingen op te 
slaan.

6 Pas de instellingen aan.

1
2

4 Pas de 
papieruitvoerlade aan.
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7 Plaats de inktcartridges in de printer.

De printer lijnt de inktcartridges 
automatisch uit en drukt een 
uitlijningspagina af. Dit kan 
enkele minuten duren.

8 Controleer of de printer 
is ingeschakeld.

9

1

2

1

2

21 3

Dubbelklik in de 
map Programma's 
op het pictogram 
Internetverbinding.

10
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Open de browser Safari.13Klik op de werkbalk op 

het pictogram AirPort.
11 Selecteer afdrukserver 

in het voorgrondmenu 
Netwerk.

12

Selecteer Toon alle bladwijzers 
in het voorgrondmenu Bladwijzers.

14 Selecteer Bonjour of Rendezvous bij Sets 
en dubbelklik op 9300 Series.

15
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1 Geef de netwerknaam (SSID) op.
2 Selecteer Infrastructuur als BSS-type 

als u een draadloze router gebruikt.
3 Selecteer het beveiligingstype dat voor 

uw draadloze netwerk wordt gebruikt

18Klik op Configuratie.16 Klik op Draadloos.17

Klik op de werkbalk op het 
pictogram AirPort.

21Klik op Verstuur.19 Dubbelklik in de 
map Programma's 
op het pictogram 
Internetverbinding.

20

Opmerking: als u niet weet welke gegevens u moet 
gebruiken, raadpleegt u de documentatie bij het 
draadloze netwerk of neemt u contact op met degene 
die het draadloze netwerk heeft opgezet.

Infrastructure

Infrastructure
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24Selecteer het originele 

netwerk in het 
voorgrondmenu 
Netwerk.

22 Plaats de cd in 
de computer.

23

Volg de aanwijzingen 
op het scherm om de 
installatie te voltooien.

27Dubbelklik op het 
pictogram Installeer.

25 Klik op Ga door.26

Dubbelklik op het 
pictogram van het 
installatieprogramma 
van de 9300 Series op 
het bureaublad.

Opmerking: U moet wellicht een het 
wachtwoord opgeven voor de beveiliging van 
het draadloze netwerk.
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Problemen met netwerken 
oplossen

Onjuiste taal wordt 
weergegeven op de 
display.

1 Druk op  om de printer uit te zetten.
2 Druk één keer op  en houd vervolgens direct  

en  ingedrukt.
3 Laat de knoppen weer los.
4 Druk herhaaldelijk op  of  tot de gewenste taal 

verschijnt op de display.
5 Druk herhaaldelijk op  of  tot Land is 

gemarkeerd.
6 Druk herhaaldelijk op  of  tot het gewenste land 

verschijnt op de display.
7 Druk herhaaldelijk op  of  tot Datum en tijd 
instellen is gemarkeerd.

8 Druk op .
9 Stel de datum en tijd in. Zie stap 6 de 

installatiedocumentatie voor meer informatie.

Software wordt niet 
geïnstalleerd.

1 Schakel de computer uit en weer in.
2 Plaats de cd in de computer.
3 Dubbelklik op het pictogram van het 

installatieprogramma van de 9300 Series.
4 Dubbelklik op het pictogram Installeer en volg de 

aanwijzingen op het scherm om de installatie te 
voltooien.

De aan/uit-knop 
brandt niet.

1 Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact 
en maak het netsnoer los van de printer.

2 Sluit het netsnoer van de printer stevig aan op de 
netvoedingsaansluiting op de printer.

3 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact dat ook 
is gebruikt voor andere apparaten.

4 Als het lampje  niet brandt, drukt u op .

Printer kan geen verbinding 
maken met het netwerk

Controleer of de printerinstellingen overeen komen met 
instellingen die worden gebruikt voor het draadloze 
netwerk.

Zorg dat de printer zich binnen het bereik van het 
draadloze netwerk bevindt.

Als voor het netwerk een filter voor MAC-adressen wordt 
gebruikt, geeft u het MAC-adres voor de printer op. 

De printer is correct 
geconfigureerd maar kan 
niet worden gevonden op 
het netwerk.

Controleer of de printer stroom krijgt en het lampje 
brandt. Zie 'De aan/uit-knop brandt niet' bij 

Installatieproblemen oplossen voor meer informatie.

Zorg dat de printer zich binnen het bereik van het 
draadloze netwerk bevindt.

Zorg ervoor dat de printer niet in de buurt van andere 
elektronische apparaten is geplaatst die storing kunnen 
veroorzaken met het draadloze signaal.

Printer wordt niet 
weergegeven in het venster 
Printer selecteren.

1 Selecteer Externe printer in het venster Printer 
selecteren in het voorgrondmenu.

2 Geef in het deelvenster Externe printer een TCP/IP-
adres op om printers te zoeken op het netwerk. 
Raadpleeg de Help voor meer informatie.

Netwerkprinter drukt niet af. Controleer of alle kabels stevig zijn aangesloten op de 
printer en op het stopcontact.

Controleer of het netwerk correct werkt.

Start de computer opnieuw op.

Verwijder de software en installeer de software opnieuw. 
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1 U hebt de volgende items nodig om 
de USB-installatie te voltooien:

2 Plaats de printer in de 
buurt van de computer.

USB-installatie en -verbinding

3 Plaats papier in de printer.

Installatie-cd

USB-kabel
(los verkrijgbaar)

Telefoonkabel

Inktcartridges

Netsnoer
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1 Druk op  of  om de taal te 
selecteren.

2 Druk op  om de landinstelling 
weer te geven.

3 Druk op  of  om het land of de 
regio te selecteren.

4 Druk op  om naar Datum en 
tijd instellen te bladeren en 
druk op . 

4 Sluit de telefoonkabel en het netsnoer aan.

1 Geef met het toetsenblok de tijd op en 
druk op  of  om door de uren en 
minuten te bladeren.

2 Druk op  of  om naar AM, 
PM of 24uur te bladeren en wijzig 
de instelling met  of .

3 Druk op  of  om naar Huidige 
datum te bladeren.

4 Geef met het toetsenblok de datum op 
en druk op  of  om door de dagen, 
maanden en jaren te bladeren.

5 Druk op  om de instellingen op 
te slaan.

5 Pas de instellingen aan.

1
2

Belangrijk. Sluit 
de USB-kabel 
nog niet aan.
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6 Plaats de inktcartridges in de printer.

De printer lijnt de inktcartridges 
automatisch uit en drukt een 
uitlijningspagina af. Dit kan 
enkele minuten duren.

7 Zorg ervoor dat de computer is ingeschakeld en sluit 
de USB-kabel aan op de printer en de computer.

8

1

2

1

2
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1

2
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11Plaats de cd in 

de computer.
9

12 Klik op Ga door. Volg de aanwijzingen 
op het scherm om de 
installatie te voltooien.

13

10 Dubbelklik op het 
pictogram van het 
installatieprogramma 
van de 9300 Series 
op het bureaublad.

Dubbelklik op het 
pictogram Installeer.
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Installatieproblemen oplossen

Onjuiste taal wordt 
weergegeven op de 
display.

1 Druk op  om de printer uit te zetten.
2 Druk één keer op  en houd vervolgens direct  

en  ingedrukt.
3 Laat de knoppen weer los.
4 Druk herhaaldelijk op  of  tot de gewenste taal 

verschijnt op de display.
5 Druk herhaaldelijk op  of  tot Land is 

gemarkeerd.
6 Druk herhaaldelijk op  of  tot het gewenste land 

verschijnt op de display.
7 Druk herhaaldelijk op  of  tot Datum en tijd 

instellen is gemarkeerd.
8 Druk op .
9 Stel de datum en tijd in. Zie stap 5 in de 

installatiedocumentatie voor meer informatie.

Software wordt niet 
geïnstalleerd.

1 Schakel de computer uit en weer in.
2 Plaats de cd in de computer.
3 Dubbelklik op het pictogram van het 

installatieprogramma van de 9300 Series.
4 Dubbelklik op het pictogram Installeer en volg de 

aanwijzingen op het scherm om de installatie te 
voltooien.

De aan/uit-knop 
brandt niet.

1 Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact 
en maak het netsnoer los van de printer.

2 Sluit het netsnoer van de printer stevig aan op de 
netvoedingsaansluiting op de printer.

3 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact dat ook 
is gebruikt voor andere apparaten.

4 Als het lampje  niet brandt, drukt u op .
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1 2 Plaats de printer in de 
buurt van de router.

Bedrade installatie en verbinding

3 Plaats papier in de printer.

U hebt de volgende items nodig om de bedrade 
netwerkinstallatie te voltooien:

Installatie-cd

Netwerkkabel
(niet meegeleverd)

Telefoonkabel

Inktcartridges

Netsnoer
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1 Druk op  of  om de taal te 
selecteren.

2 Druk op  om de landinstelling 
weer te geven.

3 Druk op  of  om het land of de 
regio te selecteren.

4 Druk op  om naar Datum en 
tijd instellen te bladeren en 
druk op . 

4 Sluit de telefoonkabel en het netsnoer aan.

1 Geef met het toetsenblok de tijd op 
en druk op  of  om door de uren 
en minuten te bladeren.

2 Druk op  of  om naar AM, 
PM of 24uur te bladeren en wijzig 
de instelling met  of .

3 Druk op  of  om naar Huidige 
datum te bladeren.

4 Geef met het toetsenblok de datum 
op en druk op  of  om door de 
dagen, maanden en jaren te 
bladeren.

5 Druk op  om de instellingen op 
te slaan.

5 Pas de instellingen aan.

1
2

Belangrijk. Sluit 
de netwerkkabel 
nog niet aan.
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6 Plaats de inktcartridges in de printer.

De printer lijnt de inktcartridges 
automatisch uit en drukt een 
uitlijningspagina af. Dit kan 
enkele minuten duren.

7 Zorg ervoor dat de computer is ingeschakeld en sluit 
de netwerkkabel aan op de printer en de router.

8

1

2

1

2
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Volg de aanwijzingen 
op het scherm om de 
installatie te voltooien.

13

Dubbelklik op het 
pictogram Installeer.

11Plaats de cd in 
de computer.

9

12 Klik op Ga door.

Dubbelklik op het 
pictogram van het 
installatieprogramma 
van de 9300 Series 
op het bureaublad.

10
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Installatieproblemen 
oplossen

Problemen met netwerken 
oplossen

Onjuiste taal wordt 
weergegeven op de 
display.

1 Druk op  om de printer uit te zetten.
2 Druk één keer op  en houd vervolgens direct  

en  ingedrukt.
3 Laat de knoppen weer los.
4 Druk herhaaldelijk op  of  tot de gewenste taal 

verschijnt op de display.
5 Druk herhaaldelijk op  of  tot Land is 

gemarkeerd.
6 Druk herhaaldelijk op  of  tot het gewenste land 

verschijnt op de display.
7 Druk herhaaldelijk op  of  tot Datum en tijd 
instellen is gemarkeerd.

8 Druk op .
9 Stel de datum en tijd in. Zie stap 5 in de 

installatiedocumentatie voor meer informatie.

Software wordt niet 
geïnstalleerd.

1 Schakel de computer uit en weer in.
2 Plaats de cd in de computer.
3 Dubbelklik op het pictogram van het 

installatieprogramma van de 9300 Series.
4 Dubbelklik op het pictogram Installeer en volg de 

aanwijzingen op het scherm om de installatie te 
voltooien.

De aan/uit-knop 
brandt niet.

1 Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact 
en maak het netsnoer los van de printer.

2 Sluit het netsnoer van de printer stevig aan op de 
netvoedingsaansluiting op de printer.

3 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact dat ook 
is gebruikt voor andere apparaten.

4 Als het lampje  niet brandt, drukt u op .

De printer wordt niet 
weergegeven in de lijst 
met printers op het 
netwerk

Controleer of de printer stroom krijgt en het lampje 
brandt. Zie 'De aan/uit-knop brandt niet' bij 

Installatieproblemen oplossen voor meer informatie.

1 Controleer of de netwerkkabel niet is beschadigd.
2 Sluit het ene uiteinde van de netwerkkabel stevig aan 

de op de printer of de afdrukserver.
3 Sluit het andere uiteinde van de netwerkkabel aan op 

de netwerkhub of de wandaansluiting.

De netwerkprinter drukt 
niet af.

1 Controleer of de netwerkkabel niet is beschadigd.
2 Sluit het ene uiteinde van de netwerkkabel stevig aan 

de op de printer of de afdrukserver.
3 Sluit het andere uiteinde van de netwerkkabel aan op 

de netwerkhub of de wandaansluiting.

Controleer of de printer stroom krijgt en het lampje 
brandt. Zie 'De aan/uit-knop brandt niet' bij 

Installatieproblemen oplossen voor meer informatie.

Controleer of het netwerk correct werkt.

Printer wordt niet 
weergegeven in het 
venster Printer 
selecteren.

1 Selecteer Externe printer in het voorgrondmenu in 
het venster Printer selecteren.

2 Geef in het deelvenster Externe printer een 
TCP/IP-adres op om printers te zoeken op het 
netwerk. Raadpleeg de Help voor meer informatie.


	Wilt u de printer aansluiten op een draadloos netwerk?
	Ga naar Draadloze installatie en verbinding.
	Wilt u de printer rechtstreeks aansluiten op de computer?
	Ga naar USB-installatie en -verbinding.
	Wilt u de printer aansluiten op een bedraad Ethernet-netwerk?
	Ga naar Bedrade installatie en verbinding.
	Installatieproblemen oplossen
	Problemen met netwerken oplossen
	Installatieproblemen oplossen
	Installatieproblemen oplossen
	Problemen met netwerken oplossen

