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Snabbinstallationsblad
Pika-asennus

Hurtig installation
Installeringsoversikt

Läs först igenom den bifogade säkerhetsinformationen och licensvillkoren.
Fortsätt endast om du accepterar licensvillkoren.

Katso ensin oheisia turvallisuusohje- ja käyttöoikeussopimussivuja.
Jatka vain, jos suostut käyttöoikeussopimuksen ehtoihin.

Se de vedlagte ark med sikkerhedsoplysninger og licensaftaler først.
Fortsæt ikke, medmindre du kan acceptere licensvilkårene.

Fortsett installeringen bare hvis du godtar lisensvilkårene.
Du må først lese sikkerhetsinformasjonen og lisensavtalen 
som følger med skriveren.
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Sätt i cd-skivan.
Obs! Om välkomstskärmen inte visas efter en minut, 
eller om det kommer upp ett säkerhetsmeddelande 
eller en varning, eller om det inträffar andra problem 
under installationen kan du se baksidan av detta blad.
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STOPP!
Anslut inte något till skrivaren och 
sätt inte i kontakten i vägguttaget.
Lokalisera cd-skivan med 
installationsprogrammet.

Aseta CD-levy asemaan.
Huomautus: Jos Tervetuloa-näyttö ei tule näkyviin 
minuutin kuluttua tai jos näkyviin tulee turvallisuus- tai 
varoitusilmoituksia tai jos törmäät muihin 
asennusongelmiin, katso tämän sivun kääntöpuolta.

Indsæt cd'en.
Bemærk! Hvis velkomstvinduet ikke vises efter 
et minut, eller der vises sikkerhedsmeddelelser eller 
advarsler, eller der opstår andre installationsproblemer, 
skal du se bagsiden på denne side.

Sett inn CDen.
Merk: Hvis velkomstskjermbildet ikke vises 
innen et minutt, hvis det vises sikkerhets- eller 
advarselsmeldinger, eller hvis det oppstår andre 
problemer, kan du se baksiden av denne siden.

Följ stegen.
Obs! Om du använder Windows Vista och 
meddelandet ”Ny maskinvara har hittats” visas på 
skärmen väljer du det rekommenderade alternativet.

Seuraa vaiheita.
Huomautus: Jos käytössäsi on Windows Vista 
ja tietokoneen näytölle tulee ”Uusi laite” -ilmoitus, 
valitse suositeltu vaihtoehto.

Følg trinnene.
Bemærk! Hvis du bruger Windows Vista, og 
meddelelsen “Ny hardware fundet” vises på 
computerskærmen, skal du vælge den anbefalede 
indstilling.

Følg instruksjonene.
Merk: Hvis du bruker Windows Vista, og meldingen 
“Veiviser for ny maskinvare” vises på skjermen, 
velger du anbefalt alternativ.
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Welcome...
Click Install to begin.Click Install to begin.

To prevent errors during installation, close all
open programs.
To prevent errors during installation, close all
open programs.

SEIS!
Älä liitä mitään tulostimeen äläkä 
kytke mitään pistorasiaan.
Etsi asennusohjelmiston CD-levy.

STOP!
Slut ikke noget til printeren, og sæt 
ikke noget i stikkontakten.
Find installationssoftware-cd'en.

STOPP!
Ikke koble noe til skriveren eller 
strømuttaket.
Finn programvare-CDen.



Felsökning vid installation
Problem Lösning

Välkomstskärmen visas inte automatiskt Windows
1 Gör något av följande:

• I Vista:
a Klicka på .
b Lokalisera Start-sökrutan på startmenyn.

• I XP klickar du på Start Kör.
2 Ange D:\setup.exe, där D är bokstaven för 

CD-eller DVD-enheten.
Mac
I Finder på skrivbordet klickar du på cd-ikonen.

Det visas ett säkerhetsmeddelande 
eller en varning på skärmen under 
programinstallationen

Tillåt alltid skrivarens programvara att kommunicera 
med datorn. Detta är nödvändigt för att skrivaren 
ska kunna installeras.

Meddelandet ”Enhetsdrivrutinerna 
installerades inte” visas när du kör 
installationsprogrammet på Windows Vista

Fortsätt att följa instruktionerna i installationsguiden. 
Välj det rekommenderade alternativet om 
dialogrutan ”Ny maskinvara har hittats” visas.

Kan inte hitta skrivaren i nätverket, eller 
har fortfarande problem med att installera 
skrivaren

Se guiden Komma igång eller Mac-hjälpen för 
att hitta felsökningsinformation för installation 
och nätverk.

Fejlfinding ved opsætning
Problem Løsning

Velkomstvinduet vises ikke automatisk Windows
1 Vælg en af følgende handlinger:

• Vista:
a Klik på .
b Find feltet Start søgning i menuen Start.

• XP: Klik på Start  Kør.
2 Indtast D:\setup.exe, hvor D er bogstavet for 

cd-eller dvd-drevet.
Mac
Klik på cd-ikonet på Finder-skrivebordet.

Der vises sikkerhedsmeddelelser eller 
advarsler på computerskærmen under 
softwareinstallationen

Tillad altid, at printersoftwaren kommunikerer 
med computersystemet. Dette er nødvendigt 
for at installere printeren.

Meddelelsen “Enhedsdriversoftwaren 
blev ikke installeret korrekt” vises, hvis 
du installerer i Windows Vista

Fortsæt med at følge vejledningen i installationsguiden. 
Vælg den anbefalede indstilling, hvis dialogboksen 
“Ny hardware fundet” vises.

Kan ikke finde printeren på netværket 
eller fortsatte problemer med at installere 
printeren

Se Introduktionsvejledningen eller Mac Hjælp for 
at finde oplysninger om fejlfinding ved installation 
og netværk.

Asennuksen vianmääritys
Ongelma Ratkaisuehdotus

Tervetuloa-näyttö ei tule näkyviin 
automaattisesti.

Windows
1 Tee jokin seuraavista:

• Vistassa:
a Valitse .
b Etsi Käynnistä-valikosta Aloita haku -ruutu.

• XP:ssä valitse Käynnistä  Suorita.
2 Kirjoita D:\setup.exe, jossa D on CD- tai 

DVD-aseman tunnus.
Mac
Osoita Finder-työpöydällä olevaa CD-symbolia.

Tietokoneen näyttöön tulee ohjelmiston 
asennuksen aikana tietoturva- tai 
varoitusilmoituksia.

Anna tulostinohjelmiston aina muodostaa yhteys 
tietokonejärjestelmään. Se on välttämätöntä 
tulostimen asetusten määrittämistä varten.

Ilmoitus ”Laiteohjainohjelmiston asennus 
ei onnistunut” tulee näkyviin asennettaessa 
Windows Vistassa.

Jatka ohjatun asennustoiminnon ohjeiden 
seuraamista. Jos ”Uusi laite” -valintaikkuna 
tulee näkyviin, valitse suositeltu vaihtoehto.

Tulostinta ei löydy verkosta tai tulostimen 
asentamisessa on edelleen ongelmia.

Tietoja asennuksesta ja verkon vianmäärityksestä 
on Alkutoimet-oppaassa tai Mac-ohjeessa.

Feilsøking for installering
Problem Løsning

Velkomstskjermbildet vises ikke 
automatisk

Windows
1 Gjør ett av følgende:

• Vista:
a Klikk på .
b Finn søkeboksen på Start-menyen.

• XP: Klikk på Start  Kjør.
2 Skriv D:\setup.exe, der D er CD-ROM- eller 

DVD-ROM-stasjonen.
Mac
Klikk på CD-ikonet i Finder.

Det vises sikkerhets- eller 
advarselsmeldinger på skjermen 
under installering av programvaren

Du må tillate at skriverprogramvaren skal 
kunne kommunisere med datasystemet. 
Dette er nødvendig for å installere skriveren.

Når du installerer i Windows Vista, vises 
en melding om at driverprogramvaren for 
enheten ikke ble installert

Fortsett å følge instruksjonene i installeringsveiviseren. 
Velg anbefalt alternativ hvis dialogboksen “Veiviser for 
ny maskinvare” vises.

Finner ikke skriveren i nettverket, eller 
jeg får fremdeles ikke installert skriveren

Se i Komme i gang eller i Mac-hjelpen for å finne 
feilsøkingsinformasjon om installering og nettverk.


