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Sikkerhedsoplysninger 
• Sæt ledningen i en korrekt jordforbundet stikkontakt, der er let 

tilgængelig og i nærheden af produktet.
• Service og reparationer, som ikke er beskrevet i 

brugervejledningen, skal udføres af en kvalificeret tekniker.
• Der er flere sikkerhedsoplysninger i den online 

Brugervejledning.
FORSIGTIG: Brug ikke faxen i tordenvejr. Installer ikke dette 
produkt, og foretag ikke elektriske tilslutninger eller 
kabeltilslutninger, af f.eks. netledningen eller telefonen, i 
tordenvejr.

Säkerhetsinformation 
• Anslut nätsladden till ett jordat elektriskt uttag som finns nära 

produkten och är lättillgängligt.
• Service och reparationer, förutom de som beskrivs i 

handböckerna, bör utföras av utbildade servicetekniker.
• Mer säkerhetsinformation finns i Användarhandboken online.

VAR FÖRSIKTIG: Använd inte faxfunktionen vid åskväder. Du bör 
inte konfigurera produkten eller göra andra elektriska anslutningar 
med t.ex. nätsladden eller telesladden vid åskväder.

Turvallisuusohjeet 
• Kytke virtajohto kunnolla maadoitettuun sähköpistokkeeseen, 

joka on lähellä ja helposti saatavilla.
• Kun tarvitset huolto- tai korjauspalveluja, käänny ammattilaisten 

puoleen.
• Lisää turvallisuustietoja on Käyttöoppaassa.

VAARA: Älä käytä laitteen faksiominaisuuksia ukkosmyrskyn 
aikana. Älä asenna laitetta tai tee sähkö- tai kaapeliliitäntöjä 
(muuntajan virtajohto, puhelin jne.) myrskyn aikana.

Sikkerhetsinformasjon 
• Koble strømledningen til en jordet stikkontakt som er i nærheten 

av produktet, og som er lett tilgjengelig.
• Bruk profesjonelt servicepersonell til service og reparasjoner 

utenom det som er beskrevet i brukerdokumentasjonen.
• Se den elektroniske brukerhåndboken eller ytterligere 

sikkerhetsinformasjon.
FORSIKTIG: Du må ikke bruke faksfunksjonen når det er 
tordenvær. Du må ikke installere dette produktet eller koble til noen 
ledninger (strømledning, telefonledning osv.) når det er tordenvær.

Se det vejledningsark, som leveres sammen med 
printeren, før du tilføjer andet telefonudstyr.
Se instruksjonsarket som fulgte med 
multifunksjonsmaskinen, før du kobler til ytterligere 
telefonutstyr.
Läs instruktionsbladet som medföljde MFP-enheten 
innan du ansluter extra telefonutrustning.
Katso monitoimilaitteen mukana toimitettua ohjearkkia 
ennen uusien puhelinlaitteiden liittämistä.
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Følg vejledningen på displayet for at afslutte
opsætningen.
Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre
installeringen.
Följ anvisningarna på displayen för att avsluta
inställningen.

Suorita asennus loppuun näytön 

Forøg inputkapaciteten med en ekstra papirskuffe
(sælges separat).
Øk papirkapasiteten med en ekstra papirmater som
kjøpes separat.
Utöka inmatningskapaciteten med en pappershållare
som kan köpas som ett valfritt tillval.
Voit lisätä syöttökapasiteettia lisäsyöttölaitteella 
(hankittava erikseen).

Andre oplysninger
Du kan finde oplysninger om installation af andre programmer, ilægning af papir, ændring af papirstørrelse, udskrivning,
kopiering, scanning, faxning, vedligeholdelse og fejlfinding i den Brugervejledning, som findes på cd'en Software og
dokumentation.
Tilleggsinformasjon
Se Brukerhåndbok på CDen Programvare og dokumentasjon hvis du vil ha informasjon om hvordan du installerer 
tilleggsprogramvare, legger i papir, bytter papirstørrelse, skriver ut, kopierer, skanner, fakser, utfører vedlikehold og feilsøker.
Mer information
Mer information om installation av extra programvara, fylla på papper, ändra pappersstorlek, utskrift, kopiering, skanning, fax, 
underhåll och felsökning finns i Användarhandboken på cd-skivan Programvara och dokumentation.
Lisätietoja
Lisätietoja lisäohjelmien asentamisesta, paperin lisäämisestä, paperikoon muuttamisesta, tulostamisesta, kopioimisesta, 
skannaamisesta, faksaamisesta, huollosta ja vianmäärityksestä on Ohjelmisto ja käyttöoppaat -CD-levyllä olevassa
Käyttöoppaassa.


