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Om skärmen till vänster inte visas
går du till Windows aktivitetsfält,
klickar på och väljer .
I dialogrutan Kör skriver du

(ersätt “d” med din
CD-ROM-enhetsbokstav) och
klickar på .

Start Kör

d:\setup.exe

OK

c

a

Följ instruktionerna på
skärmen. Klicka på
hjälpknappar för
information under
installationen.

Anslut nätadaptern till nätsladden och
sedan till vägguttaget.

8

Klicka på .Install
�

b Starta datorn. När Windows-
skrivbordet visas sätter du
I CD:n för HP OfficeJet.

Se till att du har följande delar.

4

Fortsätt på
omstående
sida.

Installera kontrollpanelens lucka. Se till att
kanterna följer enhetens sidor och att knapparna
är åtkomliga och inte fastnar.
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Installera det automatiska
dokumentmatningsfacket. Tryck framkanten
nedåt så att facket snäpper på plats.

i n v e n t

Sätt först i HP OfficeJets installations-CD

Installera luckan Installera matningsfacket

Fyll på papper

Anslut USB-kabeln Anslut nätsladden

Mer information om installation och
felsökning finns i Användarhandboken.

Copyright Hewlett-Packard Company 2001.
Tryckt i USA,Tyskland eller Singapore.

Anslut telefon-/faxsladden till HP OfficeJet
och sedan till ett telefonjack.

Ta bort plastskyddet om du vill
ansluta mer utrustning till
samma telefonlinje.
Diagrammet till höger visar en
möjlig konfiguration.

Om du ansluter ett
datormodem ska du stänga av
dess faxmottagning. Läs mer
om tonvals-/pulsuppringning
och telefontjänster i Onscreen
Guide.

Anslut telefonsladden
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Anslut ytterligare utrustning

NätadapterNätsladd

Matningsfack

Telefonsladd

Kontrollpanellucka

Användarhandbok
och garanti

Bläckpatroner

CD

Du måste ha slutfört steg 1 och 2 innan
du fortsätter.

Anslut en höghastighets USB-kabel från
HP OfficeJet till en USB-port på datorn.

2 Kopiera filer

Om en av dessa skärmar
visas klickar du på
eller innan du går
till steg 3.

Next
Restart

Följ stegen i turordning.

Ta bort tejp och emballage från enheten.

Installera
programvaran
först!
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Locked files found, Rebooting

Software Copied

Klicka på Restart

Klicka på Next

Viktigt! Du måste skaffa en
höghastighets USB-kabel till
din HP OfficeJet. Anslut inte
USB-kabeln förrän i steg 8.
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Installera faxfunktionen från datorn.
Guiden Faxinstallation är det enklaste
sättet att ange nödvändiga uppgifter för
faxhuvud. Följ instruktionerna på
skärmen och ange namn, telefonnummer
och andra viktiga inställningar.

Obs! Vi rekommenderar att du använder
guiden Faxinstallation. Det går också att
använda enhetens kontrollpanel. Följ
instruktionerna i Användarhandboken.

a

b Skärmen Congratulations visas. Klicka på
“View Tour” om du vill se funktionerna hos
HP OfficeJet.

Se till att det finns
papper i HP OfficeJet.

Meddelandet “Rikta in
patron genom att
trycka på Enter” visas
i fönstret. Tryck på
Enter på HP OfficeJet.
När en sida skrivits ut
är inriktningen klar.

Öppna luckan. Patronhållaren
flyttas till laddningsposition.

Fäll ned den högra spärren över
patronen och tryck spärren
nedåt så att den låses fast.

Ta ut den svarta bläckpatronen (den tunnare) ur
förpackningen. Rör endast vid den svarta
plasten. Dra försiktigt bort den gröna fliken och
den blå tejp som täcker munstyckena.

Tryck ned den svarta bläckpatronen
I den högra hållaren. Patronens etikett
ska vara vänd mot dig.

VARNING!
Vidrör eller
avlägsna inte
de guldfärgade
kontakterna.

db c eVänta i minst 10 sekunder
tills patronhållaren stannat
helt. Lyft upp hållarens
båda spärrar.

Ta ut färgpatronen (den bredare) ur
förpackningen. Rör endast vid den svarta
plasten. Dra försiktigt bort den gröna
fliken och den blå tejp som täcker
munstyckena.

Tryck ned färgpatronen i den vänstra
hållaren. Fäll ned den vänstra spärren
över patronen och tryck spärren nedåt så
att den låses fast.

VARNING!
Vidrör eller
avlägsna inte
de guldfärgade
kontakterna.

b Stäng luckan.c
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Skärmen för online-registrering visas.
Registrera produkten genom att följa
instruktionerna på skärmen.

Viktigt! Om guiden
Faxinstallation inte
visas, gå till “Ytterligare
information om
installation” i
Användarhandboken.

Enter

Sätt i den svarta bläckpatronen

Sätt i färgpatronen Rikta in patronerna

Installera faxfunktionen 16

Nu kan du skriva ut, skanna, kopiera och faxa med HP OfficeJet.

10 711
Se till att datorn är på.

Några av Microsofts “Hittade
ny maskinvara”-meddelanden
visas. Konfigurationen kan ta
en stund.

Windows 2000-användare: Före
guiden Faxinstallation kan
Digital signatur hittades inte
visas. Klicka på Ja.

Slå på HP OfficeJet

Obs! HP OffficeJet startas
eventuellt med ett annat språk
än det du valt. I steg 11
uppdateras HP OfficeJet med
rätt språk via datorn.

Kontrollera datorn och HP OfficeJets teckenfönster

Guiden Faxinstallation visas.
Installera och rikta in
bläckpatronerna enligt steg 12 t.o.m.
14 innan du använder guiden.

På
I teckenfönstret bör följande
visas:

www.hp.com/go/all-in-one

Börja använda HP OfficeJet

a

b

b

Sätt i svart bläckpatron

Om detta inte visas går du till
“Ytterligare information om
installation”
I Användarhandboken.


