
REMOVE

EN    BEFORE INSTALLING

Please remove the protective tape  1  and the 
protective cap  2  from the cartridge. That’s the 
only way to ensure a proper functioning.

IMPORTANT After inserting the cartridge a warning 
message may appear indicating that this cartridge is not an 
original cartridge. Please follow the instructions on your PC 
screen resp. on the printer display for being able to use the 
cartridge. 

DE    VOR DEM EINSETZEN: 

Bitte entfernen Sie die Schutzfolie  1  und die 
Schutzkappe  2  von der Druckerpatrone. Nur so 
ist eine einwandfreie Funktion gewährleistet.      
 
WICHTIG Nach dem Einsetzen der Patrone erscheint 
möglicherweise eine Meldung, dass es sich um keine 
Original Patrone handelt. Bitte befolgen Sie die Anweis-
ungen am Bildschirm bzw. am Display des Druckers um 
die Patronen verwenden zu können. 
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SK    DÔLEŽITÉ

Po vyprázdnení tohto zásobníka sa môže objaviť toto 
hlásenie: „Nie je možné rozpoznať atramentové zásob-
níky“. Vymeňte zásobník Ide o bežné hlásenie, nejde o 
žiadnu chybu zásobníka.  

HU    FONTOS!

Ha a patron kiürült, a következő üzenet generálódhat: 
„ink cartridges cannot be recognized” (tintapatronok 
nem ismerhetők fel). Kérjük, cserélje ki a patront. Ez egy 
normális üzenet, nem a patron hibáját jelzi.  

PL    WAŻNE

Po wyczerpaniu kasety, może się pojawić następujący 
komunikat: „nie można rozpoznać kaset z tuszem”. 
Wymień kasetę. Jest to normalny komunikat. Kaseta jest 
dobra. 
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EN    IMPORTANT

After this cartridge has 
become empty, the following 
message may be generated: 
“Ink cartridges cannot be 
recognized”. Please replace 
the cartridge. This is a normal 
message, there is no fault 
with the cartridge.

DE    WICHTIG

Wenn diese Druckerpatrone leer ist, kann folgende 
Meldung erscheinen: „Tintenpatronen können nicht 
erkannt werden“. Bitte wechseln Sie die Patrone. Diese 
Meldung ist normal, die Patrone ist nicht fehlerhaft. 

CZ    DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Po vyprázdnění kazety se může zobrazit následující 
zpráva: „Ink cartridges cannot be recognized“ (Inkou-
stové kazety nelze rozpoznat). Vyměňte prosím kazetu. 
Jde o běžnou zprávu, nejde o závadu kazety. 

CZ    PŘED INSTALACÍ

Sundejte prosím ochranou pásku  1  a ochranné víčko  2  z 
kazety. To je jediný způsob, jak zajistit řádnou funkci.        
DŮLEŽITÉ Po vsazení patrony se může objevit 
oznámení, že se nejedná o originální patronu. Aby mohly 
být patrony použity, dbejte prosím pokynů na monitoru, 
příp. na displeji tiskárny.

SK    PRED INŠTALÁCIOU

Odstráňte ochrannú pásku  1  a ochranný uzáver  2  zo 
zásobníka. Toto je jediný spôsob, ako je možné zaručiť 
funkčnosť produktu.       
DÔLEŽITÉ Po vložení toneru sa môže zobraziť upo-
zornenie, že toner nie je originálny. Aby ste toner mohli 
použiť, postupujte podľa pokynov na obrazovke, príp. na 
displeji tlačiarne.

HU    BEHELYEZÉS ELŐTT

Kérjük, távolítsa el a védő szalagot  1  és fedelet  2  
a patronról. Csak ily módon biztosítható a megfelelő 
működése.  
FONTOS A patron behelyezése után egy figyelmeztetés 
jelenhet meg arra vonatkozóan, hogy a patron nem 
eredeti. Ahhoz, hogy a patront használni tudja, kövesse 
a képernyőn vagy a nyomtató kijelzőjén megjelenő 
utasításokat. 

PL    PRZED ZAINSTALOWANIEM

Zdejmij taśmę  1  oraz nakładkę  2  ochronną   z kasety. To 
jedyny sposób zapewnienia prawidłowego działania. 
WAŻNE Po włożeniu wkładu może pojawić się komunikat 
informujący o tym, że wkład nie jest oryginalny. Postępuj 
zgodnie z instrukcjami na ekranie lub wyświetlaczu 
drukarki, aby umożliwić używanie wkładu.


