
Dell™ Color Printer 725 användarhandbok
 

Klicka på länkarna till vänster för att få information om skrivarens egenskaper och drift. För mer information
om annan dokumentation som följer med skrivaren kan du se Hitta information.

Så här beställer du bläck eller förbrukningsartiklar från Dell:

Dubbelklicka på ikonen på skrivbordet.1.

Besök Dells webbplats: www.dell.com/supplies2.

Beställa Dell förbrukningsartiklar per telefon. Se Beställa förbrukningsartiklar för telefonnumret som
gäller i ditt land.

3.

Bäst service kan ges om du har skrivarens serviceetikett tillgänglig. För mer information kan du se Kod
för snabbservice och serviceetikett.

Obs!-meddelanden, meddelanden och varningar

OBS! Ett OBS! anger viktig information som hjälper dig att använda skrivaren på ett bättre sätt.

MEDDELANDE: Ett MEDDELANDE anger antingen risk för skada på maskinvara eller dataförlust, och
förklarar hur du undviker problemet.

VARNING! En VARNING! anger risk för skada på egendom, personskada eller dödsfall.

Informationen i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande.
© 2005 Dell Inc. Med ensamrätt.

Återgivning på något sätt överhuvudtaget utan föregående skriftligt tillstånd från Dell Inc.  är strängt förbjudet.

Varumärken som används i denna text: Dell och DELL-logotypen, Dell Picture Studio och Dell Ink Management System  är
varumärken som tillhör Dell Inc. Microsoft och Windows är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation.

Övriga varumärken och varunamn kan användas i detta dokument för att hänvisa antingen till enheter som äger märkena och
namnen eller deras produkter. Dell Inc. frånsäger sig allt äganderättsligt intresse i varumärken och varunamn som inte tillhör
företaget.
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Hitta information
 

Vad letar du efter? Här kan du hitta det

Drivrutiner till skrivaren
Min Användarhandbok

CD-skivan Drivers and Utilities

Om du köpte Dell-datorn och skrivaren samtidigt är dokumentation och
drivrutiner för skrivaren redan installerade. Du kan använda CD:n för att
avinstallera/installera om drivrutiner eller öppna dokumentationen.

Viktigt-filer kan ha inkluderats på CD:n för att informera om det senaste
vad gäller tekniska ändringar av skrivaren eller avancerat tekniskt
referensmaterial för erfarna användare eller tekniker.

Så här installerar du skrivaren Installera skrivaren (affisch)

Säkerhetsinformation
Garantiinformation

Produktinformationsguide

Kod för snabbservice och
nummer på serviceetikett

Kod för snabbservice och nummer på serviceetikett



nummer på serviceetikett

Denna etikett finns under skrivarens främre lucka.

OBS! Koden för snabbservice finns inte i alla länder.

Senaste drivrutinerna till
skrivaren
Svar på frågor till teknisk
service och support
Dokumentation till
skrivaren

Webbplatsen Dell support

Webbplatsen Dell Support innehåller flera online-verktyg, bl.a.:

Lösningar – tips om felsökning, artiklar från tekniker och online-
kurser
Uppgraderingar – uppgraderingsinformation för komponenter, t.ex.
minne
Kundtjänst – information om kontakt, orderstatus, garanti och
reparation
Nedladdningar – drivrutiner
Referens – skrivardokumentation och produktspecifikationer

Så här använder du
Windows XP
Dokumentation till
skrivaren

Windows XP Hjälp- och supportcenter

Klicka på Start   Hjälp och Support.1.
Skriv in ett ord eller en mening som beskriver problemet och klicka
sedan på pilikonen.

2.

Klicka på det ämne som beskriver problemet.3.
Följ instruktionerna på skärmen.4.



Om din skrivare
 

  Förstå skrivarens delar

  Installera skrivaren

  Förstå programmet

Förstå skrivarens delar

  Del: Beskrivning:

1 Pappersfack Den del som innehåller papperet som fyllts på.

2 Pappersstöd Ledare som hjälper till att mata in papperet korrekt i skrivaren.

3 Främre lucka Luckan du öppnar för att komma åt bläckpatronen eller fixa papperstrassel.

4 Utmatningsfack Fack som fångar upp papperet när det matas ut ur skrivaren.

OBS! Du kan förlänga utmatningsfacket genom att dra det rakt ut.

5 Knappen
Pappersmatning

Knapp som du trycker på när du vill mata papper genom skrivaren.

6 Strömbrytare Knapp som du sätter på och stänger av skrivaren med.

7 USB-anslutning Den kontakt där du ansluter USB-kabeln (säljs separat). Den andra änden av
USB-kabeln kopplas in i datorn.

8 Strömkontakt Den kontakt där du ansluter nätsladden.

OBS! Sätt i nätsladden i skrivaren innan du ansluter nätsladden till
vägguttaget.

Installera skrivaren



OBS! Dell™ Color Printer 725 har stöd för Microsoft® Windows® 2000, Windows XP och Windows XP
Professional x64 Edition.

Följ instruktionerna på affischen Installera skrivaren för att installera hårdvaran och programmet. Om du
stöter på problem under installationen kan du se Installationsproblem.

Förstå programmet

Skrivarprogrammet omfattar:

Utskriftsinställningar - Använder du för att ställa in skrivaren.

Dell Picture Studio™ - Använder du för att hantera, redigera, visa, skriva ut och konvertera foton och
andra typer av bilder.

Dell Ink Management System™ - Varnar när det börjar bli ont om bläck i skrivaren.

Använda Utskriftsinställningar

Utskriftsinställningar gör det möjligt för dig att ändra olika utskriftsinställningar. Du kan ändra
inställningarna i Utskriftsegenskaper beroende på vilken typ av projekt du vill skapa.

Så här öppnar du Utskriftsinställningar:

När dokumentet är öppet klickar du på Arkiv   Skriv ut.1.

2.



1.

Dialogrutan Skriv ut visas.

I dialogrutan Skriv ut klickar du på Inställningar, Egenskaper, Alternativ eller Installation
(beroende på program och operativsystem).

2.

Dialogrutan Utskriftsinställningar öppnas.

Så här öppnar du Utskriftsinställningar när du inte har något dokument öppet:

I Windows XP klickar du på Start   Kontrollpanelen   Skrivare och annan maskinvara Skrivare
och fax.

1.

I Windows 2000 klickar du på Start   Inställningar  Skrivare.

Högerklicka på skrivarikonen och välj sedan Utskriftsinställningar.2.

Dialogrutan Utskriftsinställningar öppnas.

OBS! Ändringar som gjorts i skrivarinställningarna från mappen Skrivare blir standardinställningar för
de flesta program.

Flikar för Utskriftsinställningar

Flik Alternativ

Utskriftsformat Kvalitet/Hastighet – Välj Automatisk, Utkast, Normal eller Foto beroende på önskad
utskriftskvalitet.

Medietyp – Låter dig välja typ av papper.

Pappersstorlek – Välj papperets storlek och typ.

Riktning – Välj hur dokumentet ordnas på den utskrivna sidan. Du kan skriva ut med
stående eller liggande riktning.

Flera kopior – Ställ in hur skrivaren skriver ut flera kopior av ett enda dokument:
Sorterad, Normal eller Skriv ut sista sidan först.

Avancerat Dubbelsidig utskrift – Välj alternativet om du vill skriva ut på papperets båda sidor.

Layout – Välj Normal, Banderoll, Spegelvänd, Miniatyrer, Affisch, Häfte eller
Marginalfri.

Automatisk bildskärpa – Välj automatiskt den bästa nivån för bildskärpan baserat på
bildens innehåll.

Fler alternativ – Låter dig justera inställningar för Visningsläge.

Underhåll Installera bläckpatron

Rengör bläckpatron

Justera bläckpatron

Skriv ut en testsida

Använda Dell Picture Studio



Nätverksstöd

Använda Dell Picture Studio

I Dell Picture Studio kan du utforska digitalfoto och lära dig att ordna, skapa och skriva ut fotografier. Det
finns två komponenter i Dell Picture Studio:

Paint Shop Photo Album 5

Klicka på Start   Program eller Alla program   Dell Picture Studio 3  Paint Shop Photo
Album 5   Paint Shop Photo Album 5.

Paint Shop Pro Studio

Klicka på Start   Program eller Alla program   Dell Picture Studio 3   Paint Shop Pro
Studio   Jasc Paint Shop Pro Studio.

OBS! Beroende på vilket operativsystem du har så kan det hända att du inte har tillgång vissa av
dessa program.

Dells system för bläckhantering

Varje gång du skriver ut ett jobb visas en skärm med utskriftsförloppet, som visar utskriftens förlopp samt
mängden kvarvarande bläck och det ungefärliga antal sidor som finns kvar i bläckpatronen. Sidräknaren är
dold under de första 50 sidorna av bläckpatronsanvändning, tills utskriftsvanor har lärts in och en mer exakt
uträkning kan göras. Antalet kvarvarande sidor ändras beroende på den typ av utskriftsjobb som skrivaren
gör.

När nivån i bläckpatronen är låg visas en varning om Låg bläcknivå på skärmen när du försöker skriva ut.
Denna varning visas varje gång du försöker skriva ut tills du installerar en ny bläckpatron. Mer information
om hur man byter ut en bläckpatron finns i Byta ut bläckpatron.

När bläckpatronen är tom visas fönstret Extra behållare på skärmen när du försöker skriva ut. Om du
fortsätter skriva ut kan det hända att utskriften inte får förväntat resultat.

Ta bort och installera om programmet

Om skrivaren inte fungerar ordentligt eller om kommunikationsfelmeddelanden visas när du använder
skrivaren kan du ta bort och installera om skrivarprogrammet.

Klicka på Start   Program eller Alla program   Dell-skrivare   Dell Color Printer 725
  Avinstallera Dell Color Printer 725.

1.

Följ instruktionerna på skärmen.2.

3.

4.



2.

Starta om datorn.3.

Sätt i cd-skivan Drivers and Utilities och följ sedan instruktionerna på skärmen.4.

Om fönstret för installation inte visas:

I Windows XP klickar du på Start   Den här datorn.a.

I Windows 2000 dubbelklickar du på Den här datorn på skrivbordet.

Dubbelklicka på ikonen för CD-ROM-enheten. Vid behov klickar du på setup.exe.b.

När fönstret för programvaruinstallation visas klickar du på Personlig installation eller
Nätverksinstallation.

c.

Följ instruktionerna på skärmen för att slutföra installationen.d.



Använda skrivaren
 

  Fylla på papper

  Skriva ut ett dokument

  Skriva ut fotografier

  Skriva ut marginalfria fotografier

Fylla på papper

Bläddra igenom papperet.1.

Lägg i papperet så att det ligger an mot guiden på pappersfackets högra sida.2.

Pressa samman och skjut det vänstra pappersstödet mot papperets vänstra kant.3.

OBS! Tryck inte in papper i skrivaren med våld. Papperet ska ligga platt mot pappersfackets yta och
vänsterkanten ska ligga an mot det vänstra pappersstödet.

Skriva ut ett dokument



OBS! Skrivaren använder bara en färgpatron. Den kan emellertid ändå skriva ut i svartvitt med
färgpatronen (Behandla svart).

Sätt på datorn och skrivaren, och se till att de är anslutna.1.

Fyll på papper med utskriftssidan uppåt. Om du vill ha mer information kan du se Fylla på papper.2.

När dokumentet är öppet klickar du på Arkiv   Skriv ut.3.

Dialogrutan Skriv ut öppnas.

Så här anpassar du utskriftsinställningarna:

Klicka på Inställningar, Egenskaper, Alternativ eller Installation (beroende på program och
operativsystem).

a.

4.

Dialogrutan Utskriftsinställningar öppnas.

På fliken Utskriftsformat väljer du utskriftskvalitet/hastighet, pappersstorlek, utskrift i svartvitt
eller färg, marginalfri utskrift, sidriktning och antal kopior.

b.

På fliken Avancerad kan du ange ett alternativ för dubbelsidig utskrift, ett anpassat alternativ
för layout eller om du vill använda Automatisk bildskärpa.

c.

Klicka på OK längst ned på skärmen så återgår du till dialogrutan Skriv ut.d.

Klicka på OK eller Skriv ut (beroende på program och operativsystem).5.

Skriva ut fotografier

Fyll på fotopapper med utskriftssidan (den glansiga sidan) uppåt.1.

När dokumentet är öppet klickar du på Arkiv   Skriv ut.2.

Dialogrutan Skriv ut öppnas.

Om du vill anpassa utskriftsinställningarna klickar du på Inställningar, Egenskaper, Alternativ eller
Installation (beroende på program och operativsystem).

3.

Dialogrutan Utskriftsinställningar öppnas.

OBS! Om du använder Dell Picture Studio,™ väljer du Visa alla skrivarinställningar för att visa
Utskriftsegenskaper.

På fliken Utskriftsformat väljer du Foto och väljer sedan dpi-inställningar för fotografiet på den
nedrullningsbara menyn.

4.

5.



4.

Välj pappersstorlek, sidriktning och antal kopior.5.

OBS! Vi rekommenderar att du använder foto/glansigt papper när du skriver ut fotografier.

När du har anpassat utskriftsinställningarna klickar du på OK.6.

Klicka på OK eller Skriv ut (beroende på program och operativsystem).7.

Ta bort varje foto när det kommer ut ur skrivaren så finns det ingen risk att de klibbar ihop eller blir
smetiga.

8.

OBS! Innan du sätter fotografierna i ett ej självhäftande fotoalbum eller en ram, bör du låta
utskrifterna torka ordentligt (12 till 24 timmar, beroende på omgivningen). Detta gör att utskrifterna
håller så länge som möjligt.

Skriva ut marginalfria fotografier

För bästa resultat fyller du på foto/glansigt papper och ser till att utskriftssidan är vänd uppåt.1.

När dokumentet är öppet klickar du på Arkiv   Skriv ut.2.

Dialogrutan Skriv ut öppnas.

Om du vill anpassa utskriftsinställningarna klickar du på Inställningar, Egenskaper, Alternativ eller
Installation (beroende på program och operativsystem).

3.

Dialogrutan Utskriftsinställningar öppnas.

På fliken Utskriftsformat väljer du Foto och sedan upplösning (dpi) för fotot i listrutan.4.

Markera kryssrutan Marginalfritt och välj fotografiets riktning och antalet kopior som önskas.5.

På fliken Avancerat väljer du marginalfri pappersstorlek på den nedrullningsbara menyn och klickar på
OK.

6.

7.



6.

Klicka på OK eller Skriv ut (beroende på program och operativsystem).7.



Underhålla bläckpatroner
 

  Byta ut bläckpatron

  Justera bläckpatron

  Rengöra bläckpatronernas munstycken

VARNING! Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet bör du läsa och följa
säkerhetsinformationen i Produktinformationsguiden.

Dells bläckpatroner kan endast köpas genom Dell. Du kan beställa mer bläck online på
www.dell.com/supplies eller via telefon. Mer information om hur du beställer per telefon finns i "Beställa
förbrukningsartiklar" i Användarhandboken.

Dell rekommenderar bläckpatroner från Dell till skrivaren. Dell ger inget garantiskydd för problem som
orsakas av användning av tillbehör, delar eller komponenter som inte kommer från Dell.

Byta ut bläckpatron

Sätt på skrivaren.1.

Lyft upp den främre luckan.2.

Bläckpatronshållaren flyttar sig och stannar vid påfyllningspositionen, om inte skrivaren är upptagen.

Tryck ned bläckpatronens spak så lyfts bläckpatronens lock.3.



3.

Ta bort den gamla bläckpatronen.4.

Kassera den gamla bläckpatronen på ett korrekt sätt.5.

Om du ska installera en ny bläckpatron tar du bort etiketten och den genomskinliga tejpen på
bläckpatronens under- och baksida.

6.

Sätt i den nya bläckpatronen.7.



7.

Knäpp fast locket.8.

Stäng den främre luckan.9.

Justera bläckpatron



Skrivaren justerar bläckpatronen automatiskt när den har installerats eller bytts ut. Du kan också behöva
justera bläckpatronen när tecknen har fel form eller inte är justerade längs vänstermarginalen, eller om
vertikala eller raka linjer ser ojämna ut.

Du kan bekräfta att bläckpatronen är justerad genom att skriva ut en justeringssida via dialogrutan
Utskriftsinställningar.

Så här justerar du bläckpatronen:

Fyll på vanligt papper. Om du vill ha mer information kan du se Fylla på papper.1.

I Windows XP klickar du på Start   Kontrollpanelen   Skrivare och annan
maskinvara   Skrivare och fax.

2.

I Windows 2000 klickar du på Start   Inställningar  Skrivare.

Högerklicka på ikonen Dell Color Printer 725.3.

Klicka på Utskriftsinställningar.4.

Dialogrutan Utskriftsinställningar visas.

Klicka på fliken Underhåll.5.

Klicka på Justera bläckpatron.6.

Klicka på Skriv ut.7.

Bläckpatronen justeras när sidan skrivs ut.

Rengöra bläckpatronernas munstycken

Du kanske måste rengöra munstyckena om:

Vita linjer förekommer i grafik och i helt svarta områden.

Utskriften har smetats ut eller är för mörk.

Färgerna är bleka, skrivs inte ut eller skrivs inte ut helt.

Vertikala linjer ser hackiga ut eller kanter ser ojämna ut.

Så här rengör du bläckpatronernas munstycken:

Fyll på vanligt papper. Om du vill ha mer information kan du se Fylla på papper.1.

I Windows XP klickar du på Start   Kontrollpanelen   Skrivare och annan
maskinvara   Skrivare och fax.

2.



1.

2.

I Windows 2000 klickar du på Start   Inställningar  Skrivare.

Högerklicka på ikonen Dell Color Printer 725.3.

Klicka på Utskriftsinställningar.4.

Dialogrutan Utskriftsinställningar visas.

Klicka på fliken Underhåll.5.

Klicka på Rengör bläckpatron.6.

Om utskriftskvaliteten inte har förbättrats klickar du på Rengör igen.7.

Skriv ut dokumentet igen för att bekräfta att utskriftskvaliteten har förbättrats.8.

Om du fortfarande inte är nöjd med utskriftskvaliteten torkar du av bläckpatronernas munstycken och
skriver ut dokumentet igen.

9.



Felsökning
 

  Installationsproblem

  Allmänna problem

  Förbättra utskriftskvaliteten

Installationsproblem

Datorproblem

Kontrollera att skrivaren är kompatibel med datorn.

Dell Color Printer 725 har stöd för Windows 2000, Windows XP och Windows XP Professional
x64 Edition.

Se till att både skrivaren och datorn är på.

Kontrollera USB-kabeln.

Se till att USB-kabeln är ordentligt ansluten till skrivaren och datorn.
Stäng av datorn, anslut USB-kabeln igen som anvisat på skrivarens affisch "Installera
skrivaren" och starta sedan om datorn.

Om fönstret för programvaruinstallation inte visas automatiskt, installerar du
programvaran manuellt.

Sätt i cd-skivan Drivers and Utilities.1.
Klicka på Installera.2.

Kontrollera om skrivarprogrammet är installerat.

Klicka på Start   Program eller Alla program   Dell-skrivare   Dell Color Printer 725.
Om Dell Color Printer 725 inte syns i listan över program har inte skrivarprogrammet
installerats. Installera skrivarprogrammet. Om du vill ha mer information kan du se Ta bort och
installera om programvaran.

Ställ in skrivaren som standardskrivare.

I Windows XP klickar du på Start   Kontrollpanelen Skrivare och annan
maskinvara   Skrivare och fax.

1.

In Windows 2000 klickar du på Start   Inställningar  Skrivare.

Högerklicka Dell Color Printer 725 och välj Använd som standardskrivare.2.

Åtgärda kommunikationsproblem mellan skrivaren och datorn

Koppla bort USB-kabeln från skrivaren och datorn. Anslut USB-kabeln till skrivaren och
datorn igen.
Stäng av skrivaren. Koppla bort skrivarens nätsladd från vägguttaget. Anslut skrivarens
nätsladd till eluttaget igen och sätt på skrivaren.
Starta om datorn.



Skrivarproblem

Se till att skrivarens nätsladd är ordentligt ansluten till skrivaren och eluttaget.

Kontrollera om skrivaren är upptagen eller pausad.

I Windows XP klickar du på Start   Kontrollpanelen Skrivare och annan
maskinvara   Skrivare och fax.

1.

I Windows 2000 klickar du på Start   Inställningar   Skrivare.

Dubbelklicka Dell Color Printer 725 och klicka sedan på Skrivare.2.
Se till att Pausa utskrift inte är förbockat. Om Pausa utskrift är förbockat klickar du på
Pausa utskrift för att avmarkera det.

3.

Kontrollera om det finns blinkande lampor på skrivaren.

Se till att du har installerat bläckpatronen korrekt och tagit bort etiketten och tejpen
från patronen.

Se till att papperet fyllts på som det ska.

Om du vill ha mer information kan du se Fylla på papper.

Allmänna problem

Problem med papper

Se till att papperet fyllts på som det ska.

Om du vill ha mer information kan du se Fylla på papper.

Använd endast papper som är avsett för skrivaren.

För mer information kan du se Riktlinjer för utskriftsmaterial.

Använd en mindre mängd papper när du skriver ut flersidiga utskrifter.

För mer information kan du se Riktlinjer för utskriftsmaterial.

Se till att papperet inte är skrynkligt, trasigt eller skadat.

Se till att papperet ligger i mitten av pappersfacket och att pappersstöden vilar mot
papperets vänstra och högra kanter.

Kontrollera om det finns pappersstopp.

Om pappersstoppet är i pappersfacket:

Stäng av skrivaren.1.
Ta tag ordentligt i papperet och dra försiktigt ut det från skrivaren.2.
Sätt på skrivaren och skriv ut dokumentet igen.3.

Om pappersstoppet inte är synligt:

1.
2.
3.



3.

Stäng av skrivaren.1.
Lyft på åtkomstluckan.2.
Ta tag ordentligt i papperet och dra försiktigt ut det från skrivaren.3.
Stäng åtkomstluckan.4.
Sätt på skrivaren och skriv ut dokumentet igen.5.

Förbättra utskriftskvaliteten

Om du inte är nöjd med utskriftskvaliteten i dokumenten finns det flera olika sätt att förbättra den.

Använd lämpligt papper. Använd till exempel Dell Premium fotopapper om du skriver ut fotografier.

Använd papper som är tjockare, ljust vitt eller bestruket. Använd Dell Premium fotopapper om du
skriver ut fotografier.

OBS! Dell Premium fotopapper är inte alltid tillgängligt i en del områden.

Välja en högre utskriftskvalitet.

Så här väljer du en högre utskriftskvalitet:

När dokumentet är öppet klickar du på Arkiv   Skriv ut.1.

Dialogrutan Skriv ut öppnas.

Klicka på Inställningar, Egenskaper eller Alternativ (beroende på program och operativsystem).2.

Dialogrutan Utskriftsinställningar visas.

På fliken Utskriftsformat väljer du en högre inställning för kvalitet.3.

Skriv ut dokumentet igen.4.

Om utskriftskvaliteten inte förbättras kan du prova att justera eller rengöra bläckpatronen. Mer
information om hur man justerar bläckpatronen finns i Justera bläckpatron. Mer information om hur du
rengör bläckpatronen finns i Rengöra bläckpatronens munstycken.

5.

Om du vill ha ytterligare lösningar kan du gå till support.dell.com.



Skrivarspecifikationer
 

  Översikt

  Miljökrav

  Strömförbrukning och krav

  Utskriftskapacitet

  Stöd för operativsystem

  Systemkrav

  Riktlinjer för utskriftsmaterial

  Kablar

Översikt

SDRAM 2 MB

Anslutningsmöjligheter USB 2.0 (full speed)

Arbetscykel (maximal) 1 000 sidor/månad

Skrivarens livslängd 12 000 sidor

Miljökrav

Temperatur/relativ luftfuktighet

Skick Temperatur Relativ luftfuktighet (icke-kondenserande)

Funktion 15°C till 32°C 40 till 80 %

Förvaring 1°C till 60°C 5 till 80 %

Under leverans -40° till 65° C (-40° till 149° F) 5 till 100 %

Strömförbrukning och krav



Märkspänning 100–240 VAC

Märkfrekvens 50/60 Hz

Minimispänning 90 VAC

Maximal spänning 255 VAC

Maximal strömtillförsel 1,0 A

Genomsnittlig strömförbrukning

Viloläge
Funktionsläge

 

2 W
10 W

Utskriftskapacitet

Dell Color Printer 725 är kapabel för utskrift i följande upplösningar.

Fotopapper/Glansigt papper

Kvalitet Utskriftsupplösning

Snabb 600 x 600 dpi

Normal 1 200 x 1 200 dpi

Foto 4 800 x 1 200 dpi

Alla övriga material

Kvalitet Utskriftsupplösning

Snabb 300 x 600 dpi

Normal 600 x 600 dpi

Foto 1 200 x 1 200 dpi

Stöd för operativsystem

Dell Color Printer 725 har stöd för:

Windows XP Professional x64 Edition

Windows XP



Windows 2000

Systemkrav

Operativsystemet måste uppfylla systemets minimikrav.

Operativsystem Processor RAM-
minne
(MB)

Hårddisk
(MB)

Windows XP Professional
x64 Edition

AMD Athlon 64, AMD Opteron, Intel Xeon med stöd
för Intel EM64T eller Intel Pentium 4 med stöd för
Intel EM64T

256 500

Windows XP Pentium 300 128 500

Windows 2000 Pentium 233 128 500

Riktlinjer för utskriftsmaterial

Fyll på upp till: Kontrollera att:

100 ark vanligt
papper

Papperet läggs i vertikalt mot pappersfackets högra sida.
Pappersstödet vilar mot papperets vänstra kant.

OBS! Fyll på brevpapper så att sidhuvudet matas in i skrivaren först och vänt uppåt.

20 ark
banderollpapper

Ta bort eventuellt papper från pappersfacket innan du lägger i
banderollpapper.
Placera en bunt med banderollpapper på eller bakom skrivaren, med endast
det antal ark som krävs.



OBS! Du måste välja A4-banderoll eller US Letter-banderoll i
Utskriftsegenskaper. Om du inte gör detta kan pappersstopp uppstå. Se
Pappersproblem.

Mata in banderollpapperets framkant i skrivaren mot den högra sidan av
pappersfacket.
Pressa samman och skjut pappersstödet mot banderollpapperets vänstra kant.
Använda banderollpapper som är avsett för bläckstråleskrivare.

10 kuvert Kuvertens utskriftssida är vänd uppåt.
Kuverten läggs i vertikalt, mot pappersfackets högra sida.
Platsen för frimärke är i det övre högra hörnet och utskriften görs med
liggande sidriktning.

OBS! För japanska användare: Om du skickar brev inom Japan kan kuvertet skrivas
ut med stående sidriktning med frimärket i det nedre högra hörnet eller med
liggande sidriktning med frimärket i det nedre vänstra hörnet. Om du skickar brev
internationellt bör du skriva ut med liggande sidriktning och frimärket i den övre
vänstra hörnet.

Pappersstödet vilar mot kuvertens vänstra kant.
Välja rätt kuvertstorlek. Välj nästa större storlek om inte exakt kuvertstorlek
finns på listan och ställ in vänster- och högermarginalerna så att texten
hamnar rätt.

25 gratulationskort,
registerkort, vykort
eller fotokort

Kortens utskriftssida är vänd uppåt.
Korten läggs i vertikalt, mot pappersfackets högra sida.
Pappersstödet vilar mot kortens vänsterkant.
Välja utskriftskvaliteten Normal eller Foto.



50 ark fotopapper
eller glansigt papper

Papperets glansiga sida är vänd uppåt.
Pappersstödet vilar mot papperets vänstra kant.
Välja utskriftskvaliteten Normal eller Foto.
Papperet läggs i vertikalt mot pappersfackets högra sida.

10 ark
transferpapper

Följa de påfyllningsinstruktioner som står tryckta på förpackningen.
Transferpapperets blanka sida är vänd uppåt.
Pappersstödet vilar mot transferpapperets vänstra kant.
Välja utskriftskvaliteten Normal eller Foto.

OBS! För att få bästa resultat bör transferpapper matas in med ett ark i taget.

50 ark OH-film OH-filmens sträva sida är vänd uppåt.
Pappersstödet vilar mot OH-filmens vänstra kant.

OBS! Du kan lägga i ett ark OH-film i pappersfacket utan att ta bort vanligt papper.

Välja utskriftskvaliteten Normal eller Foto.

Kablar

Använd en USB-kabel (säljs separat) med Dell Color Printer 725.



Beställa förbrukningsartiklar
 

Dell Color Printer 725 innehåller installerad mjukvara som känner av bläcknivån i skrivaren. Under ett
utskriftsjobb visas en skärmbild på datorn som varnar om bläcknivån är låg. Du kan beställa bläck online på
www.dell.com/supplies eller via telefon.

USA
877-INK-2-YOU

Korea
080-999-0240

Australien
1300 303 290

Luxemburg
02,713 1590

Österrike
08 20 - 24 05 30 35

Malaysia
1800 88 0553

Belgien
02,713 1590

Mexiko
001 866 851 1754

Kanada
877-501-4803

Nederländerna
020 - 674 4881

Chile
1230-020-3947

800-202874
Norge

231622 64

Portugal
21 4220710

Colombia
01800-9-155676

Kina
800-858-2425

Tjeckien
+420 225 372 711

Polen
022 579 59 65

Danmark
3287 5215

Puerto Rico
866-851-1760

Finland
09 2533 1411

Singapore
1800 394 7245

Frankrike
825387247

Sydafrika
0860 102 591

Tyskland
0800 2873355

Spanien
902120385

Irland
1850 707 407

Sverige
08 587 705 81

Italien
800602705

Schweiz
0848 335 599

Japan
044-556-3551

Storbritannien
0870 907 4574

OBS! Om ditt land inte finns med i listan kan du kontakta din Dell-återförsäljare för att beställa
förbrukningsartiklar.

Skrivaren har utformats för att skriva ut med följande bläckpatroner.



Förbrukningsartikel Artikelnummer

Färgpatron med standardkapacitet JF333



Kontakta Dell
 

  Tekniskt stöd

  Automatisk tjänst för orderstatus

  Kontakta Dell

Tekniskt stöd

Om du behöver hjälp med ett tekniskt problem är Dell redo att hjälpa dig.

Ring teknisk support från en telefon nära eller vid skrivaren så att den tekniska supporten kan hjälpa
dig med eventuella nödvändiga åtgärder. När du ringer Dell använder du din kod för snabbservice så
att det går snabbare att koppla ditt samtal till rätt supportpersonal.

1.

Koden för snabbservice hittar du under den främre luckan.

OBS! Dells system med kod för snabbservice kanske inte är tillgängligt i alla länder.

I USA ringer företagskunder 1-877-459-7298 och konsumentkunder (hem och hemmakontor) ringer 1-
800-624-9896.

2.

Om du ringer från ett annat land eller om du befinner dig i ett annat serviceområde läser du Kontakta
Dell för information om lokala telefonnummer.

Följ menyuppmaningarna i det automatiska telefonsystemet om du vill prata med en representant för
teknisk support.

3.

Automatisk tjänst för orderstatus



Om du vill kontrollera statusen för Dell-produkter som du har beställt kan du gå till support.dell.com eller
så kan du ringa den automatiska tjänsten för orderstatus. En inspelning ber dig om den information som
behövs för att hitta och rapportera din order. Se Kontakta Dell för information om det telefonnummer du ska
ringa i din region.

Kontakta Dell

Om du vill kontakta Dell på elektronisk väg kan du gå in på följande webbplatser:

www.dell.com

support.dell.com (teknisk support)

premiersupport.dell.com (teknisk support för kunder inom undervisning, statliga verk, hälsovård och
mellanstora/stora företag, inklusive Premier-, Platinum- och Gold-kunder)

Om du vill ha en specifik webbadress för ditt land letar du reda på rätt land i tabellen nedan.

OBS! Avgiftsfria nummer kan användas inom det land de anges för.

OBS! Teknisk support för bärbara datorer av typen Dell XPS är för vissa länder tillgänglig via ett annat
telefonnummer och är angivet i listan för de aktuella länderna. Om du inte ser ett speciellt telefonnummer
för de bärbara datorerna XPS kontaktar du Dell via det generella numret till teknisk support som står i listan
och de kommer sedan att koppla dig vidare.

Om du behöver kontakta Dell använder du de elektroniska adresserna, telefonnumren och koderna som
anges i följande tabell. Om du behöver hjälp med att avgöra vilka koder du ska använda kontaktar du en
lokal eller internationell tekniker.

Land (stad)
Internationell kod
Landsnummer
Riktnummer

Avdelningens namn eller serviceområde,
webbplats och e-postadress

Riktnummer,
lokala nummer och
avgiftsfria nummer

Anguilla Allmän support avgiftsfritt: 800-335-0031

Antigua och
Barbuda

Allmän support 1-800-805-5924

Argentina (Buenos
Aires)

Internationell kod:
00

Landsnummer: 54

Riktnummer: 11

Webbplats: www.dell.com.ar    

E-post: us_latin_services@dell.com  

E-post för stationära och bärbara datorer:
la-techsupport@dell.com

 

E-post för servrar och lagringsprodukterna EMC®:

la_enterprise@dell.com

 

Kundtjänst avgiftsfritt: 0-800-444-0730

Teknisk support avgiftsfritt: 0-800-444-0733



Tjänster för teknisk support avgiftsfritt: 0-800-444-0724

Försäljning 0-810-444-3355

Aruba Allmän support avgiftsfritt: 800-1578

Australien
(Sydney)

Internationell kod:
0011

Landsnummer: 61

Riktnummer: 2

E-post (Australien): au_tech_support@dell.com     

E-post till kundtjänst (Australien och Nya Zeeland):
apcustserv@dell.com

     

Hemanvändare och små företag 1-300-655-533

Statliga verk och företag avgiftsfritt: 1-800-633-559

Preferred Accounts Division (PAD) avgiftsfritt: 1-800-060-889

Kundtjänst (eftermarknad) avgiftsfritt: 1-333-55
(alternativ 3)

Teknisk support (bärbara och stationära datorer) avgiftsfritt: 1-300-655-533

Teknisk support (servrar och arbetsstationer) avgiftsfritt: 1-800-733-314

Företagsförsäljning avgiftsfritt: 1-800-808-385

Affärsförsäljning avgiftsfritt: 1-800-808-312

Faxa avgiftsfritt: 1-800-818-341

Österrike (Wien)

Internationell kod:
900

Landsnummer: 43

Riktnummer: 1

Webbplats: support.euro.dell.com       

E-post: tech_support_central_europe@dell.com     

Försäljning till hemanvändare/små företag 0820 240 530 00

Fax för hemanvändare/små företag 0820 240 530 49

Kundtjänst för hemanvändare/små företag 0820 240 530 14

Preferred Accounts/företagskundtjänst 0820 240 530 16

Endast teknisk support för bärbara datorer av
typen XPS

0820 240 530 81

Teknisk support för hemanvändare/små företag
med alla andra typer av Dell-datorer

0820 240 530 14

Teknisk support för Preferred Accounts/företag 0660 8779

Växel 0820 240 530 00

Bahamas Allmän support avgiftsfritt: 1-866-278-6818

Barbados Allmän support 1-800-534-3066

Belgien (Bryssel)

Internationell kod:
00

Landsnummer: 32

Riktnummer: 2

Webbplats: support.euro.dell.com    

E-post för fransktalande kunder:
support.euro.dell.com/be/fr/emaildell/

   

Endast teknisk support för bärbara datorer av
typen XPS

02 481 92 96

Teknisk support för alla andra Dell-datorer 02 481 92 88

Teknisk support, fax 02 481 92 95



Kundtjänst 02 713 15 65

Företagsförsäljning 02 481 91 00

Faxa 02 481 92 99

Växel 02 481 91 00

Bermuda Allmän support 1-800-342-0671

Bolivia Allmän support avgiftsfritt: 800-10-0238

Brasilien

Internationell kod:
00

Landsnummer: 55

Riktnummer: 51

Webbplats: www.dell.com/br    

Kundsupport, teknisk support 0800 90 3355

Teknisk support, fax 51 481 5470

Kundtjänst, fax 51 481 5480

Försäljning 0800 90 3390

Brittiska
Jungfruöarna

Allmän support avgiftsfritt: 1-866-278-6820

Brunei

Landsnummer: 673

Teknisk kundsupport (Penang, Malaysia) 604 633 4966

Kundtjänst (Penang, Malaysia) 604 633 4888

Affärsförsäljning (Penang, Malaysia) 604 633 4955

Kanada (North
York, Ontario)

Internationell kod:
011

Orderstatus online: www.dell.ca/ostatus   

AutoTech (automatisk teknisk support) avgiftsfritt: 1-800-247-9362

Kundtjänst (hemförsäljning/små företag) avgiftsfritt: 1-800-847-4096

Kundtjänst (medelstora/stora företag, statliga
verk)

avgiftsfritt: 1-800-326-9463

Teknisk support (hemförsäljning/små företag) avgiftsfritt: 1-800-847-4096

Teknisk support (medelstora/stora företag, statliga
verk)

avgiftsfritt: 1-800-387-5757

Teknisk support (skrivare, projektorer, TV-
apparater, handdatorer, digital jukebox och
trådlöst)

1-877-335-5767

Försäljning (hemförsäljning/små företag) avgiftsfritt: 1-800-387-5752

Försäljning (medelstora/stora företag, statliga
verk)

avgiftsfritt: 1-800-387-5755

Försäljning av reservdelar & försäljning av utökad
service

1 866 440 3355

Caymanöarna Allmän support 1-800-805-7541

Chile (Santiago)

Landsnummer: 56

Riktnummer: 2

Försäljning, kundsupport och teknisk support avgiftsfritt: 1230-020-4823

Kina (Xiamen) Webbplats för teknisk support:
support.dell.com.cn

  



Landsnummer: 86

Riktnummer: 592

E-post till teknisk support: cn_support@dell.com   

E-post till kundtjänst: customer_cn@dell.com  

Teknisk support, fax 592 818 1350

Teknisk support (Dell™ Dimension™ och Inspiron) avgiftsfritt: 800 858 2969

Teknisk support (OptiPlex™, Latitude™ och Dell
Precision™)

avgiftsfritt: 800 858 0950

Teknisk support (servrar och lagring) avgiftsfritt: 800 858 0960

Teknisk support (projektorer, handdatorer,
switchar, routrar m.m.)

avgiftsfritt: 800 858 2920

Teknisk support (skrivare) avgiftsfritt: 800 858 2311

Kundtjänst avgiftsfritt: 800 858 2060

Kundtjänst, fax 592 818 1308

Hemanvändare och små företag avgiftsfritt: 800 858 2222

Preferred Accounts Division avgiftsfritt: 800 858 2557

Stora företagskonton GCP avgiftsfritt: 800 858 2055 

Stora företagskonton, huvudkonton avgiftsfritt: 800 858 2628 

Stora företagskonton, norr avgiftsfritt: 800 858 2999

Stora företagskonton, nordliga statliga verk och
utbildning

avgiftsfritt: 800 858 2955

Stora företagskonton, öst avgiftsfritt: 800 858 2020

Stora företagskonton, östliga statliga verk och
utbildning

avgiftsfritt: 800 858 2669

Stora företagskonton, köteam avgiftsfritt: 800 858 2572

Stora företagskonton, syd avgiftsfritt: 800 858 2355

Stora företagskonton, väst avgiftsfritt: 800 858 2811 

Stora företagskonton, reservdelar avgiftsfritt: 800 858 2621

Colombia Allmän support 980-9-15-3978

Costa Rica Allmän support 0800-012-0435

Tjeckien (Prag)

Internationell kod:
00

Landsnummer: 420

Webbplats: support.euro.dell.com    

E-post: czech_dell@dell.com    

Teknisk support 22537 2727

Kundtjänst 22537 2707

Faxa 22537 2714

Tekniskt, fax 22537 2728

Växel 22537 2711

Danmark Webbplats: support.euro.dell.com     



(Köpenhamn)

Internationell kod:
00

Landsnummer: 45

E-post:
support.euro.dell.com/dk/da/emaildell/

   

Endast teknisk support för bärbara datorer av
typen XPS

7010 0074

Teknisk support för alla andra Dell-datorer 7023 0182

Kundtjänst (relationer) 7023 0184

Kundtjänst för hemanvändare/små företag 3287 5505

Växel (relationer) 3287 1200

Växelfax (relationer) 3287 1201

Växel (hemanvändare/små företag) 3287 5000

Växelfax (hemanvändare/små företag) 3287 5001

Dominica Allmän support avgiftsfritt: 1-866-278-6821

Dominikanska
republiken

Allmän support 1-800-148-0530

Ecuador Allmän support avgiftsfritt: 999-119

El Salvador Allmän support 01-899-753-0777

Finland
(Helsingfors)

Internationell kod:
990

Landsnummer: 358

Riktnummer: 9

Webbplats: support.euro.dell.com    

E-post: support.euro.dell.com/fi/fi/emaildell/   

Teknisk support 09 253 313 60

Kundtjänst 09 253 313 38

Faxa 09 253 313 99

Växel 09 253 313 00

Frankrike (Paris)
(Montpellier)

Internationell kod:
00

Landsnummer: 33

Riktnummer: (1)
(4)

Webbplats: support.euro.dell.com      

E-post: support.euro.dell.com/fr/fr/emaildell/      

Hemanvändare och små företag      

Endast teknisk support för bärbara datorer av
typen XPS

0825 387 129

Teknisk support för alla andra Dell-datorer 0825 387 270

Kundtjänst 0825 823 833

Växel 0825 004 700

Växel (samtal som kommer från platser utanför
Frankrike)

04 99 75 40 00

Försäljning 0825 004 700

Faxa 0825 004 701

Fax (samtal som kommer från platser utanför
Frankrike)

04 99 75 40 01

Företag       



Teknisk support 0825 004 719

Kundtjänst 0825 338 339

Växel 01 55 94 71 00

Försäljning 01 55 94 71 00

Faxa 01 55 94 71 01

Tyskland (Langen)

Internationell kod:
00

Landsnummer: 49

Riktnummer: 6103

Webbplats: support.euro.dell.com   

E-post: tech_support_central_europe@dell.com   

Endast teknisk support för bärbara datorer av
typen XPS

06103 766-7222

Teknisk support för alla andra Dell-datorer 06103 766-7200

Kundtjänst för hemanvändare/små företag 0180-5-224400

Kundtjänst för globalt segment 06103 766-9570

Kundtjänst för Preferred Accounts 06103 766-9420

Kundtjänst för stora konton 06103 766-9560

Kundtjänst för allmänna konton 06103 766-9555

Växel 06103 766-7000

Grekland

Internationell kod:
00

Landsnummer: 30

Webbplats: support.euro.dell.com   

E-post:
support.euro.dell.com/gr/en/emaildell/

  

Teknisk support 00800-44 14 95 18

Teknisk support för Gold Service 00800-44 14 00 83

Växel 2108129810

Växel för Gold Service 2108129811

Försäljning 2108129800

Faxa 2108129812

Grenada Allmän support avgiftsfritt: 1-866-540-3355

Guatemala Allmän support 1-800-999-0136

Guyana Allmän support avgiftsfritt: 1-877-270-4609

Hongkong

Internationell kod:
001

Landsnummer: 852

Webbplats: support.ap.dell.com    

E-post till teknisk support: apsupport@dell.com    

Teknisk support (Dimension och Inspiron) 2969 3188

Teknisk support (OptiPlex, Latitude och Dell
Precision)

2969 3191

Teknisk support (PowerApp™, PowerEdge™,
PowerConnect™ och PowerVault™)

2969 3196

Kundtjänst 3416 0910



Stora företagskonton 3416 0907

Globala kundprogram 3416 0908

Avdelning för mellanstora företag 3416 0912

Avdelning för hemanvändare och små företag 2969 3105

Indien E-post: india_support_desktop@dell.com
india_support_notebook@dell.com
india_support_Server@dell.com

Teknisk support 1600 33 8045
och 1600 44 8046

Försäljning (stora företagskonton) 1600 33 8044

Försäljning (hemanvändare och små företag) 1600 33 8046

Irland
(Cherrywood)

Internationell kod:
16

Landsnummer: 353

Riktnummer: 1

Webbplats: support.euro.dell.com     

E-post: dell_direct_support@dell.com     

Endast teknisk support för bärbara datorer av
typen XPS

1850 200 722

Teknisk support för alla andra Dell-datorer 1850 543 543

Brittisk teknisk support (ring endast inom
Storbritannien och Nordirland)

0870 908 0800

Kundtjänst för hemanvändare 01 204 4014

Kundtjänst för små företag 01 204 4014

Brittisk kundtjänst (ring endast inom Storbritannien
och Nordirland)

0870 906 0010

Kundtjänst för företag 1850 200 982

Kundtjänst för företag (ring endast inom
Storbritannien och Nordirland)

0870 907 4499

Försäljning för Irland 01 204 4444

Brittisk försäljning (ring endast inom Storbritannien
och Nordirland)

0870 907 4000

Fax/fax till försäljning 01 204 0103

Växel 01 204 4444

Italien (Milano)

Internationell kod:
00

Landsnummer: 39

Riktnummer: 02

Webbplats: support.euro.dell.com     

E-post: support.euro.dell.com/it/it/emaildell/     

Hemanvändare och små företag       

Teknisk support 02 577 826 90

Kundtjänst 02 696 821 14

Faxa 02 696 821 13

Växel 02 696 821 12

Företag      



Teknisk support 02 577 826 90

Kundtjänst 02 577 825 55

Faxa 02 575 035 30

Växel 02 577 821 

Jamaica Allmän support (ring endast inom Jamaica) 1-800-682-3639

Japan (Kawasaki)

Internationell kod:
001

Landsnummer: 81

Riktnummer: 44

Webbplats: support.jp.dell.com   

Teknisk support (servrar) avgiftsfritt: 0120-198-498

Teknisk support utanför Japan (servrar) 81-44-556-4162

Teknisk support (Dimension och Inspiron) avgiftsfritt: 0120-198-226

Teknisk support utanför Japan (Dimension och
Inspiron)

81-44-520-1435

Teknisk support (Dell Precision, OptiPlex och
Latitude)

avgiftsfritt: 0120-198-433

Teknisk support utanför Japan (Dell Precision,
OptiPlex och Latitude)

81-44-556-3894

Teknisk support (handdatorer, projektorer,
skrivare, routrar)

avgiftsfritt: 0120-981-690

Teknisk support utanför Japan (handdatorer,
projektorer, skrivare, routrar)

81-44-556-3468

Faxlådetjänst 044-556-3490

Automatisk beställningstjänst dygnet runt 044-556-3801

Kundtjänst 044-556-4240

Avdelning för företagsförsäljning (upp till 400
anställda)

044-556-1465

Försäljning för Preferred Accounts Division (över
400 anställda)

044-556-3433

Försäljning för stora företagskonton (över 3500
anställda)

044-556-3430

Offentlig försäljning (statliga verk,
utbildningsinstitutioner och medicinska
institutioner)

044-556-1469

Globalt segment Japan 044-556-3469

Individuell användare 044-556-1760

Växel 044-556-4300

Korea (Söul)

Internationell kod:
001

Landsnummer: 82

Riktnummer: 2

E-post: krsupport@dell.com

Teknisk support avgiftsfritt: 080-200-3800

Teknisk support (Dimension, handdatorer,
elektronik och tillbehör)

avgiftsfritt: 080-200-3801

Försäljning avgiftsfritt: 080-200-3600



Riktnummer: 2
Faxa 2194-6202

Växel 2194-6000

Latinamerika Teknisk support för kund (Austin, Texas, USA) 512 728-4093

Kundtjänst (Austin, Texas, USA) 512 728-3619

Fax (Teknisk support och kundtjänst) (Austin,
Texas, USA)

512 728-3883

Försäljning (Austin, Texas, USA) 512 728-4397

Försäljning, fax (Austin, Texas, USA) 512 728-4600

eller 512 728-3772

Luxemburg

Internationell kod:
00

Landsnummer: 352

Webbplats: support.euro.dell.com    

Teknisk support 342 08 08 075

Försäljning till hemanvändare/små företag +32 (0)2 713 15 96   

Företagsförsäljning 26 25 77 81

Kundtjänst +32 (0)2 481 91 19

Fax 26 25 77 82

Macao

Landsnummer: 853

Teknisk support avgiftsfritt: 0800 105

Kundtjänst (Xiamen, Kina) 34 160 910

Affärsförsäljning (Xiamen, Kina) 29 693 115

Malaysia (Penang)

Internationell kod:
00

Landsnummer: 60

Riktnummer: 4

Webbplats: support.ap.dell.com

Teknisk support (Dell Precision, OptiPlex och
Latitude)

avgiftsfritt: 1 800 880 193

Teknisk support (Dimension, Inspiron, och
elektronik och tillbehör)

avgiftsfritt: 1 800 881 306

Teknisk support (PowerApp, PowerEdge,
PowerConnect och PowerVault)

avgiftsfritt: 1800 881 386

Kundtjänst avgiftsfritt: 1800 881 306
(alternativ  6)

Affärsförsäljning avgiftsfritt: 1 800 888 202

Företagsförsäljning avgiftsfritt: 1 800 888 213

Mexiko

Internationell kod:
00

Landsnummer: 52

Teknisk support för kund 001-877-384-8979

eller 001-877-269-3383

Försäljning 50-81-8800

eller 01-800-888-3355

Kundtjänst 001-877-384-8979

eller 001-877-269-3383



Huvudsaklig 50-81-8800

eller 01-800-888-3355

Montserrat Allmän support avgiftsfritt: 1-866-278-6822

Nederländska
Antillerna

Allmän support 001-800-882-1519

Nederländerna
(Amsterdam)

Internationell kod:
00

Landsnummer: 31

Riktnummer: 20

Webbplats: support.euro.dell.com   

Endast teknisk support för bärbara datorer av
typen XPS

020 674 45 94

Teknisk support för alla andra Dell-datorer 020 674 45 00

Teknisk support, fax 020 674 47 66

Kundtjänst för hemanvändare/små företag 020 674 42 00

Kundtjänst, relationer 020 674 43 25

Försäljning till hemanvändare/små företag 020 674 55 00

Försäljning, relationer 020 674 50 00

Försäljning till hemanvändare/små företag, fax 020 674 47 75

Försäljning, relationer, fax 020 674 47 50

Växel 020 674 50 00

Växel, fax 020 674 47 50

Nya Zeeland

Internationell kod:
00

Landsnummer: 64

E-post (Nya Zeeland): nz_tech_support@dell.com    

E-post till kundtjänst (Australien och Nya Zeeland):
apcustserv@dell.com

   

Kundtjänst avgiftsfritt: 0800 289 335
(alternativ 3)

Teknisk support (för stationära och bärbara
datorer)

avgiftsfritt: 0800 446 255

Teknisk support (för servrar och arbetsstationer) avgiftsfritt: 0800 443 563

Hemanvändare och små företag 0800 446 255

Statliga verk och företag 0800 444 617

Försäljning 0800 441 567

Faxa 0800 441 566

Nicaragua Allmän support 001-800-220-1006

Norge (Lysaker)

Internationell kod:
00

Landsnummer: 47

Webbplats: support.euro.dell.com   

E-post:
support.euro.dell.com/no/no/emaildell/

  

Endast teknisk support för bärbara datorer av
typen XPS

815 35 043

Teknisk support för alla andra Dell-produkter 671 16882



Kundtjänst, relationer 671 17575

Kundtjänst för hemanvändare/små företag 231 62298

Växel 671 16800

Faxväxel 671 16865

Panama Allmän support 001-800-507-0962

Peru Allmän support 0800-50-669

Polen (Warszawa)

Internationell kod:
011

Landsnummer: 48

Riktnummer: 22

Webbplats: support.euro.dell.com   

E-post: pl_support_tech@dell.com   

Kundtjänst, telefon  57 95 700

Kundtjänst  57 95 999

Försäljning  57 95 999

Kundtjänst, fax  57 95 806

Reception, fax  57 95 998

Växel  57 95 999

Portugal

Internationell kod:
00

Landsnummer: 351

Webbplats: support.euro.dell.com     

E-post:
support.euro.dell.com/pt/en/emaildell/

     

Teknisk support 707200149

Kundtjänst 800 300 413

Försäljning 800 300 410 eller 800 300 411
eller 800 300 412 eller

21 422 07 10

Faxa 21 424 01 12

Puerto Rico Allmän support 1-800-805-7545

Saint Saint
Christopher och
Nevis

Allmän support avgiftsfritt: 1-877-441-4731

Saint Lucia Allmän support 1-800-882-1521

Saint Vincent och
Grenadinerna

Allmän support avgiftsfritt: 1-877-270-4609

Singapore
(Singapore)

Internationell kod:
005

Landsnummer: 65

Webbplats: support.ap.dell.com  

Teknisk support (Dimension, Inspiron, och
elektronik och tillbehör)

avgiftsfritt: 1800 394 7430

Teknisk support (OptiPlex, Latitude och Dell
Precision)

avgiftsfritt: 1800 394 7488

Teknisk support (PowerApp, PowerEdge,
PowerConnect och PowerVault)

avgiftsfritt: 1800 394 7478

Kundtjänst avgiftsfritt: 1800 394 7430
(alternativ 6)



Affärsförsäljning avgiftsfritt: 1800 394 7412

Företagsförsäljning avgiftsfritt: 1800 394 7419

Slovakien (Prag)

Internationell kod:
00

Landsnummer: 421

Webbplats: support.euro.dell.com    

E-post: czech_dell@dell.com    

Teknisk support 02 5441 5727

Kundtjänst 420 22537 2707

Faxa 02 5441 8328

Tekniskt, fax 02 5441 8328

Växel (försäljning) 02 5441 7585

Sydafrika
(Johannesburg)

Internationell kod:

09/091

Landsnummer: 27

Riktnummer: 11

Webbplats: support.euro.dell.com   

E-post: dell_za_support@dell.com   

Gold-kö 011 709 7713

Teknisk support 011 709 7710

Kundtjänst 011 709 7707

Försäljning 011 709 7700

Faxa 011 706 0495

Växel 011 709 7700

Sydostasien och
Stillahavs-länder

Teknisk support för kund, kundtjänst och
försäljning (Penang, Malaysia)

604 633 4810

Spanien (Madrid)

Internationell kod:
00

Landsnummer: 34

Riktnummer: 91

Webbplats: support.euro.dell.com   

E-post:
support.euro.dell.com/es/es/emaildell/

  

Hemanvändare och små företag     

Teknisk support 902 100 130

Kundtjänst 902 118 540

Försäljning 902 118 541

Växel 902 118 541

Faxa 902 118 539

Företag     

Teknisk support 902 100 130

Kundtjänst 902 115 236

Växel 91 722 92 00

Faxa 91 722 95 83

Sverige (Upplands
Väsby)

Internationell kod:

Webbplats: support.euro.dell.com   



Väsby)

Internationell kod:
00

Landsnummer: 46

Riktnummer: 8

E-post:
support.euro.dell.com/se/sv/emaildell/

  

Endast teknisk support för bärbara datorer av
typen XPS

0771 340 340

Teknisk support för alla andra Dell-produkter 08 590 05 199

Kundtjänst, relationer 08 590 05 642

Kundtjänst för hemanvändare/små företag 08 587 70 527

Support för företagsköp (Employee Purchase
Program, EPP)

20 140 14 44

Teknisk support, fax 08 590 05 594

Försäljning 08 590 05 185

Schweiz (Genève)

Internationell kod:
00

Landsnummer: 41

Riktnummer: 22

Webbplats: support.euro.dell.com    

E-post: Tech_support_central_Europe@dell.com    

E-post för fransktalande kunder, hemanvändare,
små företag och företag:
support.euro.dell.com/ch/fr/emaildell/

   

Endast teknisk support för bärbara datorer av
typen XPS

0848 33 88 57

Teknisk support (hemanvändare och små företag)
för alla andra Dell-produkter

0844 811 411

Teknisk support (företag) 0844 822 844

Kundtjänst (hemanvändare och små företag) 0848 802 202

Kundtjänst (företag) 0848 821 721

Faxa 022 799 01 90

Växel 022 799 01 01

Taiwan

Internationell kod:
002

Landsnummer: 886

Webbplats: support.ap.dell.com  

E-post: ap_support@dell.com  

Teknisk support (OptiPlex, Latitude, Inspiron,
Dimension, och elektronik och tillbehör)

avgiftsfritt: 00801 86 1011

Teknisk support (PowerApp, PowerEdge,
PowerConnect och PowerVault)

avgiftsfritt: 00801 60 1256 

Kundtjänst avgiftsfritt: 00801 60 1250
(alternativ 5)

Affärsförsäljning avgiftsfritt: 00801 65 1228

Företagsförsäljning avgiftsfritt: 00801 65 1227

Thailand

Internationell kod:
001

Landsnummer: 66

Webbplats: support.ap.dell.com  

Teknisk support (OptiPlex, Latitude och Dell
Precision)

avgiftsfritt: 1800 0060 07



Landsnummer: 66
Teknisk support (PowerApp, PowerEdge,
PowerConnect och PowerVault)

avgiftsfritt: 1800 0600 09

Kundtjänst avgiftsfritt: 1800 006 007
(alternativ 7)

Företagsförsäljning avgiftsfritt: 1800 006 009

Affärsförsäljning avgiftsfritt: 1800 006 006

Trinidad/Tobago Allmän support 1-800-805-8035

Turks- och
Caicosöarna

Allmän support avgiftsfritt: 1-866-540-3355

Storbritannien och
Nordirland
(Bracknell)

Internationell kod:
00

Landsnummer: 44

Riktnummer: 1344

Webbplats: support.euro.dell.com   

Webbplats för kundtjänst:
support.euro.dell.com/uk/en/ECare/Form/Home.asp

 

E-post: dell_direct_support@dell.com   

Teknisk support (företag/Preferred Accounts/PAD
[över 1000 anställda])

0870 908 0500

Endast teknisk support för bärbara datorer av
typen XPS

0870 366 4180

Teknisk support (direkt och allmänt) för alla andra
produkter

0870 908 0800

Kundtjänst för globala konton 01344 373 186

Kundtjänst för hemanvändare och små företag 0870 906 0010

Kundtjänst för företag 01344 373 185

Kundtjänst för Preferred Accounts (500–5000
anställda)

0870 906 0010

Central kundtjänst för statliga verk 01344 373 193

Kundtjänst för lokala statliga verk & utbildning 01344 373 199

Kundtjänst för hälsovård 01344 373 194

Försäljning för hemanvändare och små företag 0870 907 4000

Försäljning för företag/offentlig sektor 01344 860 456

Hemanvändare och små företag, fax 0870 907 4006

Uruguay Allmän support avgiftsfritt: 000-413-598-2521

USA (Austin,
Texas)

Internationell kod:
011

Landsnummer: 1

Automatisk tjänst för orderstatus avgiftsfritt: 1-800-433-9014

AutoTech (bärbara och stationära datorer) avgiftsfritt: 1-800-247-9362

Teknisk support (Dell TV, skrivare och projektorer)
för Relationship-kunder

avgiftsfritt 1-877-459-7298

Konsument (hem och hemmakontor) 

Teknisk support för alla andra Dell-produkter avgiftsfritt: 1-800-624-9896



Kundtjänst avgiftsfritt: 1-800-624-9897

DellNet™ Service och support avgiftsfritt: 1-877-Dellnet

(1-877-335-5638)

Kunder inom företagsköp (Employee Purchase
Program, EPP)

avgiftsfritt: 1-800-695-8133

Webbplats för ekonomiska tjänster: www.dellfinancialservices.com 

Ekonomiska tjänster (leasing/lån) avgiftsfritt: 1-877-577-3355

Ekonomiska tjänster (Dell Preferred Accounts
[DPA])

avgiftsfritt: 1-800-283-2210

Företag  

Kundtjänst och teknisk support avgiftsfritt: 1-800-456-3355

Kunder inom företagsköp (Employee Purchase
Program, EPP)

avgiftsfritt: 1-800-695-8133

Teknisk support för skrivare och projektorer avgiftsfritt: 1-877-459-7298

Offentlig sektor (statliga verk, utbildning och hälsovård) 

Kundtjänst och teknisk support avgiftsfritt: 1-800-456-3355

Kunder inom företagsköp (Employee Purchase
Program, EPP)

avgiftsfritt: 1-800-695-8133

Dell försäljning avgiftsfritt: 1-800-289-3355

eller avgiftsfritt: 1-800-879-
3355

Dell Outlet-butik (renoverade Dell-datorer) avgiftsfritt: 1-888-798-7561

Försäljning av programvara och kringutrustning avgiftsfritt: 1-800-671-3355

Försäljning av reservdelar avgiftsfritt: 1-800-357-3355

Utökad service och garantiförsäljning avgiftsfritt: 1-800-247-4618

Faxa avgiftsfritt: 1-800-727-8320

Dell-tjänster för döva, hörselskadade eller kunder
med talfel

avgiftsfritt: 1-877-DELLTTY

(1-877-335-5889)

Amerikanska
Jungfruöarna

Allmän support 1-877-673-3355

Venezuela Allmän support 8001-3605



Meddelanden om riktlinjer
 

  CE-meddelande (Europeiska unionen)

  ENERGY STAR®-kompatibilitet

  Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE)

Elektromagnetisk interferens (EMI) är alla signaler eller utsändningar som utstrålas i atmosfären eller leds
längs el- eller signalledningar, som äventyrar att radionavigering eller andra typer av säkerhetstjänster
fungerar eller allvarligt försämrar, hindrar eller upprepade gånger avbryter licensierad
radioförbindelseservice. Radioförbindelseservice omfattar, men är inte begränsad till, AM/FM-radio,
television, teleterminaler, radar, flygtrafik, sökare och mobiltelefoner. Dessa licensierade tjänster,
tillsammans med oavsiktlig strålning från exempelvis digitala enheter som datautrustning, bidrar till den
elektromagnetiska omgivningen.

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) är förmågan hos olika typer av elektronisk utrustning att fungera
ordentligt tillsammans i den elektroniska omgivningen. Även om den här utrustningen har utformats och
fastställts vara kompatibel med de myndighetsreglerade EMI-gränserna finns det inga garantier för att
störningar inte kan förekomma i en viss installation. Om utrustningen faktiskt orsakar störningar i
radioförbindelsetjänsterna, vilket kan kontrolleras genom att utrustningen stängs av och sätts på, anmodas
du att försöka avhjälpa störningarna genom en eller flera av följande åtgärder:

Rikta om mottagarantennen.

Omplacera enheten i förhållande till mottagaren.

Flytta bort enheten från mottagaren.

Anslut enheten till ett annat uttag så att enheten och mottagaren är anslutna till olika
strömförgreningar.

Rådgör med en representant från DellT:s tekniska support eller en erfaren radio/tv-tekniker för att få flera
råd.

Skrivare från DellT har utformats, testats och klassificerats för den elektromagnetiska omgivning de är
avsedda att användas i. Dessa klassifikationer för elektromagnetiska omgivningar avser vanligtvis följande
harmoniserade definitioner:

Klass A är vanligtvis för företags- eller industrimiljöer.

Klass B är vanligtvis för bostadsmiljöer.

IT-utrustning (ITE), inklusive tillbehör, expansionskort, skrivare, enheter med in- och utgångar, skärmar och
så vidare, som är integrerade i eller anslutna till systemet ska överensstämma med slutanvändarens
klassificering gällande elektromagnetisk omgivning.

OBS! Ändringar eller modifieringar av produkten som inte är uttryckligen godkända av DellT Inc. kan göra att
du förlorar tillståndet att använda utrustningen.



Ett meddelande om skärmade signalkablar: Använd endast skärmade kablar när du ansluter tillbehör till
en DellT-enhet för att minska risken för störning med radioförbindelsetjänster. Användning av skärmade
kablar garanterar att du upprätthåller lämplig EMC-klassificering för den avsedda omgivningen. För parallella
skrivare finns det en kabel från DellT. Om du så önskar kan du beställa en kabel från DellT på webbplatsen
www.dell.com. De flesta datasystem från DellT är klassificerade för Klass B-miljöer. De kan emellertid, om
man inkluderar vissa tillval, klassificeras för Klass A.

Dell har kommit fram till att denna produkt är harmoniserad i EMI/EMC Klass B-miljö. Följande avdelningar
innehåller landsspecifik information för lokala myndigheters regler.

CE-meddelande (Europeiska unionen)

Europeiska unionen, klass B

Den här DellT-enheten har klassificerats för användning i ett typiskt klass B-utrymme för privat bruk.

Ett "Meddelande om överensstämmelse" i enlighet med föregående direktiv och standarder har skapats och
finns arkiverat hos DellT Inc. Products Europe BV, Limerick, Irland.

ENERGY STAR®-kompatibilitet

Alla Dell-enheter som visar ENERGY STAR®:s emblemet på produkten eller startskärmen är certifierade för
och överensstämmer med kraven i EPA ENERGY STAR® (Environmental Protection Agency) så som de är
konfigurerade när de levereras från Dell. Du kan också bidra till att minska strömförbrukningen och dess
bieffekter genom att stänga av produkten när den inte används under längre perioder, särskilt på nätter och
helger.

WEEE-direktivet (Waste from Electrical and Electronic
Equipment)

Inom EU indikerar den här etiketten att produkten får inte slängas med hushållsavfall. Den ska lämnas in på
en återvinningsstation. Information om hur produkten återvinns i ditt land finns på:



www.euro.dell.com/recycling.

(WEEE) توجيه الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستهلكة

.في الاتحاد الأوروبي، يشير هذا الملصق إلى أنه لا ينبغي التخلص من هذا المنتج مع نفاية المنزل. بل لابد التخلص منه في المكان الملائم لتمكين الاسترداد وإعادة التصنيع
.www.euro.dell.com/recycling :للحصول على معلومات حول كيفية إعادة تصنيع هذا المنتج على نحو مسؤول في بلدك، رجاء قم بزيارة الموقع

Diretiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic
Equipment)

Na União Européia, essa etiqueta indica que o produto não deve ser descartado junto com o lixo normal. Ele
deve ser depositado em uma instalação apropriada para coleta e reciclagem. Para obter informações sobre
como reciclar este produto de forma responsável em seu país, visite: www.euro.dell.com/recycling.

Smernice o odpadních elektrických a elektronických
zarízeních (WEEE)



V Evropské unii tento štítek oznacuje, že tento produkt nesmí být likvidován s bežným komunálním
odpadem. Je treba predat jej do príslušného zarízení za úcelem renovace a recyklace. Informace o recyklaci
tohoto produktu ve vaší zemi naleznete na adrese: www.euro.dell.com/recycling.

WEEE-direktiv (Waste from Electrical and Electronic
Equipment)

I EU angiver denne etiket, at produktet ikke mе bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Det skal
afleveres pе en facilitet, som er ansvarlig for gendannelse og genbrug. Oplysninger om ansvarlig genbrug af
dette produkt i dit land finder du pе: www.euro.dell.com/recycling.

Richtlijn WEEE, afdanken van elektrische en
elektronische apparaten



In de Europese Unie geeft dit label aan dit product niet via huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Het
moet gedeponeerd worden bij een daarvoor geschikte voorziening zodat recuperatie en recyclage mogelijk
zijn. Raadpleeg voor informatie over de milieuvriendelijke wijze van recyclage van dit product in uw land:
www.euro.dell.com/recycling.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
Directive

In the European Union, this label indicates that this product should not be disposed of with household waste.
It should be deposited at an appropriate facility to enable recovery and recycling. For information on how to
recycle this product responsibly in your country, please visit: www.euro.dell.com/recycling.

WEEE-direktiivi käytöstä poistettujen laitteiden
hävittämisestä

Euroopan unionissa tämä merkintä kertoo, että tuote tulee hävittää kotitalousjätteen mukana. Se tulee
hävittää niin, että se voidaan noutaa ja siirtää kierrätykseen. Lisätietoja maakohtaisesta
jätteenkäsittelyohjeista on sivustossa www.euro.dell.com/recycling.



Directive sur les déchets d'équipements électriques et
électroniques (DEEE)

Dans l'Union européenne, cette étiquette indique que le produit ne doit pas être mis au rebus avec des
déchets ménagers. Vous devez le déposer dans un lieu destiné à la récupération et au recyclage de tels
déchets. Pour de plus amples informations sur le recyclage de ce produit dans votre pays, vous pouvez
consulter notre site à l'adresse suivante : www.euro.dell.com/recycling.

Richtlinie für Abfall von elektrischen und elektronischen
Geräten (WEEE)

In der Europäischen Union bedeutet diese Markierung, dass dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt
werden sollte. Es sollte zu einer sachgemäßen Einrichtung gebracht werden, um Wiedergewinnung und
Recycling zu ermöglichen. Weitere Informationen über das verantwortungbewusste Recyceln dieses Produkts
erhalten Sie unter: www.euro.dell.com/recycling.

Οδηγία σχετικά µε τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (WEEE)



Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ετικέτα αυτή δηλώνει ότι το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται µε τα οικιακά
απορρίµµατα. Πρέπει να τοποθετηθεί στις κατάλληλες εγκαταστάσεις για συλλογή και ανακύκλωση. Για
πληροφορίες σχετικά µε την υπεύθυνη ανακύκλωση αυτού του προϊόντος στη χώρα σας, επισκεφτείτε την
τοποθεσία: www.euro.dell.com/recycling.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)
Directive

באיחוד האירופי, תווית זו מציינת שאין להשליך את המוצר לפח האשפה הביתי. יש להשליכו לפח בהתקן מתאים כדי לאפשר
.www.euro.dell.com/recycling מיחזור. למידע על מיחזור המוצר במדינה שלך, בקר באתר

Direttiva WEEE (Waste from Electrical and Electronic
Equipment)



Nell'Unione Europea, questa etichetta indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti solidi
urbani. Il prodotto deve essere depositato in un impianto appropriato per consentirne il recupero e il
riciclaggio. Per informazioni su come riciclare questo prodotto in modo responsabile nel paese di
appartenenza, visitare il sito all'indirizzo: www.euro.dell.com/recycling.

EE-direktivet (direktivet om elektrisk og elektronisk
avfall)

I EU indikerer dette merket at dette produktet ikke skal kastes sammen med vanlig restavfall. Det bшr
avhendes ved et egnet anlegg slik at det kan gjenvinnes og resirkuleres. Du finner mer informasjon om
hvordan du kan resirkulere dette produktet pе en sikker mеte i ditt land, pе
www.euro.dell.com/recycling.

Dyrektywa w sprawie zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego (WEEE)

W Unii Europejskiej etykieta ta oznacza, ze tego produktu nie nalezy wyrzucac wraz z odpadami z
gospodarstwa domowego. Nalezy go przekazac do odpowiedniego zakladu, gdzie zostanie poddany
odzyskowi i recyklingowi. Informacje o sposobie odpowiedzialnego recyklingu tego produktu w danym kraju
mozna znalezc pod adresem www.euro.dell.com/recycling.



Инструкция по обращению с отходами
электрического и электронного оборудования
(WEEE)

В пределах Европейского союза эта эмблема означает запрет на утилизацию данного устройства
совместно с бытовым мусором.Его утилизация должна производиться путем передачи в
соответствующую службу для последующего восстановления и повторного использования. Подробности
об утилизации для повторного использования в конкретной стране см.www.euro.dell.com/recycling.

Directiva sobre el desecho de material eléctrico y
electrónico (WEEE)

En la Unión Europea, esta etiqueta indica que la eliminación de este producto no se puede hacer junto con el
desecho doméstico. Se debe depositar en una instalación apropiada que facilite la recuperación y el
reciclado. Para obtener más información sobre cómo reciclar este producto de manera responsable en su
país, visite el sitio Web: www.euro.dell.com/recycling.

Atik Elektrikli ve Elektronik Donanimlar (WEEE)
Direktifi



Avrupa Birliginde, bu etiket bu ürünün ev atiklari ile birlikte atilmamasi gerektigini belirtir. Kurtarilabilmesi ve
geri dönüstürülebilmesi için uygun bir tesise birakilmalidir. Bu ürünün ülkenizde sorumlu bir sekilde nasil geri
dönüstürülecegi ile ilgili bilgiler için, lütfen bu web adresini ziyaret edin: www.euro.dell.com/recycling.



Bilaga
 

  Dells policy för teknisk support

  Kontakta Dell

  Policy för garanti och returrätt

Dells policy för teknisk support

Teknisk support av experter kräver att kunden samarbetar och deltar i felsökningsprocessen och erbjuder
återställning av operativsystemet, programvaran och drivrutiner för maskinvaran till den ursprungliga
standardkonfigurationen som fanns när produkten levererades från Dell, samt verifiering av skrivarens
funktionsegenskaper och all Dell-installerad maskinvara. Förutom teknisk support av experter finns teknisk
support online hos Dell Support. Ytterligare alternativ för teknisk support kan finnas mot avgift.

Dell erbjuder begränsad teknisk support för skrivaren och alla Dell-installerade programvaror och
kringutrustning. Support för programvara och kringutrustning från tredje part tillhandahålls från
originaltillverkaren, inklusive de produkter som inköpts och/eller installerats av Software & Peripherals
(DellWare), ReadyWare och Custom Factory Integration (CFI/DellPlus).

Kontakta Dell

Du kan kontakta Dell Support på support.dell.com. Välj region på sidan WELCOME TO DELL SUPPORT och
fyll i den information som efterfrågas för tillgång till hjälpverktyg och information.

Du kan kontakta Dell elektroniskt på följande adresser:

World Wide Web
www.dell.com/
www.dell.com/ap/ (endast länder i Asien/Stillahavsområdet)
www.euro.dell.com (endast Europa)
www.dell.com/la/ (länder i Latinamerika)
www.dell.com/jp/ (endast Japan)

Anonym FTP (File Transfer Protocol)
ftp.dell.com/
Logga in som användare: anonymous och använd din e-postadress som lösenord.

Elektronisk support
mobile_support@us.dell.com
support@us.dell.com
apsupport@dell.com (endast länder i Asien/Stillahavsområdet)
support.euro.dell.com (endast Europa)
support.jp.dell.com/jp/jp/tech/email/ (endast Japan)

Elektronisk säljservice
sales@dell.com



apmarketing@dell.com (endast länder i Asien/Stillahavsområdet)

Elektronisk informationsservice
info@dell.com

Policy för garanti och returrätt

Dell Inc. ("Dell") tillverkar sina maskinvaruprodukter av delar och komponenter som är nya eller
motsvarande i enlighet med praxis för industristandard. Information om Dells garanti för din skrivare finns i
Produktinformationsguiden.



Licensmeddelande
 

Skrivarens interna programvara innehåller:

Programvara utvecklad och upphovsrättsskyddad av Dell och/eller tredje part

Dell-modifierad programvara licensierad i enlighet med bestämmelser för GNU General Public License
version 2 och GNU Lesser General Public License version 2.1

Licensierad programvara under meddelanden om BSD-licens och garanti

Klicka på titeln på det dokument du vill läsa:

Meddelanden om BSD-licens och garanti

GNU-licens

Dell-modifierad programvara under GNU-licens är gratis programvara. Du kan distribuera den och/eller
ändra den i enlighet med villkoren i licenserna som nämns ovan. Dessa licenser ger ingen rätt till
upphovsrättsskyddad programvara från Dell eller tredje part i skrivaren.

Eftersom den GNU-licensierade programvara som Dell-modifieringarna bygger på tillhandahålls uttryckligen
utan garanti, tillhandahålls likaså den Dell-modifierade versionen utan garanti. Se friskrivningsklausulerna i
ovan nämnda licenser för ytterligare information.

För att erhålla källkodsfiler för Dell-modifierad programvara under GNU-licens startar du cd:n Drivers and
Utilities som levereras med skrivaren och klickar på Kontakta Dell. Alternativt kan du läsa avsnittet
"Kontakta Dell" i Användarhandboken.
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