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Windows

Mac OS X

DA
Vejledning til Wi-Fi/
netværksopsætning

FI Wi-Fi/Verkon asetusopas

NO
Veiledning for Wi-Fi-/
nettverksoppsett

SV
Inställningsguide för Wi-Fi/
nätverk

Opsætningsmetode
Asetusmenetelmä
Oppsettmetode
Inställningsmetod

A�

Læg i.
Aseta.
Sett inn.
Sätt in.

Windows: Ingen installationsskærm? &
Windows: Ei asennusnäyttöä? &
Windows: Intet installeringsskjermbilde? &
Windows: Ingen installationsskärm? &

Installation for Wi-Fi eller 
kabelbaseret Ethernet
Asennus langatonta 
tai kiinteää lähiverkkoa 
varten
Installering for Wi-Fi eller 
kablet Ethernet
Installation för Wi-Fi eller 
kabelanslutet Ethernet

B� C� D�Hvis firewall-alarmen vises, skal du 
tillade adgang for Epson-programmer.
Jos esiin tulee ilmoitus palomuurista, 
salli käyttö Epson-sovelluksille.
Tillat tilgang for Epson-programmer 
hvis brannmurvarselet vises.
Tillåt åtkomst för Epson-program om 
en brandväggsvarning visas.

E�

F� G� H�

Vælg Let Installation.
Valitse Helppo Asennus.
Velg Enkel Installering.
Välj Enkel Installation.

Vælg Ja, og klik derefter på Næste.
Valitse Hyväksyn, napsauta sitten 
Seuraava.
Velg Enig, og klikk Neste.
Välj Godkänner och klicka på Nästa.

Klik på Installer.
Napsauta Asenna.
Klikk Installer.
Klicka på Installera.

Vælg Netværksforbindelse, og klik 
derefter på Næste.
Valitse verkkoyhteys, napsauta sitten 
Seuraava.
Velg Nettverkstilkobling, og klikk Neste.
Välj nätverksanslutning och klicka på 
Nästa.

Vælg Ja, og klik derefter på Næste.
Valitse Kyllä, napsauta sitten Seuraava.
Velg Ja, og klikk Neste.
Välj Ja och klicka på Nästa.

Vælg typen af din netværksforbindelse, 
og klik derefter på Næste.
Valitse yhteystyyppi, napsauta sitten 
Seuraava.
Velg tilkoblingstype, og klikk Neste.
Välj anslutningstyp och klicka på Nästa.

Ved kabelbaseret ethernet-LAN skal du 
tilslutte et LAN-kabel.
Kun käytössä on kiinteä lähiverkko, kytke 
LAN-kaapeli.
For kablet LAN via Ethernet tilkobler du 
en LAN-kabel.
Anslut en nätverkskabel för 
kabelanslutet Ethernet-nätverk.

I� J�

Klik på Næste.
Napsauta Seuraava.
Klikk Neste.
Klicka på Nästa.

Klik på Ja, og fortsæt derefter til M.
Napsauta Kyllä, siirry sitten kohtaan M.
Klikk Ja, og fortsett til M.
Klicka på Ja och gå vidare till M.

Ved en kabelbaseret ethernet-LAN-
forbindelse skal du gå videre til M.
Kun käytössä on kiinteä 
lähiverkkoyhteys, siirry kohtaan M.
For kablet LAN-tilkobling via Ethernet 
hopper du til M.
Gå till M för kabelanslutet Ethernet-
nätverk.

Hvis vinduet til venstre ikke vises, skal 
du gennemføre trin K og L.
Jos vasemmalla olevaa ikkunaa ei tule 
esiin, on tehtävä vaiheet K ja L.
Hvis vinduet til venstre ikke vises, må 
du utføre trinn K og L.
Om fönstret till vänster inte visas, 
måste du utföra stegen K och L.

K� L�

Vælg et netværksnavn (SSID), og klik 
derefter på Næste.
Valitse verkon nimi (SSID), napsauta sitten 
Seuraava.
Velg nettverksnavn (SSID), og klikk Neste.
Välj nätverksnamn (SSID) och klicka på 
Nästa.

Indtast sikkerhedsnøglen, f.eks. epson, 
og klik derefter på Næste.
Anna suojausavain, esim. epson, 
napsauta sitten Seuraava.
Angi sikkerhetsnøkkel, f.eks. epson, og 
klikk Neste.
Ange säkerhetsnyckel, t.ex. epson, och 
klicka på Nästa.

M�

Kommunikerer med printeren. Vent et 
øjeblik.
Yhteydessä tulostimeen. Odota.
Kommuniserer med skriveren. Vent litt.
Kommunicerar med skrivaren. Vänta.

Hvis du har angivet en IP-adresse, vises vinduet til venstre. I så fald skal du indtast 
de viste værdier, fjerne markeringen af Standard-gateway og derefter klikke på 
Næste.
Jos määritit IP-osoitteen, vasemmalla oleva ikkuna tulee esiin. Jos näin on, anna 
näytetyt arvot, tyhjennä oletusyhdyskäytävä, ja napsauta sitten Seuraava.
Hvis du har angitt en IP-adresse, vises vinduet til venstre. I så fall angir du verdiene 
som vises, fjerner merket for Standard gateway, og klikker deretter Neste.
Fönstret till vänster visas om du har angett en IP-adress. I sådana fall ska du ange 
värdena som visas, radera standard-gateway och klicka på Nästa.

N�

Klik på Afslut.
Napsauta Lopeta.
Klikk Fullfør.
Klicka på Slutför.

Hvis du ikke kender netværksnavnet (SSID) i K eller sikkerhedsnøglen/adgangskoden i L, skal du kontakte den person, der har foretaget 
netværksindstillingerne, eller forhandleren, eller se vejledningen til din trådløse router/trådløse adapter.
Jos et tiedä verkon nimeä (SSID) kohdassa K tai suojausavainta/salasanaa kohdassa L, ota yhteys verkkoasetusten tekijään tai jälleenmyyjään tai 
katso ohjeet langattoman reitittimen/sovittimen käyttöoppaasta.
Hvis du ikke vet nettverksnavnet (SSIDen) i K eller sikkerhetsnøkkelen/passordet i L, kontakter du personen som foretok nettverksinnstillingene eller 
forhandleren, eller du kan se i håndboken for den trådløse ruteren / det trådløse nettverkskortet.
Om du inte känner till nätverksnamnet (SSID) i K eller säkerhetsnyckeln/lösenordet i L ska du kontakta personen som angav nätverksinställningarna 
eller återförsäljaren, alternativt läsa handboken för den trådlösa routern/adaptern.

Hvis du bruger tegn, der ikke er ASCII-tegn, vises netværksnavnet (SSID) ikke i 
listen. Vælg Indtast manuelt, og indtast derefter netværksnavnet direkte.
Jos käytät muita kuin ASCII-merkkejä, verkon nimi (SSID) ei näy luettelossa. 
Valitse Syötä manuaalisesti, ja anna sitten verkon nimi suoraan.
Hvis du bruker andre tegn enn ASCII-tegn, vises ikke nettverksnavnet (SSIDen) 
på listen. Velg Angi manuelt, og skriv deretter inn nettverksnavnet direkte.
Nätverksnamnet (SSID) visas inte i listan om du använder andra tecken än 
ASCII. Välj Ange manuellt och skriv sedan nätverksnamnet direkt.

Se Hjælp, hvis der ikke vises et 
netværksnavn (SSID).
Jos esiin ei tule verkon nimeä (SSID), katso 
lisätietoja ohjeesta.
Hvis ingen nettverksnavn (SSIDer) vises, ser 
du i Hjelp.
Se hjälpen om ett nätverksnamn (SSID) inte 
visas.

Confirm your computer’s network settings, then choose what to do next. Follow the instructions for the environment in which your network devices such as a wireless 
router or a wireless adapter work properly.

Windows Vista Windows XP Mac OS X
1 Vælg Start > Kontrolpanel > Vis 

netværksstatus og -opgaver.
2 Klik på Administrer netværksforbindelser.
3 Besvar spørgsmål  i det vindue, der vises.
1 Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > Näytä 

verkon tila ja tehtävät.
2 Napsauta Hallitse verkkoyhteyksiä.
3 Vastaa esiin tulevassa ikkunassa 

kysymykseen .
1 Velg Start, Kontrollpanel og deretter Vis 

nettverksstatus og -oppgaver.
2 Klikk Administrer nettverkstilkoblinger.
3 Besvar spørsmålet  i vinduet som vises.
1 Välj Start > Kontrollpanelen > Visa 

nätverksstatus och -åtgärder.
2 Klicka på Hantera nätverksanslutningar.
3 Besvara frågan  i fönstret som visas.

1 Vælg Start > Kontrolpanel > Netværks- og 
internetforbindelser.

2 Klik på Netværksforbindelser.
3 Besvar spørgsmål  i det vindue, der vises.
1 Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli > 

Verkko- ja Internet-yhteydet.
2 Napsauta Verkkoyhteydet.
3 Vastaa esiin tulevassa ikkunassa 

kysymykseen .
1 Velg Start, Kontrollpanel og deretter 

Nettverks- og Internett-tilkoblinger.
2 Klikk Nettverkstilkoblinger.
3 Besvar spørsmålet  i vinduet som vises.
1 Välj Start > Kontrollpanelen > Nätverks- 

och Internet-inställningar.
2 Klicka på Nätverksanslutningar.
3 Besvara frågan  i fönstret som visas.

1 Vælg Systemindstillinger i Apple-menuen.
2 Klik på ikonet Netværk.
3 Fortsæt til  i det vindue, der vises.
1 Valitse omenavalikosta 

Järjestelmäasetukset.
2 Osoita Verkko-kuvaketta.
3 Siirry kohtaan  esiin tulevasta ikkunasta.
1 Velg Systemvalg på Apple-menyen.
2 Klikk Nettverk-ikonet.
3 Fortsett til  i vinduet som vises.
1 Välj Systeminställningar på Apple-menyn.
2 Klicka på ikonen Nätverk.
3 Gå till  i fönstret som visas.

Ja
Kyllä
Ja
Ja

Nej
Ei
Nei
Nej

Opsætningen er nu udført.
Asetus on nyt valmis.
Oppsettet er fullført.
Inställningen är nu klar.

Q1 Q2
Har ikonet Trådløs netværksforbindelse et rødt ?
Onko Langaton verkkoyhteys -kuvakkeella punainen ?
Er ikonet Trådløs nettverkstilkobling merket med et rødt ?
Har ikonen Trådlös nätverksanslutning ett rött ?

Se efter ikonet Trådløs 
netværksforbindelse.
Hae Langaton verkkoyhteys 
-kuvake.
Se etter ikonet Trådløs 
nettverkstilkobling.
Titta efter ikonen Trådlös 
nätverksanslutning.

Wi-Fi-forbindelse
Wi-Fi-yhteys
Wi-Fi-tilkobling
Wi-Fi-anslutning

Fortsæt til afsnit 2.
Siirry osaan 2.
Fortsett til del 2.
Gå till avsnitt 2.

Fortsæt til afsnit A 
(bagsiden).
Siirry osaan A (takasivu).
Fortsett til del A (baksiden).
Gå till avsnitt A (baksidan).

En trådløs LAN (Wi-Fi)-forbindelse er tilgængelig i det aktuelle 
miljø.
Langaton lähiverkkoyhteys (Wi-Fi) on käytettävissä nykyisessä 
ympäristössä.
Trådløs LAN-tilkobling (Wi-Fi) er tilgjengelig i gjeldende miljø.
Trådlös nätverksanslutning (Wi-Fi) kan användas i den aktuella 
miljön.

En trådløs LAN (ad hoc)-forbindelse er tilgængelig i det aktuelle 
miljø.
Langaton lähiverkkoyhteys (Ad Hoc) on käytettävissä nykyisessä 
ympäristössä.
Trådløs LAN-tilkobling (Ad hoc) er tilgjengelig i gjeldende miljø.
Trådlös nätverksanslutning (ad hoc) kan användas i den aktuella 
miljön.

Vista

XP

Vista

XP
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A

Se efter ikonet LAN-
forbindelse.
Hae Lähiverkkoyhteys-
kuvake.
Se etter ikonet Lokal 
tilkobling.
Titta efter ikonen Lokalt 
nätverk.

Har ikonet LAN-forbindelse et rødt ?
Onko Lähiverkkoyhteys-kuvakkeella punainen ?
Er ikonet Lokal tilkobling merket med et rødt ?
Har ikonen Lokalt nätverk ett rött ?

Kabelbaseret LAN-forbindelse
Kiinteä lähiverkkoyhteys
Kablet LAN-tilkobling
Nätverksanslutning med kabel

Fortsæt til afsnit 2.
Siirry osaan 2.
Fortsett til del 2.
Gå till avsnitt 2.

Du kan ikke opsætte en Wi-Fi-
forbindelse med printeren lige 
nu. Du skal opsætte en trådløs 
router for at kunne fortsætte.
Tulostimen langatonta 
yhteyttä ei voi asettaa tällä 
hetkellä. Sinun on asennettava 
langaton reititin, jos haluat 
jatkaa.
Det er ikke mulig å etablere 
Wi-Fi-tilkobling med skriveren. 
Du må sette opp en trådløs 
ruter for å fortsette.
Du kan för närvarande inte 
ställa in en Wi-Fi-anslutning 
för skrivaren. Du måste ställa 
in en trådlös router för att gå 
vidare.

En kabelbaseret LAN-forbindelse er tilgængelig i det aktuelle 
miljø.
Kiinteä verkkoyhteys on käytettävissä nykyisessä ympäristössä.
Kablet LAN-tilkobling er tilgjengelig i gjeldende miljø.
Nätverksanslutning med kabel kan användas i den aktuella miljön.

En netværksforbindelse er ikke tilgængelig i det aktuelle miljø.
Kiinteä verkkoyhteys ei ole käytettävissä nykyisessä ympäristössä.
Nettverkstilkobling er ikke tilgjengelig i gjeldende miljø.
Nätverksanslutning kan inte användas i den aktuella miljön.

Vista

XP

Vista

XP

2

Ved Wi-Fi (inkl. ad hoc) skal du tilslutte et 
USB-kabel.
Kun käytössä on Wi-Fi (myös Ad Hoc), 
kytke USB-kaapeli.
For Wi-Fi (inkludert Ad hoc) tilkobler du 
en USB-kabel.
Anslut en USB-kabel för Wi-Fi (inklusive 
ad hoc).
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a

b
c

d

a

b
c
e

a Netværksnavn: (SSID)
Indtast en navn vha. tegnene til 
højre.
Verkon nimi: (SSID)
Anna nimi käyttämällä mitä tahansa 
oikealla olevia merkkejä.
Nettverksnavn: (SSID)
Skriv inn et navn ved å bruke 
tegnene til høyre.
Nätverksnamn: (SSID)
Skriv ett namn med tecknen som 
visas till höger.

0123456789
!”#$%&’()*+,-./:;
ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn
opqrstuvwxyz
[\]^_`{|}~<=>?@

b Sikkerhedstype:
Vælg WEP.
Suojaustyyppi: 
Valitse WEP.
Sikkerhetstype:
Velg WEP.
Säkerhetstyp:
Välj WEP.

c Sikkerhedsnøgle:
Indtast et ord på 5 eller 13 tegn (f.eks. epson).
Suojausavain: 
Anna sana käyttämällä 5 tai 13 merkkiä (esim. epson).
Sikkerhetsnøkkel:
Skriv inn et ord på 5 eller 13 tegn (f.eks. epson).
Säkerhetsnyckel:
Skriv ett ord med 5 eller 13 tecken (t.ex. epson).

d (Windows Vista)
Gem dette netværk:
Marker dette felt.
Tallenna tämä verkko:
Valitse tämä valintaruutu.
Lagre dette nettverket:
Merk av i denne boksen.
Spara det här nätverket:
Markera kryssrutan.

e (Windows XP)
Denne nøgle angives automatisk for mig:
Marker dette felt for at indtaste sikkerhedsnøglen.
Avain saadaan automaattisesti:
Tyhjennä tämä ruutu ja anna suojausavain.
Nøkkelen angis automatisk for meg:
Fjern merket i denne boksen for å angi sikkerhetsnøkkelen.
Nyckeln delas ut automatiskt:
Avmarkera kryssrutan och ange säkerhetsnyckeln.

Ad hoc-indstillinger på 
computeren
Ad Hoc -asetukset 
tietokoneessa
Ad hoc-innstillinger på 
datamaskinen
Ad hoc-inställningar på 
datorn

A� B�

Dobbeltklik på Trådløs 
netværksforbindelse.
Kaksoisnapsauta Langaton 
verkkoyhteys.
Dobbeltklikk Trådløs 
nettverkstilkobling.
Dubbelklicka på Trådlös 
nätverksanslutning.

Klik på Konfigurer en forbindelse eller 
et netværk.
Napsauta Aseta yhteys tai verkko.
Klikk Konfigurer en tilkobling eller et 
nettverk.
Klicka på Skapa en anslutning eller ett 
nätverk.

C� D� E�

Klik på Næste.
Napsauta Seuraava.
Klikk Neste.
Klicka på Nästa.

Se skemaet til højre for at foretage 
indstillingerne, og klik derefter på Næste.
Tee asetukset oikealla olevan taulukon 
mukaan, napsauta sitten Seuraava.
Se på tabellen til høyre når du velger 
innstillinger, og klikk Neste.
Gör inställningarna genom att titta i 
tabellen till höger och klicka på Nästa.

F� G� H�

Klik på Luk.
Napsauta Sulje.
Klikk Lukk.
Klicka på Stäng.

Dobbeltklik på ikonet Trådløs 
netværksforbindelse.
Kaksoisnapsauta Langaton 
verkkoyhteys -kuvaketta.
Dobbeltklikk ikonet Trådløs 
nettverkstilkobling.
Dubbelklicka på ikonen Trådlös 
nätverksanslutning.

Kontroller, at ad hoc-forbindelsen er 
registreret, og klik derefter på Annuller.
Varmista, että Ad Hoc -yhteys on 
rekisteröity, napsauta sitten Peruuta.
Kontroller at ad hoc-tilkoblingen ble 
registrert, og klikk Avbryt.
Kontrollera att ad hoc-anslutningen har 
registrerats och klicka på Avbryt.

Hvis knappen Tilslut vises, når du vælger netværksnavnet (SSID), skal du klikke på 
Tilslut.
Jos esiin tulee Kytke-painike, kun valitset verkon nimen (SSID), napsauta Kytke.
Hvis Koble til-knappen vises når du velger nettverksnavn (SSID), klikker du Koble 
til.
Om knappen Anslut visas när du väljer nätverksnamnet (SSID) ska du klicka på 
Anslut.

B�

Klik på fanen Trådløse netværk.
Napsauta Langaton verkkoyhteys 
-välilehteä.
Klikk kategorien Trådløse nettverk.
Klicka på fliken Trådlösa nätverk.

C� D� E� F�

G� H�

Vælg Brug Windows til at ..., og klik 
derefter på Avanceret.
Valitse Käytä Windowsia ..., napsauta 
sitten Lisäasetukset.
Velg Bruk Windows for ..., og klikk 
Avansert.
Välj Konfigurera trådlöst nätverk och 
klicka på Avancerat.

Vælg Computer-til-computer..., og klik 
derefter på Luk.
Valitse Tietokoneiden välinen..., 
napsauta sitten Sulje.
Velg Bare datamaskin-til-datamaskin 
..., og klikk Lukk.
Välj Endast dator-till-datornätverk 
och klicka på Stäng.

Klik på Tilføj.
Napsauta Lisää.
Klikk Legg til.
Klicka på Lägg till.

Se skemaet til højre for at foretage 
indstillingerne, og klik derefter på OK.
Tee asetukset oikealla olevan taulukon 
mukaan, napsauta sitten OK.
Se på tabellen til høyre når du velger 
innstillinger, og klikk OK.
Gör inställningarna genom att titta i 
tabellen till höger och klicka på OK.

Kontroller, og klik derefter på OK.
Vahvista, napsauta sitten OK.
Bekreft, og klikk OK.
Bekräfta och klicka på OK.

Vent til ikonet  forsvinder.
Odota, kunnes -kuvake katoaa.
Vent til -ikonet forsvinner.
Vänta tills ikonen  försvinner.

A�

Højreklik på Trådløs netværksforbindelse, 
og vælg derefter Egenskaber.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Langaton 
verkkoyhteys, valitse sitten Ominaisuudet.
Høyreklikk Trådløs nettverkstilkobling, og 
velg Egenskaper.
Högerklicka på Trådlös nätverksanslutning 
och välj Egenskaper.

Hvis ikonet  ikke forsvinder inden 
for 5 minutter, skal du følge trinnene 
til højre for at indstille en statisk IP-
adresse.
Jos -kuvake ei katoa 5 minuutin 
kuluttua, aseta kiinteä IP-osoite 
oikealla olevien vaiheiden mukaan.
Hvis -ikonet ikke forsvinner innen 5 
minutter, følger du trinnene til høyre 
for å angi en statisk IP-adresse.
Om ikonen  inte försvinner efter 5 
minuter ska du följa stegen till höger 
och ställa in en statisk IP-adress.

Fortsæt til afsnit 2 (forsiden).
Siirry osaan 2 (etusivu).
Fortsett til del 2 (forsiden).
Gå till avsnitt 2 (framsidan).

A�

Vælg AirPort, og klik derefter på 
Aktiver AirPort.
Valitse AirPort, napsauta sitten Kytke 
Airport päälle.
Velg AirPort, og klikk Slå på AirPort.
Välj AirPort och klicka på Slå på 
AirPort.

B�

C� D�

Vælg Opret netværk i listen 
Netværksnavn.
Valitse verkon nimiluettelosta Luo 
verkko.
På listen Nettverksnavn velger du 
Opprett nettverk.
Välj Skapa nätverk i listan med 
nätverksnamn.

Indtast et netværksnavn, og marker 
derefter feltet Kræv adgangskode.
Anna verkon nimi, valitse sitten Vaadi 
salasana -valintaruutu.
Angi et nettverksnavn, og merk av for 
Krev passord.
Skriv ett nätverksnamn och markera 
sedan kryssrutan Kräv lösenord.

Indtast en adgangskode, og klik 
derefter på OK.
Anna salasana, osoita sitten OK.
Angi et passord, og klikk OK.
Skriv ett lösenord och klicka på OK.

Kontroller forbindelsestilstanden, og 
følg nedenstående vejledning.
Tarkista yhteystila ja noudata seuraavia 
ohjeita.
Kontroller tilkoblingsstatusen, og følg 
instruksjonene nedenfor.
Kontrollera anslutningens tillstånd och 
följ instruktionerna nedan.

Mac OS X
Mac OS X
For Mac OS X
För Mac OS X

Skriv netværksnavnet og 
adgangskoden ned til senere brug.
Kirjoita verkon nimi ja salasana 
muistiin tulevaa käyttöä varten.
Noter nettverksnavnet og passordet 
for fremtidig bruk.
Anteckna nätverksnamnet och 
lösenordet för framtida bruk.

G�

Vælg Vha. DHCP i listen Konfigurer 
IPv4, og klik derefter på OK.
Valitse Käyttäen DHCP:tä Määritä IPv4 
-luettelosta, osoita sitten OK.
Velg Med DHCP fra listen Konfigurer 
IPv4, og klikk OK.
Markera Använd DHCP i listan Ställ in 
IPv4 och klicka på OK.

H�

Klik på Anvend.
Osoita Käytä.
Klikk Ta i bruk.
Klicka på Verkställ.

F�

Klik på TCP/IP.
Osoita TCP/IP.
Klikk TCP/IP.
Klicka på TCP/IP.

E�

Klik på Avanceret.
Osoita Lisäasetukset.
Klikk Avansert.
Klicka på Avancerat.

Selvom du har en trådløs forbindelse, kan printeren og computeren muligvis ikke kommunikere i dit miljø, når du foretager 
de ad hoc-indstillinger, der er beskrevet i dette afsnit. Du skal kun opsætte en ad hoc-forbindelse, når du bruger direkte 
trådløs kommunikation mellem printeren og computeren.

Vaikka langaton yhteys on olemassa, tulostin ja tietokone eivät saata pystyä kommunikoimaan tässä ympäristössä, kun teet 
tässä osassa kuvatut Ad Hoc -asetukset. Aseta Ad Hoc -yhteys vain, kun käytät suoraa langatonta tiedonsiirtoa tulostimen ja 
tietokoneen välillä.

Selv om du har trådløs nettverkstilkobling, kan det hende at skriveren og datamaskinen ikke kan kommunisere i miljøet når 
du foretar ad hoc-innstillingene som er beskrevet i denne delen. Sett opp ad hoc-tilkobling kun når du bruker direkte trådløs 
kommunikasjon mellom skriveren og datamaskinen.

Även om du har en trådlös nätverksanslutning kanske skrivaren och datorn inte kan kommunicera när du har gjort ad 
hoc-inställningarna som beskrivs i det här avsnittet. Ställ bara in en ad hoc-anslutning när du använder direkt trådlös 
kommunikation mellan skrivaren och datorn.

Vælg Konfigurer et trådløst ad hoc…, 
og klik derefter på Næste.
Valitse Aseta langaton ad hoc…, ja 
napsauta Seuraava.
Velg Konfigurer et trådløst ad hoc …, 
og klikk Neste.
Välj Skapa ett trådlöst ad hoc-
nätverk… och klicka på Nästa.

Windows XP

Fortsæt til afsnit 2 (forsiden).
Siirry osaan 2 (etusivu).
Fortsett til del 2 (forsiden).
Gå till avsnitt 2 (framsidan).

Air Port

En trådløs LAN (Wi-Fi)-forbindelse er 
tilgængelig.
Langaton lähiverkkoyhteys (Wi-Fi) on 
käytettävissä.
Trådløs LAN-tilkobling (Wi-Fi) er 
tilgjengelig.
Trådlös nätverksanslutning 
(Wi-Fi) kan användas.

En trådløs LAN (ad hoc)-forbindelse er 
tilgængelig.
Langaton lähiverkkoyhteys (Ad Hoc) on 
käytettävissä.
Trådløs LAN-tilkobling (Ad hoc) er 
tilgjengelig.
Trådlös nätverksanslutning (ad hoc)  
kan användas.

Ethernet

En kabelbaseret LAN-forbindelse er 
tilgængelig.
Kiinteä lähiverkkoyhteys on käytettävissä.
Kablet LAN-tilkobling er tilgjengelig.
Nätverksanslutning med kabel kan 
användas.

En netværksforbindelse er ikke tilgængelig. 
Opsæt netværksmiljøet til din Mac.
Verkkoyhteyttä ei ole käytettävissä. Aseta 
verkkoympäristö Mac-tietokoneellesi.
Nettverkstilkobling er ikke tilgjengelig. 
Konfigurer et nettverksmiljø for Mac-maskinen.
Nätverksanslutning kan inte användas. Ställ in 
nätverksmiljön på Macintosh-datorn.

Windows Vista

Fremgangsmåden ved opsætning af ad hoc vha. computeren afhænger af dit operativsystem, computeren og producenten af dine trådløse enheder. Se 
dokumentationen for de trådløse enheder, eller kontakt producentens kundesupport for at få yderligere oplysninger. I følgende afsnit beskrives opsætningen for 
Windows XP- eller Vista-standardindstillinger.
Tietokoneen Ad Hoc -asetustoimenpiteet riippuvat käyttöjärjestelmästä, tietokoneesta ja langattomien laitteiden valmistajasta. Katso lisätietoja langattomien laitteiden 
käyttöoppaista tai ota yhteys valmistajan asiakastukeen. Seuraavassa kuvataan asetusmenettely Windows XP:n tai Vistan vakioasetuksilla.
Hvordan du setter opp Ad hoc via datamaskin avhenger av operativsystemet, datamaskinen og produsenten av de trådløse enhetene. Vil du vite mer, kan du se i 
dokumentasjonen for de trådløse enhetene eller kontakte produsentens kundestøtte. Delen nedenfor beskriver oppsett med standardinnstillinger for Windows XP eller 
Vista.
Proceduren för ad hoc-inställning på datorn varierar beroende på operativsystem, dator och tillverkaren av de trådlösa enheterna. Mer information finns i de trådlösa 
enheternas dokumentation eller via tillverkarens kundtjänst. Avsnittet som följer beskriver standardinställningarna i Windows XP eller Vista.

Afhængig af dit miljø kan du muligvis ikke bruge funktionen til automatisk hentning af en IP-adresse. I så fald skal du indstille 
en statisk IP-adresse. Se dokumentationen for din computer eller trådløse enheder for at få yderligere oplysninger.
IP-osoitetta ei ehkä voi saada automaattisesti käyttämällä tätä toimintoa käyttöympäristöstä riippuen. Siinä tapauksessa on 
asetettava kiinteä IP-osoite. Katso lisätietoja tietokoneen tai langattomien laitteiden käyttöoppaista.
Avhengig av miljøet kan det hende du ikke kan bruke funksjonen for å hente IP-adresse automatisk. I så fall må du angi en 
statisk IP-adresse. Vil du vite mer, kan du se i dokumentasjonen for datamaskinen eller de trådløse enhetene.
Du kanske inte kan hämta en IP-adress automatiskt beroende på miljön. I sådana fall måste du ange en statisk IP-adress. Mer 
information finns i dokumentationen för datorn eller de trådlösa enheterna.

Fortsæt til afsnit 2 (forsiden).
Siirry osaan 2 (etusivu).
Fortsett til del 2 (forsiden).
Gå till avsnitt 2 (framsidan).

(1) (2) (3)

Højreklik på Trådløs netværksforbindelse, 
og vælg derefter Egenskaber.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella 
Langaton verkkoyhteys, valitse sitten 
Ominaisuudet.
Høyreklikk Trådløs nettverkstilkobling, og 
velg Egenskaper.
Högerklicka på Trådlös nätverksanslutning 
och välj Egenskaper.

Dobbeltklik på Internetprotokol 
(TCP/IP).
Kaksoisnapsauta Internet-protokolla 
(TCP/IP).
Dobbeltklikk Internett-protokoll 
(TCP/IP).
Dubbelklicka på Internet Protocol 
(TCP/IP).

Vælg Brug følgende IP-adresse. Indtast værdierne herover som IP-adresse og 
subnetmaske, og klik derefter på OK.
Valitse Käytä seuraavaa IP-osoitetta. Anna yllä olevat arvot IP-osoitteeksi ja 
aliverkon peitteeksi, napsauta sitten OK.
Velg Bruk følgende IP-adresse. Skriv inn verdiene ovenfor som IP-adresse og 
Nettverksmaske, og klikk OK.
Välj Använd följande IP-adress. Ange värdena ovan för IP-adress och nätmask 
och klicka på OK.

Dette afsnit viser Mac OS X v.10.5 som 
eksempel.
Tässä osassa käytetään esimerkkinä 
Mac OS X v.10.5 -käyttöjärjestelmää.
Denne delen viser Mac OS X v.10.5 som 
eksempel.
I det här avsnittet används Mac OS X 
v.10.5 som exempel.


