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For Windows: Kan du se ikonet
Trådløs netværksforbindelse?
For Macintosh: Kan du se ikonet
AirPort?
Windows: Voitko nähdä Langaton
verkkoyhteys -kuvakkeen?
Macintosh: Voitko nähdä
AirPort-kuvakkeen?
For Windows: Vises ikonet
Trådløs nettverkstilkobling?
For Macintosh: Vises AirPortikonet?
Windows: Kan du se ikonen
Trådlös nätverksanslutning?
Macintosh: Kan du se ikonen
AirPort?

Inställningsguide för Wi-Fi/
nätverk

SV

Y

For Windows: Har ikonet Trådløs netværksforbindelse et rødt ?
For Mac OS X: Er indikatoren til venstre for ikonet AirPort orange eller rød?
Windows: Onko Langaton verkkoyhteys -kuvakkeella punainen ?
Mac OS X: Onko merkkivalo AirPort-kuvakkeen vasemmalla puolella oranssi vai punainen?
For Windows: Er ikonet Trådløs nettverkstilkobling merket med et rødt ?
For Mac OS X: Er indikatoren til venstre for AirPort-ikonet oransje eller rød?
Windows: Har ikonen Trådlös nätverksanslutning ett rött ?
Mac OS X: Är indikatorn till vänster om AirPort-ikonen orange eller röd?
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Følg nedenstående vejledning, der angiver den metode, du skal bruge til at forbinde printeren via netværket (Wi-Fi/Ethernet). Kontroller, at der er foretaget Wi-Fiindstillinger på computeren, hvis du er Wi-Fi-bruger.
Noudata alla olevia ohjeita. Niissä kerrotaan menetelmä, jota käytetään tulostimen verkkokytkentään (langaton / kiinteä lähiverkko). Jos olet Wi-Fi-käyttäjä, varmista,
että tietokoneeseesi on luotu Wi-Fi-asetuket.
Følg instruksjonene nedenfor om hvilken metode du skal bruke for å tilkoble skriveren via nettverk (Wi-Fi/Ethernet). Hvis du bruker Wi-Fi, kontrollerer du at det er
opprettet Wi-Fi-innstillinger på datamaskinen.
Följ instruktionerna nedan för den metod som du vill använda för att ansluta till skrivaren via nätverket (Wi-Fi/Ethernet). Om du använder Wi-Fi ska du kontrollera att
Wi-Fi-inställningarna är konfigurerade på datorn.

N

Wi-Fi-forbindelse er tilgængelig i det aktuelle miljø. Fortsæt til
7/Vista
afsnit 2.
Wi-Fi-yhteys on käytettävissä nykyisessä ympäristössä. Siirry
osaan 2.
Wi-Fi-tilkobling er tilgjengelig i gjeldende miljø. Fortsett til del 2.
Mac OS X
En Wi-Fi-anslutning är tillgänglig i den aktuella miljön. Gå till
avsnitt 2.

Wi-Fi (ad hoc)-forbindelse er tilgængelig i det aktuelle miljø.
Fortsæt til afsnit A (bagsiden).
Wi-Fi (Ad Hoc) -yhteys on käytettävissä nykyisessä ympäristössä.
Siirry osaan A (takasivu).
Wi-Fi-tilkobling (ad hoc) er tilgjengelig i gjeldende miljø. Fortsett
til del A (baksiden).
En Wi-Fi-anslutning (ad hoc) är tillgänglig i den aktuella miljön. Gå
till avsnitt A (baksidan).
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Wi-Fi

XP

2
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A
Mac OS X
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Opsætningsmetode
Asetusmenetelmä
Oppsettmetode
Inställningsmetod

1

Y

N

Ja
Kyllä
Ja
Ja

Nej
Ei
Nei
Nej

Windows 7/Vista
1 Vælg Start > Kontrolpanel > Vis
netværksstatus og -opgaver.
2 Klik på Rediger indstillinger
for netværkskort (for 7) eller
Administrer netværksforbindelser
(for Vista).
3 Besvar spørgsmål
i det vindue,
der vises.
1 Valitse Käynnistä > Ohjauspaneeli >
Näytä verkon tila ja tehtävät.
2 Napsauta Muuta sovitinasetuksia
(7) tai Hallitse verkkoyhteyksiä
(Vista).
3 Vastaa esiin tulevassa ikkunassa
kysymykseen
.
1 Velg Start, Kontrollpanel og deretter
Vis nettverksstatus og -oppgaver.
2 Klikk Endre kortinnstillinger
(for 7) eller Administrer
nettverkstilkoblinger (for Vista).
3 Besvar spørsmålet
i vinduet
som vises.
1 Välj Start > Kontrollpanelen > Visa
nätverksstatus och -åtgärder.
2 Klicka på Ändra inställningar för
nätverkskort (7) eller Hantera
nätverksanslutningar (Vista).
3 Besvara frågan
visas.

Windows XP

Mac OS X

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 Internetttilkoblinger.
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
visas.

Q2

i fönstret som

7/Vista

1 Vælg Systemindstillinger i Applemenuen.
2 Klik på ikonet Netværk.
3 Besvar spørgsmål
i det vindue,
der vises.
1 Valitse omenavalikosta
Järjestelmäasetukset.
2 Osoita Verkko-kuvaketta.
3 Vastaa esiin tulevassa ikkunassa
kysymykseen
.
1 Velg Systemvalg på Applemenyen.
2 Klikk Nettverk-ikonet.
3 Besvar spørsmålet
i vinduet
som vises.
1 Välj Systeminställningar på
Apple-menyn.
2 Klicka på ikonen Nätverk.
3 Besvara frågan
i fönstret som
visas.

Y
XP

Mac OS X

Har ikonet LAN-forbindelse et rødt ?
For Mac OS X: Er indikatoren til venstre for ikonet Ethernet rød?
Onko Lähiverkkoyhteys-kuvakkeella punainen ?
Mac OS X: Onko merkkivalo Ethernet-kuvakkeen vasemmalla puolella punainen?
Er ikonet Lokal tilkobling merket med et rødt ?
For Mac OS X: Er indikatoren til venstre for Ethernet-ikonet rød?
Har ikonen Lokalt nätverk ett rött ?
Mac OS X: Är indikatorn till vänster om Ethernet-ikonen röd?

For Windows: Kan du se ikonet
LAN-forbindelse?
For Macintosh: Kan du se ikonet
Ethernet?
Windows: Voitko nähdä
Lähiverkkoyhteys-kuvakkeen?
Macintosh: Voitko nähdä
Ethernet-kuvakkeen?
For Windows: Vises ikonet Lokal
tilkobling?
For Macintosh: Vises Ethernetikonet?
Windows: Kan du se ikonen
Lokalt nätverk?
Macintosh: Kan du se ikonen
Ethernet?

N

Ethernet-forbindelse er tilgængelig i det aktuelle miljø.
Ethernet-yhteys on käytettävissä nykyisessä ympäristössä.
Ethernet-tilkobling er tilgjengelig i gjeldende miljø.
En Ethernet-anslutning är tillgänglig i den aktuella miljön.

Ethernet

7/Vista

XP

2

Mac OS X

Y

Netværksforbindelse er ikke tilgængelig i det aktuelle miljø.
Verkkoyhteys ei ole käytettävissä nykyisessä ympäristössä.
Nettverkstilkobling er ikke tilgjengelig i gjeldende miljø.
En nätverksanslutning är inte tillgänglig i den aktuella miljön.

7/Vista

XP

B

Mac OS X

i fönstret som

N

B
Installation for Wi-Fi eller
Ethernet
Asennus Wi-Fi- tai
Ethernet-verkkoa varten
Installering for Wi-Fi eller
Ethernet
Installation för Wi-Fi eller
Ethernet

2

B�

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

F�

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.

G�

Tilslut et LAN-kabel ved Ethernetforbindelse, og fortsæt til I.
Kun käytät on Ethernet-yhteyttä, kytke
LAN-kaapeli, siirry sitten kohtaan I.
For Ethernet-tilkobling tilkobler du en
LAN-kabel, og deretter fortsetter du til I.
Anslut en nätverkskabel och gå till I
för en Ethernet-anslutning.

Nedenstående skærmbilleder kan
afvige fra de faktiske skærmbilleder.
Seuraavat näyttökuvat saattavat
poiketa todellisista näytöistä.
Skjermbildene nedenfor kan være
forskjellige fra faktiske skjermbilder.
Skärmbilderna som visas kan skilja sig
från de verkliga skärmbilderna.

C�

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

A�
Mac OS X

B

Windows

Sæt i.
Aseta.
Sett inn.
Sätt in.

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

D�

E�

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

G�

Vælg opsætningsmetoden Wi-Fi
(omfatter ad hoc).
Valitse Wi-Fi (myös Ad Hoc) asetusmenetelmä.
Velg Wi-Fi-oppsettmetoden (inkludert
Ad hoc).
Välj inställningsmetoden för Wi-Fi
(inklusive ad hoc).

H�

I�

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

H�

Tilslut et USB-kabel ved Wi-Fi-forbindelse vha.
USB-kabel, og fortsæt til I.
Kun käytät Wi-Fi-yhteyttä USB-kaapelilla, kytke
USB-kaapeli, siirry sitten kohtaan I.
For Wi-Fi-tilkobling via USB-kabel tilkobler du
en USB-kabel, og deretter fortsetter du til I.
Anslut en USB-kabel och gå till I för Wi-Fianslutning med en USB-kabel.
Ethernet-forbindelse er ikke tilgængelig for alle
printere, eller er muligvis ikke aktiveret.
Ethernet-yhteys ei ole käytettävissä kaikille tulostimille
tai sitä ei ehkä ole otettu käyttöön.
Ethernet-tilkobling er ikke tilgjengelig for alle skrivere,
og kan kanskje ikke aktiveres.
Ethernet-anslutning är inte tillgängligt för alla skrivare
eller är inte aktiverat.

Brug af printerpanelet ved en Wi-Fi-forbindelse. Foretag først Wi-Fi-indstillinger for printeren ved at følge
vejledningen på skærmen, og fortsæt derefter til I.
Kun käytät Wi-Fi-yhteyttä tulostimen paneelista, tee ensin tulostimen Wi-Fi-asetukset näytön ohjeiden
mukaan, siirry sitten kohtaan I.
For Wi-Fi-tilkobling via skriverpanelet velger du først Wi-Fi-innstillinger for skriveren ved å følge instruksjonene
på skjermen, og deretter fortsetter du til I.
Ange först skrivarens Wi-Fi-inställningar genom att följa instruktionerna på skärmen och gå sedan till I för
Wi-Fi-anslutning via skrivarens kontrollpanel.

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

K�

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.

M�

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

N�

Spring til M for Wi-Fi-opsætning
vha. printerpanelet og en Ethernetforbindelse.
Jos käytät Wi-Fi-asetusta tulostimen
paneelista ja Ethernet-yhteyttä, siirry
kohtaan M.
For Wi-Fi-oppsett via skriverpanelet
og en Ethernet-tilkobling hopper du
til M.
För Wi-Fi-inställning via skrivarens
kontrollpanel och en Ethernetanslutning, gå till M.

L�

Indtast sikkerhedsnøglen, og klik
derefter på Næste.
Anna suojausavain, napsauta sitten
Seuraava.
Angi sikkerhetsnøkkel, og klikk Neste.
Ange säkerhetsnyckel och klicka på
Nästa.

J�

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.

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.

Hvis du ikke kender netværksnavnet (SSID) eller sikkerhedsnøglen, skal du
kontakte din netværksadministrator eller se dokumentationen for din trådløse
router/adgangspunktet.
Jos et tiedä verkon nimeä (SSID) tai suojausavainta, ota yhteys verkon
pääkäyttäjään tai katso ohjeet langattoman reitittimen/tukiaseman
käyttöoppaasta.
Hvis du ikke vet nettverksnavnet (SSID) eller sikkerhetsnøkkelen, kontakter du
nettverksansvarlig, eller du kan se i dokumentasjonen for trådløs(t) ruter/
tilgangspunkt.
Om du inte känner till nätverksnamnet (SSID) eller säkerhetsnyckeln ska du
kontakta nätverksadministratören eller läsa dokumentationen för den trådlösa
routern/åtkomstpunkten.

Hvis IP-adressen ikke er tildelt korrekt, vises vinduet til venstre. I så fald skal du
indtaste en værdi, der ikke er i konflikt med pc'en på samme netværk, slette
standardgatewayen og derefter klikke på Næste.
Jos IP-osoitetta ei ole määritetty oikein, esiin tulee vasemmalla oleva ikkuna. Jos
näin käy, anna arvo, joka ei ole ristiriidassa samassa verkossa olevan tietokoneen
kanssa, tyhjennä oletusyhdyskäytävä ja napsauta sitten Seuraava.
Vinduet til venstre vises hvis IP-adressen ikke er riktig tilordnet. I så fall angir du
en verdi som ikke er i konflikt med datamaskinen på samme nettverk, fjerner
Standard gateway, og klikker Neste.
Fönstret till vänster visas om IP-adressen inte har tilldelats på rätt sätt. I sådana
fall ska du ange ett värde som inte är konflikt med datorer i samma nätverk,
avmarkera Standardgateway och sedan klicka på Nästa.

For Windows: Hvis du vil udskrive en testside med printeren, skal du lægge
almindeligt papir i og klikke på testsideknappen.
Windows: Jos haluat tulostaa testisivun, aseta ensin tavallista paperia ja
napsauta sitten testisivun painiketta.
For Windows: Hvis du vil skrive ut en testside, legger du først i vanlig papir, og
deretter klikker du knappen for testside.
Windows: Fyll på vanligt papper och klicka på knappen för provutskrift om du
vill skriva ut en provsida.

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

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

About the OPEN SOURCE SOFTWARE LICENSE : In addition to software program rights owned by Seiko Epson Corporation, this product also includes open source software. Refer to OSS.pdf in the Software Disc (\NetworkGuide) for a list of open source software and software license terms applied to this printer.

Selvom du har en Wi-Fi-forbindelse kan printeren og computeren muligvis ikke kommunikere i dit miljø. Du skal dog
stadig kunne opsætte en ad hoc-forbindelse. Dette er en direkte forbindelse mellem printerne og computeren. Kun én pc
kan tilsluttes. Andre pc'er kan ikke oprette en Wi-Fi-forbindelse til printeren.

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

E�

F�
a

Vaikka Wi-Fi-yhteys on olemassa, tulostin ja tietokone eivät saata pystyä kommunikoimaan ympäristössäsi. Voit siitä
huolimatta muodostaa Ad Hoc -yhteyden. Tämä on tulostimen ja tietokoneen välinen suora yhteys, joka mahdollistaa vain
yhden tietokoneen kytkemisen. Muut tietokoneet eivät voi muodostaa Wi-Fi-yhteyttä tulostimeen.

b
c

Selv om du har Wi-Fi-tilkobling, kan det likevel hende at skriveren og datamaskinen ikke kan kommunisere i miljøet. Du
skal fremdeles kunne konfigurere en ad hoc-tilkobling. Det er en direkte tilkobling mellom skriveren og datamaskinen.
Dermed kan bare én datamaskin koble til. Andre datamaskiner kan ikke opprette en Wi-Fi-tilkobling til skriveren.

A

Även om du har en Wi-Fi-anslutning kanske skrivaren och datorn inte kan kommunicera i miljön, men det bör fortfarande
gå att ställa in en ad hoc-anslutning. Det är en direkt anslutning mellan skrivaren och datorn. Det gör att en dator kan
ansluta. Andra datorer kan inte ansluta till skrivaren via Wi-Fi.

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 7-, Vista-, XP- eller Mac OS X-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 7:n, Vistan, XP:n tai Mac OS X:n 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 7,
Vista, XP eller Mac OS X.
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 7, Vista, XP och Mac OS X.

d

i

Se skema “i” for at foretage indstillinger, og klik derefter på Næste.
Tee asetukset taulukon “i” mukaan, napsauta sitten Seuraava.
Se på tabellen “i” når du velger innstillinger, og klikk Neste.
Gör inställningarna genom att titta i tabellen “i” och klicka på Nästa.

H�
Windows 7

Windows Vista

Kontroller, at ad hoc-forbindelsen er registreret, og klik derefter på det relevante
sted på skrivebordet (for 7) eller på Annuller (for Vista).
Varmista, että Ad Hoc -yhteys on rekisteröity, napsauta sitten asianmukaista
kohtaa tietokoneen työpöydästä (7) tai Peruuta (for Vista).
Kontroller at ad hoc-tilkoblingen er registrert, og klikk deretter riktig sted på
skrivebordet (for 7) eller Avbryt (for Vista).
Kontrollera att ad hoc-anslutningen är registrerad och klicka sedan på lämplig
plats på skrivbordet (7) eller Avbryt (Vista).

A�

Windows 7/Vista

B�
Windows 7

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

B�
Windows Vista

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.

D�

Vælg Konfigurer et trådløst ad hoc-netværk (computer-til-computer), og klik
derefter på Næste.
Valitse Määritä langaton tietokoneiden välinen (ad hoc) verkko, napsauta
sitten Seuraava.
Velg Konfigurer et trådløst ad hoc-nettverk (datamaskin-til-datamaskin), og
klikk deretter Neste.
Välj Skapa ett trådlöst ad hoc-nätverk (dator-till-dator) och klicka på Nästa.

F�

G�
f

b
c
e

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.

H�

Klik på fanen Forbindelse.
Napsauta Kytkentä-välilehteä.
Klikk kategorien Tilkobling.
Klicka på fliken Anslutning.

J�

Mac OS X

Højreklik på Trådløs netværksforbindelse, vælg Egenskaber, og klik derefter
på fanen Trådløse netværk igen.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Langaton verkkoyhteys, valitse
Ominaisuudet, napsauta sitten uudelleen Langattomat verkot -välilehteä.
Høyreklikk Trådløs nettverkstilkobling, velg Egenskaper, og klikk deretter
kategorien Trådløse nettverk på nytt.
Högerklicka på Trådlös nätverksanslutning, välj Egenskaper och klicka på
fliken Trådlösa nätverk igen.

Kontroller, om ikonet har en blå cirkel,
og klik derefter på OK.
Varmista, että kuvakkeessa on sininen
ympyrä, napsauta sitten OK.
Kontroller at ikonet har en blå sirkel, og
klikk OK.
Kontrollera att det finns en blå cirkel
runt ikonen och klicka på OK.

a
Netværksnavn (SSID): Indtast et navn
vha. mellemrum og tegnene til højre.
Verkkonimi (SSID): anna nimi
käyttämällä välilyöntejä ja mitä
tahansa oikealla olevia merkkejä.
Nettverksnavn (SSID): skriv inn et
navn ved hjelp av mellomrom og noen
av bokstavene til høyre.
Nätverksnamn (SSID): skriv ett namn
med mellanslag och tecknen till höger.

!”#$%&’()*+,-./:;

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.

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.

C�

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.

F�

G�

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

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

Afmarker Opret forbindelse
automatisk..., og klik derefter på Luk.
Tyhjennä valinta Kytke
automaattisesti..., napsauta sitten Sulje.
Fjern merket for Koble til
automatisk ..., og klikk Lukk.
Avmarkera Anslut automatiskt... och
klicka på Stäng.

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.

2
b

0123456789

Vælg Computer-til-computer (til
bestemte formål) ....
Valitse Tietokoneiden välinen (ad
hoc) ....
Velg Bare datamaskin-til-datamaskin
(ad hoc) ....
Välj Dator-till-dator (ad hoc) ....

Vælg Opret forbindelse, når dette trådløse
netværk er i nærheden, og klik derefter på OK.
Valitse Muodosta yhteys, kun verkko
on kantoalueella, napsauta sitten OK.
Velg Koble til automatisk når dette
nettverket er innen rekkevidde, og klikk OK.
Välj Anslut till det här nätverket när
det är tillgängligt och klicka på OK.

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

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.

A�

C�

i

I�

i

B�

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

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

Højreklik på Trådløs netværksforbindelse, vælg Egenskaber, og klik derefter
på fanen Trådløse netværk.
Napsauta hiiren kakkospainikkeella Langaton verkkoyhteys, valitse
Ominaisuudet, napsauta sitten Langattomat verkot -välilehteä.
Høyreklikk Trådløs nettverkstilkobling, velg Egenskaper, og klikk deretter
kategorien Trådløse nettverk.
Högerklicka på Trådlös nätverksanslutning, välj Egenskaper och klicka på
fliken Trådlösa nätverk.

a

Se skema “i” for at foretage indstillinger, og klik derefter på OK.
Tee asetukset taulukon “i” mukaan, napsauta sitten OK.
Se på tabellen “i” når du velger innstillinger, og klikk OK.
Gör inställningarna genom att titta i tabellen “i” och klicka på OK.

Værdier for Windows
Arvot Windowsin
tapauksessa
Verdier for Windows
Värden för Windows

Windows XP

Klik på Åbn Netværks- og delingscenter, og klik derefter på Opret en ny
forbindelse eller et nyt netværk.
Napsauta Verkko- ja jakamiskeskus, napsauta sitten Luo uusi yhteys tai
verkko.
Klikk Åpne Nettverks- og delingssenter og deretter Konfigurer en ny
tilkobling eller nettverk.
Klicka på Öppna Nätverks- och delningscenter och klicka sedan på Skapa en
ny anslutning eller ett nytt nätverk.

C�

G�

D�

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.

H�

Sikkerhedstype: Vælg WEP.
Suojaustyyppi: valitse WEP.
Sikkerhetstype: velg WEP.
Säkerhetstyp: välj WEP.

Hvis du bruger den trådløse
enheds hjælpeprogram, vises fanen
Trådløse netværk muligvis ikke. Se
dokumentationen for den trådløse
enhed for at få nærmere oplysninger.
Jos käytät langattoman laitteen
apuohjelmaa, Langattomat verkot välilehti ei saata tulla esiin. Katso lisätietoja
langattoman laitteen käyttöoppaasta.
Hvis du bruker verktøyet til den trådløse
enheten, kan det hende at kategorien
Trådløse nettverk ikke vises. Vil du vite
mer, kan du se i dokumentasjonen for
den trådløse enheten.
Om du använder ett verktyg för den
trådlösa enheten kanske fliken Trådlösa
nätverk inte visas. Mer information
finns i dokumentationen för den
trådlösa enheten.

E�

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

B�

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.

E�

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

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

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmn

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

opqrstuvwxyz
[\]^_`{|}~<=>?@

c

d

e

f

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).

(Windows 7/Vista)
Gem dette netværk: Marker dette felt.
Tallenna tämä verkko: valitse tämä
valintaruutu.
Lagre dette nettverket: merk av for
dette alternativet.
Spara det här nätverket: markera den
här kryssrutan.

(Windows XP)
Nøglen angives automatisk:
Afmarker dette felt for at indtaste
sikkerhedsnøglen.
Avain saadaan automaattisesti:
tyhjennä tämä valintaruutu ja kirjoita
suojausavain.
Nøkkelen angis automatisk: fjern
merket for dette alternativet for å angi
sikkerhetsnøkkelen.
Nyckeln delas ut automatiskt:
avmarkera den här kryssrutan och
ange säkerhetsnyckeln.

(Windows XP SP3)
Opret forbindelse, selvom
netværket ikke anvender
broadcasting: Marker dette felt.
Kytke, vaikka tämä verkko ei lähetä:
valitse tämä valintaruutu.
Koble til selv når nettverket ikke
kringkaster: merk av for dette
alternativet.
Anslut även om nätverket inte
skickar data: markera den här
kryssrutan.

B

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.

Klik på Anvend.
Osoita Käytä.
Klikk Ta i bruk.
Klicka på Verkställ.
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Du kan ikke opsætte en Wi-Fi-forbindelse med printeren lige nu. Du skal opsætte en trådløs router for at kunne fortsætte.
Hvis du allerede har adgang til internettet via Wi-Fi eller Ethernet, skal du kontrollere, at den trådløse enhed (router,
adgangspunkt, hub etc.) er tændt og fungerer korrekt og derefter følge vejledningen i afsnit 1 (forsiden) igen.
Tulostimen verkkoyhteyttä ei voi asettaa tällä hetkellä. Verkkoympäristö on luotava, jos haluat jatkaa. Jos Internet-yhteys
on jo olemassa Wi-Fi- tai Ethernet-yhteydellä, varmista, että verkkolaite (reititin, tukiasema, keskitin jne.) on päällä ja toimii
moitteettomasti. Noudata sitten osan 1 (etusivu) ohjeita uudelleen.
Det er ikke mulig å konfigurere en nettverkstilkobling med skriveren. Du må opprette et nettverksmiljø for å fortsette. Hvis
du allerede har tilgang til Internett via Wi-Fi eller Ethernet, kontrollerer du at nettverksenheten (ruter, tilgangspunkt, hub
og liknende) er slått på og fungerer som den skal, og deretter følger du instruksjonene i del 1 (forsiden) på nytt.
Du kan för närvarande inte ställa in en nätverksanslutning för skrivaren. Du måste ställa in en nätverksmiljö för att
gå vidare. Om du har åtkomst till Internet via Wi-Fi eller Ethernet ska du kontrollera att nätverksenheten (t.ex. router,
åtkomstpunkt, nav) är på och fungerar som den ska, följ sedan instruktionerna i avsnitt 1 (framsidan) igen.

