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Yderligere elementer kan medtages afhængigt af placeringen.
Pakkaukseen voi joillakin alueilla sisältyä lisäosia.
Flere artikler kan tas med avhengig av plasseringen.
Ytterligare objekt kan inkluderas beroende på placering.

Blækket stopper automatisk med at flyde, når blækniveauet når den 
øverste linje.
Musteen virtaus pysähtyy automaattisesti, kun musteen taso 
saavuttaa ylärajan.
Blekkflyten stopper automatisk når blekknivået når den øvre linjen.
Bläckflödet stoppas automatiskt när bläcknivån når upp till det övre 
sträcket.

Windows-brugere kan også foretage opsætning ved hjælp af den 
medfølgende cd.
Windows-käyttäjät voivat määrittää tulostimen asetukset myös 
mukana toimitetun CD-levyn avulla.
Windows-brukere kan også bruke CD-en som fulgte med til 
oppsettet.
Windows-användare kan även konfigurera med medföljande CD.

Læs først følgende
Denne printer kræver forsigtighed ved håndteringen af blæk. Blækket kan 
sprøjte, når blækbeholderne fyldes eller fyldes igen med blæk. Hvis der kom-
mer blæk på dit tøj eller ejendele, kan det måske ikke komme af igen.

Lue tämä ensin
Tulostinta käytettäessä mustetta on käsiteltävä erittäin huolellisesti. Mustet-
ta voi roiskua mustesäiliöitä täytettäessä. Jos mustetta joutuu vaatteisiin tai 
tavaroihin, se ei ehkä lähde pois.

Les dette først
Denne skriveren krever forsiktig behandling av blekk. Blekk kan sprute når 
blekktanker etterfylles med blekk. Hvis du får blekk på klær eller eiendeler, 
er det kanskje umulig å fjerne.

Läs detta först
Denna skrivare kräver en försiktig hantering av bläcket. Det kan skvätta bläck 
när bläckbehållarna fylls på eller återfylls med bläck. Det är svårt att få bort 
bläck som hamnar på kläder eller föremål.

1 Udpakning / Pakkauksen purkaminen /
Utpakning / Uppackning
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 Q  Se denne vejledning eller videovejledninger fra Epson for 
instruktioner om printeropsætning.
Katso tulostimen käyttöönotto-ohjeet tästä oppaasta tai Epsonin 
ohjevideoista.
Se denne veiledningen eller Epsons videoveiledninger for 
instrukser for skriveroppsett.
Se den här guiden eller Epsons videoguide för instruktioner kring 
skrivarinstallation.

 c  
 O Brug de blækflasker, der fulgte med dit produkt.
 O Epson kan ikke garantere kvaliteten eller pålideligheden 
af uægte blæk. Brug af uægte blæk kan forårsage skader, 
der ikke er dækket af Epsons garantier.

 O Käytä tulostimen mukana toimitettuja mustepulloja.
 O Epson ei takaa muiden valmistajien musteiden laatua tai 
luotettavuutta. Muiden valmistajien musteiden käyttö voi 
aiheuttaa vaurioita, joita Epson-laitteiden takuu ei kata.

 O Bruk blekkflaskene som fulgte med produktet.
 O Epson kan ikke garantere kvaliteten eller påliteligheten til 
uekte blekk. Bruk av uekte blekk kan føre til skader som 
ikke dekkes av Epsons garantier.

 O Använd de bläckflaskor som levererades med produkten.
 O Epson kan inte garantera kvaliteten eller tillförlitligheten 
av icke-originalbläck. Att använda icke-originalbläck kan 
orsaka skador som inte täcks av Epsons garantier.
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 c  
Fjern hætten, og hold samtidig blækflasken lodret. Ellers kan 
der lække blæk.
Poista korkki ja pidä mustepulloa pystyasennossa. Muutoin 
mustetta voi vuotaa.
Fjern lokket mens du holder blekkflasken i en oppreist stilling 
for å unngå at blekket lekker ut.
Ta bort locket medan du håller bläckflaskan upprätt; annars 
kan det bildas bläckläckage.
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 c  
Slå ikke på flasken, da blækket kan lække.
Älä naputa mustepulloa, muuten se voi vuotaa.
Ikke dunk blekkflasken — blekket kan lekke.
Knacka inte på bläckflaskan, annars kan bläck läcka.
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 c  
 O Hvis blækket ikke begynder at flyde ind i beholderen, 
skal du fjerne blækflasken og prøve indsætte den igen.

 O Lad ikke flasken blive siddende, da flasken kan blive 
beskadiget, eller blækket kan lække.

 O Jos muste ei ala virtaamaan säiliöön, poista mustepullo 
ja yritä asettaa se uudelleen paikoilleen.

 O Älä jätä mustepulloa paikalleen. Muutoin pullo voi 
vaurioitua ja mustetta voi vuotaa.

 O Hvis blekket ikke begynner å flyte inn i tanken, må du 
fjerne blekkflasken og prøve å sette den inn igjen.

 O Ikke la blekkflasken bli stående i — flasken kan bli skadet 
eller blekk kan lekke.

 O Om bläcket inte börjar flyta i behållaren, ta bort 
bläckflaskan och försök att sätta in den igen.

 O Lämna inte bläckflaskan insatt; annars kan flaskan skadas 
och bläcket kan läcka.
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2 Påfyldning af blæk / Musteen 
lataaminen / Påfylling av blekk /  
Fylla på bläck

De første blækflasker bruges delvist til at fylde printhovedet. Disse flasker vil 
muligvis udskrive færre sider i forhold til efterfølgende blækflasker.
Ensimmäiset mustepullot kuluvat osittain tulostuspään lataamiseen. Pulloilla 
tulostuva sivumäärä voi olla pienempi kuin seuraavilla pulloilla tulostuva 
sivumäärä.
De første blekkflaskene vil delvis bli brukt til å fylle skriverhodet. Det kan hende 
disse flaskene skriver ut færre sider sammenlignet med de neste flaskene.
De initiala bläckbehållarna används delvis för att fylla på skrivarhuvudet. Dessa 
flaskor kan skriva ut färre sidor, jämfört med efterföljande bläckbehållare.
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Dette trin er ikke nødvendigt anden gang.
Tämä toiminto suoritetaan vain kerran.
Dette steget er ikke nødvendig fra og med andre gang.
Detta steg är inte obligatoriskt från andra gången.

Blinker skiftevis.

Vilkkuvat vuorotellen.

Blinker om hverandre.

Blinkar alternerat.

Hvis produktet stopper med at fungere, og lysene er tændt eller blinker, skal du se Lynvejledningen for at løse problemet. / Jos laite lakkaa toimimasta ja merkkivalot palavat tai vilkkuvat, katso ongelmanratkaisuohje Pikaoppaasta. /
Hvis produktet slutter å fungere og lysene er på eller blinker, kan du se i Hurtigveiledningen for å løse problemet. / Om produkten slutar fungera och lamporna är tända eller lyser, se Snabbguiden för att lösa problemet.

Du kan forbinde computere eller smarte enheder direkte til printeren 
uden en trådløs router. Hvis du ikke kan oprette forbindelse via en Wi-Fi 
Direct-forbindelse, skal du se Brugervejledningen.
Voit liittää tietokoneita ja älylaitteita tulostimeen suoraan ilman 
langatonta tukiasemaa tai reititintä. Jos Wi-Fi Direct -yhteyden 
muodostaminen epäonnistuu, katso lisätietoja Käyttöoppaasta.
Du kan koble datamaskiner eller smarte enheter direkte til skriveren uten 
en trådløs ruter. Hvis du ikke kan koble til med en Wi-Fi direktetilkobling 
kan du se i Brukerhåndboken.
Du kan ansluta datorer eller smartenheter direkt till skrivaren utan en 
trådlös router. Om du inte kan ansluta med en Wi-Fi Direct-anslutning ska 
du läsa Användarhandboken.

Blinker skiftevis.

Vilkkuvat vuorotellen.

Blinker om hverandre.

Blinkar alternerat.
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Mens du holder nede på , 
skal du trykke på .
Pidä  painettuna ja paina .
Mens du holder nede , trykk på .
Samtidigt som du håller ned , trycker du på .
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Rengør printhovedet.
Puhdista tulostuspää.
Rengjør skriverhodet.
Rengör skrivarhuvudet.
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 Q  Der bruges blæk fra alle beholdere under rengøring af 
printhovedet.
Tulostuspään puhdistaminen kuluttaa hieman mustetta 
kaikista säiliöistä.
Rengjøring av skriverhodet bruker litt blekk fra alle 
blekkbeholderne.
Skrivarhuvudsrengöringen använder en viss mängd bläck 
från alla bläckbehållare.

3 Kontrol af udskriftskvalitet / 
Tulostuslaadun tarkastaminen /  
Sjekk skriverkvalitet /  
Kontrollera utskriftskvaliteten

4 Genpåfyldning af blæk / Musteen 
lisääminen / Påfylling av blekk / 
Fylla på bläck

5 Oprette forbindelse til enheder / 
Laiteyhteyksien muodostaminen /  
Koble til enheter / Ansluta till enheter

Hvis der er blæk tilbage i hver flaske, skal du fylde dem igen.
Jos pulloissa on jäljellä mustetta, täytä säiliöt.
Fyll dem opp på nytt hvis det fortsatt er blekk igjen i hver flaske.
Om det finns bläck kvar i varje flaska ska du fylla på dem.

Gå til webstedet for at 
installere softwaren 
og konfigurere 

netværksindstillingerne. Windows-brugere 
kan også installere software og konfigurere 
netværket ved hjælp af den medfølgende cd.
Asenna ohjelmisto ja määritä verkkoasetukset 
vierailemalla verkkosivulla. Windows-käyttäjät 
voivat asentaa ohjelmiston ja määrittää verkkoasetukset  
myös laitteen mukana toimitetun CD-levyn avulla.
Besøk nettsiden for å installere programvaren og konfigurere 
nettverksinnstillingene. Windows-brukere kan installere programvaren og 
konfigurere nettverksinnstillingene ved å bruke CD-en som fulgte med.
Besök webbplatsen för att installera mjukvaran och konfigurera 
nätverksinställningarna. Windows-användare kan även installera mjukvaran och 
konfigurera nätverket med medföljande CD-skiva.
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Wi-Fi Direct

Gå til næste afsnit.
Siirry seuraavaan osaan.
Gå til neste del.
Gå till nästa avsnitt.

Blinker.

Vilkkuu.

Blinker.

Blinkar.

Tændt.

Palaa.

På.

På.

Slukket.

Ei pala.

Av.

Av.

Tændt.

Palaa.

På.

På.
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