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Yderligere elementer kan medtages afhængigt af placeringen.
Sijainnista riippuen mukaan saatetaan sisällyttää ylimääräisiä kohteita.
Det kan inkluderes ytterligere elementer, avhengig av lokasjon.
Ytterligare objekt kan inkluderas beroende på plats.

Windows-brugere kan også foretage opsætning vedhjælp af 
den medfølgende cd.
Windows-käyttäjät voivat tehdä asennuksen tarjotulta CD:ltä.
Windows-brukere kan også konfigurere med den medfølgende 
CD-en.
Windows-användare kan även konfigurera med medföljande CD.

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

Lue tämä ensin
Tulostinta käytettäessä mustetta on käsiteltävä erittäin huolellisesti. 
Mustetta 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. Det kan sprute 
blekk når blekkbeholderen fylles med blekk for første gang eller på nytt. 
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.

Udpakning /
Poista laite pakkauksesta /
Pakker ut /
Packa upp

A

B

 Q  Se denne vejledning eller videovejledninger fra Epson for 
instruktioner om printeropsætning.
Katso tulostimen asetusohjeet tästä oppaasta tai Epson-video-
oppaasta.
Se denne veiledningen eller Epsons videoveiledninger for 
anvisninger om hvordan du setter opp skriveren.
Se den här guiden eller Epson-videoguider för instruktioner 
kring skrivarkonfiguration.

 c  O Fjern hætten, og hold samtidig blækflasken lodret. 
Ellers kan der lække blæk.

 O Brug den blækflaske, 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 Poista korkki niin, että pidät mustepulloa 
pystyasennossa. Muuten mustetta voi roiskua.

 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 Fjern lokket mens du holder blekkflasken i oppreist 
stilling, slik at den ikke lekker.

 O Bruk blekkflasken 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 Ta bort locket medan du håller bläckflaskan upprätt, 
annars kan det läcka ut bläck.

 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  
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.

H

 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 panna se uudelleen paikoilleen.

 O Älä jätä mustepulloa sisään, jotta ehkäiset sen 
vaurioitumisen tai musteen vuotamisen.

 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.

Påfyldning af blæk /
Lataa mustetta /
Laster inn blekk /
Fylla på bläck

Den første blækflaske bruges delvist til at fylde printhovedet. Denne flaske 
vil muligvis udskrive færre sider i forhold til efterfølgende blækflasker.
Alkuperäistä mustepulloa käytetään osittain tulostinpään lataamiseen. 
Pullosta voi riittää pienemmän määrän sivuja tulostamiseen kuin 
seuraavista mustepulloista.
Den første blekkflasken vil delvis brukes til å lade skrivehodet. Denne 
flasken kan skrive ut færre sider i forhold til påfølgende blekkflasker.
Den första bläckflaskan används delvis för att fylla på skrivarhuvudet. Den 
här flaskan kan skriva ut färre sidor jämfört med efterföljande bläckflaskor.

Opsætning /
Asetus /
Oppsett /
Konfiguration

A

B

C

D

I

J

K Når meddelelsen om Start her vises, skal du trykke på  i 5 sekunder.
Kun Aloita tästä -viesti näytetään, paina  5 sekunnin ajan.
Når meldingen for å se Start her vises, trykker du på  i 5 sekunder.
När meddelandet om att Starta här har setts visas, tryck  
på  i 5 sekunder.

L

A

Kontrol af udskriftskvalitet  /
Tarkista tulostuslaatu /
Sjekker utskriftskvalitet /
Kontrollera utskriftskvaliteten

Følg vejledningen på skærmen for at begynde at starte 
initialiseringen. Dette tager ca. 10 minutter.
Aloita alustus noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Tämä kestää 
noin 10 minuuttia.
Følg instruksjonene på skjermen for å starte initialisering. Det tar 
omtrent 10 minutter.
Följ anvisningarna på skärmen för att starta initieringen. Det tar ca. 
10 minuter.

Følg instruktionerne på skærmen for at udføre en Skrivehoved dysetjek 
og foretage justeringer. Når meddelelsen om papirilægning vises, 
se trin B.
Noudata näytöllä olevia ohjeita suorittaaksesi Tul.pään suutintarkistus ja 
tee säätöjä. Kun paperinlatausviesti tulee näkyviin, katso vaihe B.
Følg anvisningene på skjermen for å utføre Dysekontroll skrivehode og 
foreta justeringer. Se trinn B når meldingen om innlegging av papir 
vises.
Följ instruktionerna på skärmen för att utföra Skriv.huv. Kontr. munst. och 
göra justeringar. När meddelandet om att fylla på papper visas, se steg B.

B

C

 Q  Rensning af printhoved bruger noget af blækket fra 
blækbeholderen.
Tulostuspään puhdistaminen käyttää mustetta 
mustesäiliöstä.
Ved rengjøring av skriverhodet brukes det litt blekk fra 
blekktanken.
Vid rengöring av skrivarhuvudet används lite bläck från 
bläckbehållaren.

Tilslutning til computer /
Yhdistä tietokoneeseen /
Kobler til datamaskin /
Ansluta till dator

Gå til webstedet for at installere software. Windows-brugere kan også 
installere ved hjælp af den medfølgende cd. Brugeren af printeren fra  
ET-M3170/M3170/ET-M3180/M3180-serien kan også konfigurere netværket 
fra webstedet og den medfølgende cd.
Vieraile verkkosivulla asentaaksesi ohjelmiston. Windows-käyttäjät voivat 
asentaa ohjelmiston mukana tulevalta CD:ltä. ET-M3170/M3170/ET-M3180/
M3180-sarjan tulostimen käyttäjä voi määrittää myös verkon verkkosivuston 
ja tuotteen mukana tulevan CD-levyn avulla.
Gå til nettstedet for å installere programvare. Windows-brukere kan også 
installere programvaren med den medfølgende CD-en. Brukeren av 
skriveren for serien ET-M3170/M3170/ET-M3180/M3180 kan også konfigurere 
nettverket fra nettstedet og den medfølgende CD-en.
Besök webbplatsen för att installera mjukvaran. Windows-användare kan 
även installera mjukvaran med medföljande CD. Användaren av skrivaren 
för ET-M3170/M3170/ET-M3180/M3180-serien kan också konfigurera nätverket 
från webbplatsen och med den medföljande CD-skivan.

C

Blinker.

Vilkkuu.

Blinker.

Blinkar.

Slukket.

Pois.

Av.

Av.

Følg anvisningerne på skærmen.
Noudata näyttöön tulevia ohjeita.
Følg instruksjonene på skjermen.
Följ anvisningarna på skärmen.

Sørg for at opbevare tilbehørsboksen under transport.
Varmista, että säilytät oheislaitelaatikon kuljetusta varten.
Sørg for at du tar vare på utstyrsboksen for senere transport.
Se till att behålla tillbehörsboxen för transport.

Hæld al blæk fra flasken ind i printeren.
Kaada muste pullosta tulostimeen.
Hell alt blekket fra flasken inn i skriveren.
Häll ut allt bläck från flaskan i skrivaren.

Faxopsætning /
Faksin asennus /
Faksoppsett /
Konfigurera fax

Følg vejledningen på skærmen for at foretage faxindstillinger. Du kan 
ændre disse indstillinger senere. Hvis du ikke vil foretage indstillinger nu, 
skal du lukke skærmen til faxindstillinger og gå til næste afsnit.
Määritä faksiasetukset noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Voit 
muuttaa näitä asetuksia myöhemmin. Jos et halua tehdä asetuksia nyt, 
sulje faksiasetusnäyttö ja siirry seuraavaan osioon.
Følg instruksjonene på skjermen for å angi faksinnstillinger. Du kan endre 
disse innstillingene senere. Hvis du ikke vil stille inn dette nå, lukker du 
skjermen med faksinnstillinger og går til neste del.
Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in faxinställningarna. Du kan 
ändra dessa inställningar senare. Om du inte vill utföra inställningarna nu, 
stäng fönstret med faxinställningar och gå till nästa avsnitt.

A Tilslut et telefonkabel.
Liitä puhelinkaapeli.
Koble til en telefonkabel.
Anslut en telefonkabel.

Tilslutning til PSTN eller PBX.
Yhdistäminen PSTN:ään tai PBX:ään.
Kobler til PSTN eller PBX.
Ansluter till PSTN eller PBX.

Tilslutning til DSL eller ISDN.
Yhdistäminen DSL:ään tai ISDN:ään.
Kobler til DSL eller ISDN.
Ansluter till DSL eller ISDN.

 Q  Afhængigt af området kan et telefonkabel være inkluderet 
i printeren. Hvis det er tilfældet, skal du bruge kablet.
Tulostimen mukana saattaa alueesta riippuen tulla 
puhelinkaapeli. Jos näin on, käytä mukana tullutta kaapelia.
I noen områder følger en telefonkabel med skriveren. I så fall 
kan du bruke denne kabelen.
Beroende på regionen kan en telefonkabel medfölja skrivaren. 
Använd kabeln i så fall.

Tilgængeligt telefonkabel RJ-11 telefonlinje/ 
Forbindelse med RJ-11 telefonsæt.

Saatavilla oleva puhelinkaapeli RJ-11-puhelinlinja /  
RJ-11-puhelinyhteyssarja.

Tilgjengelig telefonkabel Koble til med RJ-11-telefonlinje /  
RJ-11-telefonsett.

Tillgänglig telefonkabel RJ-11 telefonlinje  /  
RJ-11 konfigurerad telefonanslutning.

B

Hvis du vil dele den samme telefonlinje, som bruges af din telefon, 
skal du fjerne hætten og derefter slutte telefonen til EXT.-porten.
Jos haluat käyttää samaa puhelinlinjaa puhelimesi kanssa, irrota 
suojus ja liitä puhelin EXT.-porttiin.
Hvis du vil dele telefonlinjen med en telefon, må du fjerne hetten og 
deretter koble telefonen til EXT.-porten.
Om du vill dela samma telefonlinje med din telefon, ta bort hättan 
och anslut sedan telefonen till EXT.-porten.D
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Tænder og slukker for printeren.

Viser startskærmen.

Viser løsninger, når du oplever problemer.

Tændes, når modtagne dokumenter, som endnu ikke er blevet indlæst, 
udskrevet eller gemt, er gemt i printerens hukommelse.

Der vises en meddelelse på LCD-skærmen, hvis der er en fejl eller 
information, der kræver din opmærksomhed. Se Brugervejledningen for flere 
oplysninger.

Kytkee tulostimen päälle tai pois.

Tuo näkyviin aloitusnäytön.

Näyttää ratkaisut, kun sinulla on ongelmia.

Syttyy, kun tulostimen muistiin lisätään vastaanotettuja asiakirjoja, 
joita ei ole vielä luettu, tulostettu tai tallennettu.

LCD-näytöllä näytetään viesti, jos ilmenee virhe tai muu asia, joka vaatii 
huomiotasi. Katso lisätietoa Käyttöoppaasta.

Slår skriveren på eller av.

Viser startskjermbildet.

Viser løsningene når du har problemer.

Slås på når mottatte dokumenter som ennå ikke har blitt lest, utskrevet 
eller lagret, lagres i skriverens minne.

Det vises en melding på LCD-skjermen hvis det er en feil eller informasjon 
som krever handling fra din side. Se Brukerhåndboken for flere detaljer.

Slår på eller stänger av skrivaren.

Visar startskärmen.

Visar lösningarna när du har problem.

Aktiveras när mottagna dokument som inte har lästs, skrivits ut, eller 
sparats, lagras i skrivarens minne.

Om det uppstår ett fel eller om en viss information kräver 
din uppmärksamhet, visas ett meddelande på LCD-skärmen. 
Se Användarhandboken för mer information.

Udbedring af papirstop /
Paperitukosten poistaminen /
Fjerne papirstopp /
Rensa papperstrassel

A

C

A

D

E

F

 c  
 O Sørg for at holde blækflasken oprejst, når du strammer 
hætten. Placer printeren og flasken separat i hver 
sin plastikpose, og hold printeren vandret, når du 
opbevarer og transporterer den. Ellers kan der lække 
blæk.

 O Efter du har flyttet det, skal du fjerne tapen, 
som fikserer printhovedet. Hvis du bemærker at 
udskriftskvaliteten falder, skal du køre en rensecyklus 
eller rette printhovedet op.

 O Varmista, että pidät mustepulloa pystyasennossa 
korkkia kiristäessäsi. Aseta tulostin ja pullo 
muovipussiin erikseen ja pidä tulostin vaakatasossa 
sitä säilöessäsi ja kuljettaessasi. Muuten mustetta voi 
vuotaa.

 O Kun laite on kuljetettu, poista tulostuspäätä 
paikallaan pitävä teippi. Jos huomaat tulostuslaadun 
heikentyneen, aja puhdistusohjelma ja/tai kohdista 
tulostuspää.

 O Sørg for at blekkflasken holdes oppreist når du 
strammer til hetten. Legg skriveren og flasken i hver 
sin plastpose og hold skriveren nivellert under lagring 
og stransport. Ellers kan det lekke blekk.

 O Når du har flyttet det, fjerner du teipen som sikrer 
skriverhodet. Hvis du merker en forringelse av 
utskriftskvaliteten, kjør en rengjøringssyklus eller vatre 
skriverhodet.

 O Se till att förvara bläckflaskan upprätt när du drar åt 
locket. Placera skrivaren och flaskan i en plastpåse 
och förvara skrivaren stående när du förvarar och 
transporterar den. Annars kan bläck läcka ut.

 O Efter att du flyttat den ska du ta bort tejpen som håller 
fast skrivarhuvudet. Om du märker en försämring av 
utskriftskvaliteten kan du köra en rengöringscykel 
eller justera skrivarhuvudet.

Denne vejledning indeholder grundlæggende oplysninger om dit produkt 
og tip til fejlfinding. Se Brugervejledningen (digital manual) for flere 
oplysninger. Du kan få den nyeste version af vejledningen fra følgende 
websted.
Opas sisältää perustiedot tuotteestasi ja ongelmanratkaisuvinkkejä. Katso 
Käyttöopas (digitaalinen opas) saadaksesi lisää tietoja. Voit saada uusimmat 
oppaiden versiot seuraavalta sivulta.
Denne veiledningen inneholder grunnleggende produktinformasjon og 
feilsøkingstips. Se Brukerhåndboken (digital manuell) for flere detaljer. 
Du kan hente de nyeste versjonene av håndbøkene fra følgende nettsted.
Den här guiden innehåller grundläggande information om din produkt 
och felsökningstips. Se Användarhandbok (digital manual) för mer detaljer. 
Du kan hämta senaste versionen av guiderna från följande webbplats.

For uden for Europe / Euroopan ulkopuolella /  
For utenfor Europa / Utanför Europa

For Europa / Eurooppa /  
For Europa / För Europa

  http://support.epson.net/

  http://www.epson.eu/Support

Vejledning til kontrolpanel /
Ohjauspaneelin käyttöohje /
Veiledning til kontrollpanel /
Guide till kontrollpanelen

Printerdæksel /
Tulostimen kansi /
Skriverdeksel /
Skrivarlucka

B

Frontdæksel /
Etukansi /
Frontdeksel /
Främre lucka 

A

B

Bageste dæksel /
Takakansi /
Bakdeksel /
Bakre lucka

A

B

Transport og opbevaring af printeren /
Tulostimen kuljetus ja varastointi /
Transportere og oppbevare skriveren /
Transportera och förvara skrivaren

C

B

A

B

Vælg Vedligeholdelse > Nulstil Blækniveau på betjeningspanelet.
Valitse ohjauspaneelista Ylläpito > Nollaa Mustetaso.
Velg Vedlikehold > Nullstill Blekknivå på kontrollpanelet.
Välj Underhåll > Återställ bläcknivå på kontrollpanelen.

Følg vejledningen på skærmen for at genopfylde blækket.
Noudata näytöllä olevia ohjeita lisätäksesi mustetta.
Følg instruksjonene på skjermen for å etterfylle blekk.
Följ instruktionerna på skärmen för att fylla på bläck.

Genopfyldning af blæk /
Musteen täyttäminen /
Fylle på blekk /
Fylla på bläck

 Q  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.

For at finde ud af hvor meget blæk der rent faktisk er tilbage, skal du 
kontrollere blækniveauet i produktets beholder.
Varmista jäljellä oleva musteen määrä tarkistamalla silmämääräisesti 
musteen tasot kaikissa tuotteen säiliössä.
For å bekrefte faktisk gjenværende blekk utfører du en visuell sjekk av 
blekknivået i tanken på produktet.
För att kontrollera hur mycket bläck det finns kvar, kontrollera visuellt 
bläcknivån i alla produktens behållare.

Indsæt tilbehørskassen.
Aseta oheislaitelaatikko paikalleen.
Sett inn utstyrsboksen.
För in tillbehörsboxen.

Blækpatronkoder /
Mustepullon koodit /
Blekkflaskekoder /
Bläckbehållarekoder

 c  
Hvis du bruger ægte Epson-blæk, der er anderledes end den 
type blæk, der er angivet her, kan det forårsage skader, der ikke 
er dækket af Epsons garantier.
Muun kuin tässä määritetyn aidon Epson-musteen käyttäminen 
voi aiheuttaa laitteeseen vaurioita, joita Epson-takuu ei kata.
Bruk av annet ekte Epson-blekk, enn det som er spesifisert, 
kan føre til skader som ikke dekkes av Epsons garantier.
Att använda ett annat äkta bläck från Epson an de som anges 
kan orsaka skador som inte täcks av Epsons garantier.

For Europa / Eurooppa / For Europa / För Europa

ET-M3140/ET-M3170/ET-M3180 111

M3140/M3170/M3180 110*1/110S*2

For Australia and New Zealand

532

For Asien / Aasia / For Asia / För Asien

005*1/005S*2

*1 Høj kapacitet / *2 Standard kapacitet
*1 Suurikapasiteettinen / *2 Normaalikapasiteettinen
*1 Høy kapasitet / *2 Standard kapasitet
*1 Hög kapacitet / *2 Standardkapacitet

Kopiering /
Kopiointi /
Kopiering /
Kopiering

A

B

C

D Vælg Kopier på kontrolpanelet.
Valitse ohjauspaneelista Kopioi.
Velg Kopi på kontrollpanelet.
Välj Kopiera på kontrollpanelen.

E Foretag andre indstillinger efter behov.
Määritä tarvittaessa muut asetukset.
Foreta andre innstillinger etter behov.
Gör andra inställningar efter behov.

F

Brugsanvisninger /
Kuinka käyttää /
Slik brukes det /
Användning

Vælg .
Valitse .
Velg .
Välj .

Hjælp til udskriftskvalitet /
Tulostuslaatuohje /
Hjelp med utskriftskvalitet /
Hjälp med utskriftskvalitet

Hvis du ser manglende segmenter eller brudte linjer i dine udskrifter, 
skal du udskrive et dysekontrolmønster for at kontrollere, om dyserne er 
tilstoppede. Se Brugervejledningen for flere oplysninger.
Jos tulosteista puuttuu osia tai niissä on katkonaisia viivoja, tarkasta, ovatko 
tulostuspään suuttimet tukossa, tulostamalla suutintarkastuskuvio. Katso 
lisätietoa Käyttöoppaasta.
Hvis du oppdager manglende segmenter eller brutte linjer på utskriftene, 
skriver du ut et kontrollmønster for å sjekke om dysene på skriverhodet er 
tette. Se Brukerhåndboken for flere detaljer.
Om du ser segment som saknas eller brutna linjer i dina utskrifter, skriv 
ut ett kontrollmönster för munstycket för att se om skrivarhuvudets 
munstycken är igensatta. Se Användarhandboken för mer information.

ADF /
Arkinsyöttölaite /
ADF /
ADM

A

B

D

C
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Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB(A) 
oder weniger gemäss EN ISO 7779.

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorge-
sehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht 
im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту обмеження використання деяких 
небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.

Для пользователей из России срок службы: 3 года.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ürünün Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen kullanma ömrü 5 yıldır. 

Tüketicilerin şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları tüketici mahkemelerine 
ve tüketici hakem heyetlerine yapılabilir.

 Üretici: SEIKO EPSON CORPORATION
 Adres: 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan
 Tel: 81-266-52-3131
 Web: http://www.epson.com/

The contents of this manual and the specifications of this product are subject to 
change without notice. 


