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Yderligere varer kan inkluderes afhængigt af placeringen. 
ET-M1170U inkluderer ikke Windows-cd-rom.
Myyntialueesta riippuen laitteen mukana saatetaan toimittaa 
lisätuotteita. ET-M1170U ei sisällä Windows-CD-levyä.
Ytterligere elementer kan være inkludert avhengig av stedet. 
ET-M1170U inkluderer ikke Windows CD-ROM.
Fler artiklar kan ingå beroende på plats. Windows CD-ROM ingår inte 
i ET-M1170U.
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Fjern hætten, og hold samtidig blækflasken lodret. Ellers 
kan der lække blæk.
Poista korkki niin, että pidät mustepulloa pystyasennossa. 
Muuten mustetta voi roiskua.
Fjern lokket mens du holder blekkflasken i oppreist 
stilling, slik at den ikke lekker.
Ta bort locket medan du håller bläckflaskan upprätt, 
annars kan det läcka ut bläck.
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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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 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.

F

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.
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Udpakning /
Laitteen poistaminen pakkauksesta /
Pakke ut /
Packa upp

Påfyldning af blæk /
Musteen lisääminen /
Fylle på blekk /
Fylla på bläck 
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Kontrol af udskriftskvalitet /
Tulostuslaadun tarkistaminen /
Sjekker utskriftskvalitet /
Kontrollera utskriftskvalitet

B
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Mens du holder nede på , skal du trykke på , indstil 
udskrivningen starter.
Pitäen samalla  pohjassa paina , kunnes tulostaminen alkaa.
Mens du holder inne , trykker du på  til utskriften starter.
Samtidigt som du håller ned , ska du trycka på  tills utskriften startar.
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Rengør printhovedet.
Puhdista tulostuspää.
Rengjør skriverhodet.
Rengör skrivarhuvudet.

Gå til næste afsnit.
Siirry seuraavaan osioon.
Gå til neste del.
Gå till nästa avsnitt.
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 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 en viss mängd 
bläck.

Hold nede i mindst fem sekunder, indtil lampen blinker.
Pidä pohjassa ainakin 5 sekuntia, kunnes lamppu vilkkuu.
Hold inne i minst 5 sekunder, til lampen blinker.
Håll ned i minst 5 sekunder tills lampan blinkar.

Oprette forbindelse til enheder /
Yhdistäminen laitteisiin /
Koble til enheter /
Ansluta till enheter

Gå til webstedet for at installere software og konfigurere netværket. 
ET-M1170 og M1170 Windows-brugere kan også installere software og 
konfigurere netværket ved hjælp af den medfølgende cd.
Ohjelmiston asentamista ja verkon määritystä varten vieraile 
verkkosivustossamme. 
ET-M1170- ja M1170-laitteiden Windows-käyttäjät voivat asentaa 
ohjelmiston ja määrittää verkon myös laitteen mukana toimitettavan  
CD-levyn avulla.
Gå til nettsiden for å installere programvare og konfigurere nettverket. 
ET-M1170 og M1170 Windows-brukere kan også installere programvare og 
konfigurere nettverket med den medfølgende CD-en.
Besök webbplatser för att installera mjukvaran och konfigurera nätverket. 
Windows-användare som har ET-M1170 och M1170 kan även installera 
mjukvaran och konfigurera nätverket med medföljande CD.

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 yhdistää tietokoneet tai älylaitteet suoraan tulostimeen langattomalla 
reitittimellä. Jos et voi luoda yhteyttä Wi-Fi Direct -yhteydellä, katso Käyttöopas.
Du kan koble datamaskiner og smartenheter rett på skriveren, uten en 
trådløs ruter. Hvis du ikke kan koble til med en Wi-Fi Direct-kobling, kan du 
se Brukerhåndbok.
Du kan ansluta datorer eller smartenheter direkt till skrivaren utan en 
trådlös router. Om du inte kan ansluta med en Wi-Fi Direct-anslutning, 
se Användarhandboken.

Wi-Fi Direct

Brugsanvisninger /
Käyttö /
Slik brukes det /
Användning

Dette trin er ikke nødvendigt anden gang.
Tätä vaihetta ei tarvitse suorittaa uudestaan.
Dette trinnet kreves ikke fra og med andre gang.
Det här steget krävs inte andra gången.

Blinker skiftevis.

Vilkkuu vuoron perään.

Blinker vekselvis.

Blinkar alternerat.
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Blinker.

Vilkkuu.

Blinker.

Blinkar.

Slukket.

Ei pala.

Av.

Av.
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 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 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 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 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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Sørg for, at printerdækslet er lukket.
Varmista, että tulostimen kansi on suljettu.
Sørg for at skriverdekselet er lukket.
Kontrollera att skrivarluckan är stängd.

Gentag, indtil du kan udskrive tydeligt.
Toista, kunnes tulosteet ovat selkeitä.
Gjenta til du kan skrive ut tydelig.
Upprepa tills du inte har några utskriftsproblem längre.

Tændt.

Päällä.

På.

På.

J

Opsætning /
Asetukset /
Oppsett /
Konfiguration

Læs først følgende
Blækket til denne printer skal håndteres omhyggeligt. Blæk kan stænke, 
når blæktanken fyldes eller genfyldes med blæk. Hvis der kommer blæk 
på dit tøj eller ejendele, kan det måske ikke komme af igen.

Lue tämä ensin
Tämän tulostimen mustetta on käsiteltävä huolellisesti. Mustetta voi 
roiskua mustesäiliöitä täytettäessä. Jos mustetta joutuu vaatteisiin tai 
tavaroihin, se ei ehkä lähde pois.

Les dette først
Blekket til denne skriveren må håndteres forsiktig. Det kan sprute blekk 
når blekkbeholderen blir fylt 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
Bläcket för den här skrivaren måste hanteras omsorgsfullt. 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.

 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.
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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. 

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

Tænder og slukker for printeren.

Udskriver en netværksforbindelsesrapport for at bestemme 
årsagerne til eventuelle netværksproblemer. For at få flere 
oplysninger skal du holde denne knap nede i mere end 
5 sekunder for at udskrive et netværksstatusark.

Sletter en netværksfejl. Hold nede i 5 sekunder eller mere for at 
foretage netværksindstillinger ved hjælp af WPS-knappen.

Stopper den aktuelle handling. Hold denne knap nede 
i fem sekunder, til knappen  blinker, for at køre en 
printhovedrensning.

Hold nede på knapperne  og  samtidig for at starte  
PIN-kodeopsætning (WPS).

Hold nede på knapperne  og  samtidig for at starte 
opsætning af Wi-Fi Direct (Simpel AP).

Tænd printeren, mens du holder knappen  nede, for at 
gendanne netværksindstillingerne. Når netværksindstillingerne 
er gendannet, tændes printeren og lyset for netværksstatus 
blinker skiftevis orange og grønt.

Tænd printeren, mens du holder knappen  nede, for at 
udskrive dysekontrolmønsteret.

Læsning af indikatorlysene
  :  Tændt   :  Blinkende

Normal status

Printeren er forbundet til et trådløst (Wi-Fi) netværk.

Printeren er forbundet til et netværk i Wi-Fi Direct-tilstand 
(Simpel AP).

Fejlstatus

Der er opstået en fejl med Wi-Fi-forbindelsen. Tryk på knappen 
 for at rydde fejlen og prøve igen.

Indledende blækpåfyldning er muligvis ikke gennemført. 
Se afsnittet "2 Påfyldning af blæk" på forsiden.

Det er tid til at nulstille blækniveauet. Genopfyld 
blækbeholderen til den øverste linje, og nulstil blækniveauet 
igen.

Der er ikke nok blæk tilbage til at udføre rengøring. Genopfyld 
blækbeholderen til den øverste linje, og nulstil blækniveauet 
rensning igen før rengøring.

Det er næsten tid til at nulstille blækniveauet. Du kan udskrive, 
indtil det er tid til at nulstille blækniveauet. Forbered en ny 
blækflaske.

Vedligeholdelsesboksen er ved afslutningen på sin levetid. Når 
der på computeren vises en meddelelse om, at du kan fortsætte 
udskrivning, skal du trykke på knappen  for at fortsætte 
udskrivning.

Der er ikke ilagt papir, eller mere end et ark er blevet fremført ad 
gangen. Læg papir i, og tryk på knappen .

Den ilagte papirstørrelse stemmer ikke overens med 
udskriftsindstillingen. Ilæg det korrekte papirformat.

Der er opstået et problem med printerdriveren. Tryk på knappen 
 for at annullere udskriftsjobbet.

Blinker langsomt (med 1,25 sekunders intervaller)
Der er opstået en USB-fejl. Fjern papiret, og tryk på knappen .

Blinker hurtigt (med 0,5 sekunders intervaller)
Papiret forbliver inde i printeren. Ilæg papir i A4-format i den 
bageste papirindføring, og tryk derefter på -knappen for at 
fjerne papiret indeni. Ilæg papir i stående retning.

Printeren blev ikke slukket korrekt. Efter du har løst problemet 
med papirstop, skal du trykke på knappen  for at annullere 
eventuelle afventende udskriftsjob. Vi anbefaler at udføre en 
dysekontrol, fordi dyserne måske er tørret ind eller stoppet til. 
Sørg for, at du trykke på knappen  for at slukke printeren.

Blinker 
samtidigt

Printerdækslet er åbent. Luk printerdækslet, til der lyder et klik.

Håndtaget til papirudskubning er sænket. Løft håndtaget til 
papirudskubning.

Håndtaget til papirudskubning er løftet. Åbn 
papirkassettedækslet, og sænk håndtaget til papirudskubning.

Blinker skiftevis

En vedligeholdelsesboks er ved afslutningen på sin levetid. 
Vedligeholdelsesboksen skal udskiftes.

Vedligeholdelsesboksen kan ikke registreres. Du kan ikke 
installere en vedligeholdelsesboks, der allerede er brugt i en 
anden printer. Installer en ny vedligeholdelsesboks.

Vedligeholdelsesboksen er ikke installeret. Installer 
vedligeholdelsesboksen igen.

Der er ikke nok ledig plads i vedligeholdelsesboksen til at udføre 
rengøring. Udskift vedligeholdelsesboksen inden rengøring. 
Du kan muligvis stadig udskrive, selvom du ikke kan udføre 
rengøring.

Printeren er startet i gendannelsestilstand, fordi 
firmwareopdateringen mislykkedes. Følg trinene nedenfor for at 
forsøge at opdatere firmwaren igen.
For flere detaljer, se tabellen over fejlindikator i afsnittet 
"Problemløsning" i Brugervejledningen.

Kontrol af blækniveau og påfyldning 
af  blæk / Mustetasojen tarkistaminen ja 
musteen lisääminen / Sjekke blekknivå 
og etterfylle blekk / Kontrollera 
bläcknivåer och fylla på bläck

 c  
For at finde ud af hvor meget blæk der rent faktisk er tilbage, 
skal du kontrollere blækniveauet i produktets beholder. 
Forlænget brug af produktet, når blækniveauet er under den 
nederste linje på tanken, kan beskadige produktet.
Varmista jäljellä oleva musteen määrä tarkistamalla 
silmämääräisesti musteen taso tuotteen säiliössä. Tulostimen 
käytön jatkaminen mustetason ollessa alamerkin alapuolella voi 
aiheuttaa tulostimen vaurioitumisen.
For å bekrefte faktisk gjenværende blekk utfører du en visuell 
sjekk av blekknivået i tanken på produktet. Langvarig bruk av 
produktet når blekknivået er under den nedre linjen på tanken 
kan skade produktet.
För att kontrollera hur mycket bläck det finns kvar, kontrollera 
visuellt bläcknivån i alla produktens behållare. Fortsatt 
användning av produkten när bläcknivå är under det nedre 
sträcket på behållaren kan skada produkten.

Blækpatronkoder / Mustepullon koodit /  
Blekkflaskekoder / Bläckbehållarkoder

For Europa / Eurooppa / For Europa / För Europa

ET-M1170 111

ET-M1170U 121

M1170 110*1/110S*2

 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.

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

A B 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.
Tämä opas sisältää perustiedot tuotteestasi ja ongelmanratkaisuvinkkejä. 
Katso Käyttöopas (digitaalinen opas) saadaksesi lisää tietoja. Uusimmat 
oppaiden versiot ovat saatavilla seuraavalta sivustolta.
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 lande uden for Europa / Euroopan ulkopuolella  / 
For land utenfor Europa  / För länder utanför Europa

For Europa / Eurooppa / 
For Europa / För Europa 

  http://support.epson.net/

  http://www.epson.eu/Support

Transport / Kuljetus /  
Transportering / Transport

A

B

D
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 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 transport. 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.

C

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

Forside / Etupuoli / Forside / Framsida

Bagside / Takapuoli / Bakside / Baksida

A B

C D

Kontrol af blækniveau. Hvis 
et blækniveau er under den 
nederste linje, skal du se 
trin B – H i "2 Påfyldning af 
blæk", og genopfylde blæk.

Tarkista mustetasot. Jos mustetaso on alemman viivan alla, katso vaiheet 
B – H kohdasta ”2 Musteen lisääminen” ja lisää mustetta.
Sjekk blekknivå. Hvis et blekknivå er under den nederste linjen, må du se 
trinn B til H i «2 Fylle pе blekk» og etterfylle blekk.
Kontrollera bläcknivån. Om en bläcknivå är lägre än nedersta linjen ska du 
se steg B till H i ”2 Fylla på bläck” och fylla på bläcket.

 Q  Hvis lampen H blinker, skal du trykke på knappen .
Jos valo H vilkkuu, paina painiketta .
Hvis H-lyset blinker, trykk på -knappen.
Om lampan H blinkar trycker du på -knappen.

Der er opstået en printerfejl. Åbn printerdækslet, og fjern 
eventuelt papir inde i printeren. Sluk og tænd for strømmen.

Se Brugervejledningen (digital manual) for flere oplysninger.

Kytkee tulostimen päälle tai pois.

Tulostaa verkkoyhteysraportin ja määrittää verkon ongelmien 
syyt. Saat lisätietoa pitämällä painiketta painettuna yli 
5 sekunnin ajan, jolloin verkon tila tulostuu.

Tyhjentää verkkovirheen. Pidä painettuna vähintään 5 sekuntia, 
jos haluat tehdä verkkoasetukset WPS-työntöpainikkeen avulla.

Pysäyttää tämän hetkisen toiminnan. Pidä tätä painiketta 
pohjassa viisi sekuntia, kunnes -painike vilkkuu, suorittaaksesi 
tulostuspään puhdistuksen.

Pidä - ja -painikkeita pohjassa yhtä aikaa aloittaaksesi 
PIN-koodin asetusprosessin (WPS).

Pidä - ja -painikkeita pohjassa yhtä aikaa aloittaaksesi 
Wi-Fi Direct (yksinkertainen AP) -asennuksen.

Käynnistä tulostin pitäen samalla pohjassa -painiketta 
palauttaaksesi oletusverkkoasetukset. Kun verkkoasetukset 
palautetaan, tulostin käynnistyy ja verkon tilan valot vilkkuvat 
vuoronperään.

Käynnistä tulostin pitäen samalla pohjassa -painiketta 
tulostaaksesi suutinten tarkastuskuvion.

Merkkivalojen tulkitseminen
  :  Päällä   :  Vilkkuu

Normaali tila

Tulostin on yhdistetty langattomaan (Wi-Fi) verkkoon.

Tulostin on yhdistetty verkkoon Wi-Fi Direct (yksinkertainen AP) 
-tilassa.

Virhetila

Wi-Fi-yhteysvirhe on tapahtunut. Paina -painiketta 
poistaaksesi virheen ja yritä uudestaan.

Alkuperäinen musteen lataaminen ei välttämättä ole valmis. 
Katso etusivun kohta ”2 Musteen lisääminen”.

On aika nollata mustetaso. Täytä säiliöön mustetta sen ylempään 
viivaan saakka ja nollaa sitten mustetaso.

Mustetta ei ole tarpeeksi puhdistuksen suorittamista varten. 
Täytä säiliöön mustetta sen ylempään viivaan saakka ja nollaa 
mustetaso ennen kuin aloitat puhdistuksen.

Pian on aika nollata mustetaso. Voit jatkaa tulostusta siihen 
saakka. Valmistele uusi mustepullo.

Huoltolaatikko lähenee käyttöikänsä loppua. Kun tietokoneella 
näytetään viesti, että tulostus voi jatkua, jatka tulostamista 
painamalla painiketta .

Paperia ei ole ladattu tai laitteeseen on syötetty useampi kuin 
yksi arkki kerrallaan. Lataa paperi ja paina -painiketta.

Ladatun paperin koko ei vastaa tulostusasetusta. Lataa oikean 
kokoista paperia.

Tulostinohjaimessa on ongelma. Peruuta tulostustyö painamalla 
painiketta .

Vilkkuu hitaasti (1,25 sekunnin välein)
Paperitukos on tapahtunut. Poista paperi ja paina -painiketta.

Vilkkuu nopeasti (0,5 sekunnin välein)
Tulostimen sisässä on paperia. Lisää A4-kokoista paperia 
paperin takasyöttöaukkoon ja poista tulostimen sisällä oleva 
paperi painamalla -painiketta. Lisää paperit pystysuunnassa.

Tulostinta ei sammutettu oikein. Poistettuasi virheen painamalla 
-painiketta peruuta odottavat tulostustyöt. Suosittelemme 

suuttimen tarkistuksen suorittamista, koska suuttimet ovat ehkä 
kuivaneet tai tukkeutuneet. Varmista, että sammutat tulostimen 
painamalla -painiketta.

Vilkkuu samaan 
aikaan

Tulostimen kansi on auki. Sulje tulostimen kansi siten, että se 
napsahtaa.

Tulostekytkimen vipu on alhaalla. Nosta tulostekytkimen vipu 
ylös.

Tulostekytkimen vipu on ylhäällä. Avaa paperikasetin suojus ja 
laske tulostekytkimen vipu alas.

Vilkkuu vuoron 
perään

Huoltolaatikko on saavuttanut käyttöikänsä lopun. 
Huoltolaatikko on vaihdettava uuteen.

Huoltolaatikkoa ei tunnistettu. Et voi asentaa huoltolaatikkoa, 
jota on jo käytetty toisessa tulostimessa. Asenna uusi 
huoltolaatikko.

Huoltolaatikkoa ei ole asennettu. Asenna huoltolaatikko 
uudelleen.

Huoltolaatikossa ei ole tarpeeksi vapaata tilaa puhdistuksen 
suorittamista varten. Vaihda huoltolaatikko uuteen ennen 
kuin aloitat puhdistuksen. Voit ehkä edelleen tulostaa, vaikka 
puhdistusta ei voida suorittaa.

Tulostin on käynnistynyt palautustilassa, koska laitteiston 
päivitys epäonnistui. Noudata alla olevia ohjeita päivittääksesi 
laiteohjelmiston.
Lisätietoja saat katsomalla virheilmoitustaulukon Käyttöoppaan 
kohdasta ”Ongelmien ratkaisu”.

Tulostinvirhe on tapahtunut. Avaa tulostimen kansi ja poista 
paperi tulostimen sisältä. Laita virta pois ja päälle.

Katso Käyttöopas (digitaalinen opas) saadaksesi lisää tietoja.

Slår skriveren på eller av.

Skriver ut en tilkoblingsrapport for nettverket for å fastslå 
årsakene til eventuelle nettverksproblemer. For å få mer 
informasjon kan du holde inne denne knappen i mer enn 
5 sekunder for å skrive ut et statusark for nettverket.

Fjerner en nettverskfeil. Hold inne i 5 sekunder eller mer for 
å angi nettverksinnstillinger med WPS-trykknappen.

Stopper pågående handling. Hold denne knappen inne 
i 5 sekunder til -knappen blinker for å kjøre rengjøring 
av skriverhodet.

Hold inne - og -knappene samtidig for å starte  
PIN-kodeoppsett (WPS).

Hold inne - og -knappene samtidig for å starte 
konfigurasjon av Wi-Fi Direct (Enkel AP).

Slå på skriveren mens du holder inne -knappen for 
å gjenopprette standard nettverksinnstillinger. Når 
nettverksinnstillingene er gjenopprettet, slår skriveren seg på, 
og nettverksstatuslysene blinker vekselvis.

Slå på skriveren mens du holder inne -knappen for å skrive ut 
dysekontrollmønsteret.

Les indikasjonslysene
  :  På   :  Blinker

Normal status

Indikerer at skriveren er koblet til et trådløst nettverk (Wi-Fi).

Skriveren er koblet til et nettverk i Wi-Fi Direct-modus (Enkel AP).

Feilstatus

Det har oppstått en feil med Wi-Fi-tilkoblingen. Trykk på 
-knappen for å fjerne feilen og prøve på nytt.

Den første blekkladingen er kanskje ikke fullført. Se avsnittet 
«2 Fylle pе blekk» på forsiden.

Det er på tide å tilbakestille blekknivået. Etterfyll 
blekkbeholderen til den øvre linjen, og tilbakestill deretter 
blekknivået.

Det er ikke nok blekk igjen til å utføre rensing. Etterfyll 
blekkbeholderen til den øvre linjen, og tilbakestill deretter 
blekknivået før rensing.

Det er nesten på tide å tilbakestille blekknivået. Du kan skrive 
ut til det er på tide å tilbakestille blekknivået. Forbered en ny 
blekkflaske.

Vedlikeholdsboksen er nesten helt oppbrukt. Når en melding 
vises på datamaskinen som sier at du kan fortsette å skrive ut, 
trykk på -knappen for å fortsette å skrive ut.

Det er ikke lagt i papir eller flere ark er blitt matet samtidig. 
Legg i papir, og trykk på -knappen.

Papirstørrelsen som er lagt inn matcher ikke innstillingen for 
utskrift. Legg inn riktig papirstørrelse.

Det er et problem med driveren til printeren.  
Trykk på -knappen for å kansellere utskriftsjobben.

Blinker sakte (i intevaller på 1,25 sekunder)
Papiret har satt seg fast. Fjern papiret og trykk på -knappen.

Blinker hurtig (i intevaller på 0,5 sekunder)
Papir blir igjen inni skriveren. Legg papir i A4-størrelse i bakre 
papirmaterspor og trykk på -knappen for å fjerne papiret. 
Legg inn papir i stående retning.

Skriveren ble ikke slått av på riktig måte. Etter at du har fjernet 
feilen ved å trykke på -knappen, må du avbryte eventuelle 
ventende utskriftsjobber. Vi anbefaler at du utfører en dysesjekk, 
da dysene kan ha tørket eller blitt tilstoppet. Hvis du vil slå av 
skriveren, må du sørge for at du trykker på -knappen.

Blinker 
samtidig

Skriverdekselet er åpnet. Lukk skriverdekselet til du hører et 
klikk.

Bryterhendelen til utgangen er senket. Hev bryterhendelen til 
utgangen.

Bryterhendelen til utgangen er hevet. Åpne 
papirkassettdekselet og senk bryterhendelen til utgangen.

Blinker 
vekselvis

En vedlikeholdsboks er nesten helt oppbrukt. 
Vedlikeholdsboksen må skiftes ut.

Vedlikeholdsboksen gjenkjennes ikke. Du kan ikke installere en 
vedlikeholdsboks som allerede har vært brukt i en annen skriver. 
Installer en ny vedlikeholdsboks.

Vedlikeholdsboksen er ikke installert. Installer 
vedlikeholdsboksen på nytt.

Det er ikke nok ledig plass i vedlikeholdsboksen til å utføre 
rengjøring. Bytt ut vedlikeholdsboksen før rengjøring. Du vil 
kanskje fremdeles kunne skrive ut selv om du ikke kan utføre 
rengjøring.

Skriveren startet opp i gjenopprettingsmodus fordi 
fastvareoppdateringen mislyktes. Følg fremgangsmåten 
nedenfor for å prøve å oppdatere fastvaren på nytt.
Du finner ytterligere informasjon i feilindikatortabellen fra 
«Problemløsning» i Brukerhåndboken.

Det har oppstått en skriverfeil. Åpne skriverdekselet og ta ut 
papir som ligger i skriveren. Slå strømmen av og på igjen.

Se Brukerhåndboken (digital manuell) for flere detaljer.

Slår på eller stänger av skrivaren.

Skriver ut en nätverksanslutningrapport för att identifiera 
orsaker till nätverksproblem. För att få mer information, håll 
denna knapp nedtryckt i mer än 5 sekunder för att skriva ut ett 
närverksstatusark.

Rensar ett nätverksfel. Håll nedtryckt i 5 sekunder eller mer för 
att utföra nätverksinställningar med WPS-tryckknappen.

Stoppar den aktuella åtgärden. Håll in den här knappen 
i 5 sekunder tills -knappen blinkar för att köra rengöring av 
skrivarhuvud.

Håll ned - och -knapparna samtidigt för att starta 
konfiguration av PIN-kod (WPS).

Håll ned - och -knapparna samtidigt för att starta Wi-Fi 
Direct-konfiguration (Simple AP).

Slå på skrivaren genom att hålla ned -knappen för 
att återställa standardnätverksinställningarna. När 
nätverksinställningarna återställs slås skrivaren på och 
nätverksstatuslamporna blinkar alternerat.

Slå på skrivaren genom att hålla ned -knappen för att skriva ut 
munstyckeskontrollmönster.

Läsa av indikeringslamporna
  :  På   :  Blinkar

Normal status

Skrivaren är ansluten till trådlöst (Wi-Fi) nätverk.

Skrivaren är ansluten till ett nätverk i Wi-Fi Direct (Simple AP)-
läge.

Felstatus

Ett Wi-Fi-anslutningsfel har uppstått. Tryck på -knappen 
för att rensa felet och försök igen.

Initial bläckpåfyllning kanske inte slutförs. Se avsnittet ”2 Fylla 
på bläck” på framsidan.

Det är dags att återställa bläcknivån. Fyll på bläckbehållaren till 
den övre markeringen och återställ sedan bläcknivån.

Det finns inte tillräckligt med bläck för att kunna utföra 
rengöringen. Fyll på bläckbehållaren till den övre markeringen 
och återställ sedan bläcknivån innan du utför rengöringen.

Det är nästan dags att återställa bläcknivån. Du kan skriva 
ut tills det blir dags att återställa bläcknivån. Förbered en ny 
bläckflaska.

Underhållslådan måste snart bytas. När ett meddelande som 
säger att du kan fortsätta att skriva ut visas på datorn ska du 
trycka på -knappen för att fortsätta med utskriften.

Inget papper fylls på eller mer än ett ark matas i taget. Fyll på 
papper och tryck på -knappen.

Storlek på papperet som finns i skrivaren motsvarar inte 
skrivarinställningarna. Lägg i papper med rätt storlek.

Det föreligger ett problem med skrivarens drivrutin. Tryck på 
knappen  för att avbryta utskriftsjobbet.

Blinkar långsamt (med 1,25 sekunders intervall)
Ett pappersstopp har uppstått. Ta bort papperet och tryck på  

-knappen.

Blinkar snabbt (med 0,5 sekunders intervall)
Papper fastnar inuti skrivaren. Fyll på papper i A4-storlek i den 
bakre pappersmataren och tryck sedan på knappen  för att 
ta bort papperet från skrivarens insida. Fyll på papper i stående 
riktning.

Skrivaren stängdes inte av korrekt. Efter rensning av 
felet genom att trycka på -knappen avbryter du alla 
väntande utskriftsjobb. Vi rekommenderar att du utför en 
munstyckeskontroll, eftersom munstyckena kan ha torkat ut 
eller blivit igensatta. För att starta skrivaren ska du se till att 
trycka på -knappen.

Blinkar 
samtidigt

Skrivarluckan är öppen. Stäng skrivarluckan tills den snäpper 
fast.

Utmatningsfackets skena är nedsänkt. Lyft utmatningsfackets 
skena.

Utmatningsfackets skena är upplyft. Öppna luckan till 
papperskassetten och sänk sedan utmatningsfackets skena.

Blinkar växelvis

En underhållslåda måste snart bytas. Underhållslådan behöver 
bytas ut.

Underhållslådan kan inte identifieras. Du kan inte installera 
en underhållslåda som redan har använts i en annan skrivare. 
Installera en ny underhållslåda.

Underhållslådan inte är installerad. Installera underhållslådan 
igen.

Det finns inte tillräcklig plats i underhållslådan för att kunna 
utföra rengöringen. Byt underhållslådan innan rengöringen. 
Du kan fortfarande skriva ut även om du inte kan utföra 
rengöringen.

Skrivaren har startat i återställningsläge, eftersom firmware-
uppdateringen misslyckades. Följ stegen nedan för att försöka 
uppdatera firmware igen.
För mer information, se felindikatortabellen ”Lösa problem” 
i Användarhandbok.

Ett skrivarfel har uppstått. Öppna skrivarluckan och ta bort 
papperet som fastnat i skrivaren. Stäng av strömmen och slå på 
den igen.

Se Användarhandbok (digital manual) för mer detaljer.
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