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Indledning / Johdanto / Innledning / Inledning

C D

E F Der tages forbehold for ændringer uden 
advarsel af beskyttelsesmaterialerne, 
hvad angår udformning, antal og 
placering.

Suojamateriaalien muoto, määrä ja sijainti 
voi muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Form, antall og plassering av 
beskyttelsesmaterialet kan endres uten 
varsel.

Form, antal och placering av 
skyddsmaterialen kan ändras utan 
förvarning.

Valg af printerens placering / Sijoituspaikan valitseminen tulostimelle / 
Velge et sted for skriveren / Välja en plats för skrivaren

154 mm

350 mm

329 mm453 mm

30 mm* Plads, der er påkrævet under drift.

* Käytön aikana tarvittava tila.

* Plassbehov under drift.

* Utrymme krävs under drift.

Indledende blækpåfyldning /
Ensimmäinen musteen lataaminen /
Første innsetting av blekk /
Inledande bläckpåfyllnad

c
 ❏ Fyld alle blækbeholdere, inden du tænder for printeren.
 ❏ Epson anbefaler brug af originale Epson-blækflasker. Epsons 

garanti dækker ikke skader på dækslet forårsaget af andre 
blæktyper end de specificerede, herunder original Epson-
blæk, som ikke designet til denne printer, eller blæk fra 
tredjeparter. Andre produkter, der ikke er fremstillet af 
Epson, kan forårsage skader, der ikke er omfattet af Epsons 
garanti, og som under visse omstændigheder kan forårsage 
uregelmæssig printeradfærd.

 ❏ Täytä kaikki mustesäiliöt ennen tulostimen käynnistämistä.
 ❏ Epson suosittelee vain aitojen Epson-mustepullojen käyttöä. 

Epson-takuu ei kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet 
muiden kuin määritettyjen musteiden käytöstä, mukaan 
lukien aidot Epson-musteet, joita ei ole tarkoitettu tälle 
tulostimelle, tai mistä tahansa kolmannen osapuolen 
musteesta. Muut kuin Epsonin valmistamat tuotteet voivat 
aiheuttaa vaurioita, joita Epsonin takuut eivät kata, ja 
joissakin olosuhteissa niiden käyttö voi aiheuttaa tulostimen 
arvaamatonta toimintaa.

 ❏ Fyll alle blekkpatroner før du slår på skriveren.
 ❏ Epson anbefaler at du bruker ekte Epson-blekkflasker. Epson-

garantien dekker ikke skader forårsaket av bruk av annet 
enn spesifisert blekk, inkludert ekte Epson-blekk som ikke 
er laget for denne skriveren eller blekk fra tredjepart. Andre 
produkter som ikke er produsert av Epson kan forårsake 
skader som ikke dekkes av Epsons garanti, og kan under 
visse forhold føre til feil på skriveren.

 ❏ Fyll på alla bläckpatroner innan du slår på skrivaren.
 ❏ Epson rekommenderar att du använder Epson-

originalbläckflaskor. Epsons garanti täcker inte skador som 
orsakats av annat bläck än de som anges, inklusive äkta 
Epson-bläck som inte är avsett för den här skrivaren eller 
bläck från tredje part. Andra produkter som inte tillverkats av 
Epson kan orsaka skador som inte täcks av Epsons garantier 
och kan under vissa omständigheter leda till ojämn funktion 
hos skrivaren.

 ❏ De første blækflasker bruges delvist til at fylde printhovedet. 
Disse flasker vil muligvis udskrive færre sider i forhold til 
efterfølgende blækflasker.

 ❏ Blækflasker (forhandles separat) er påkrævet for blækpåfyldning.
 ❏ Ensimmäisiä mustepulloja käytetään osittain tulostuspään 

lataamiseen. Näillä mustepulloilla voi tulostua vähemmän 
sivuja kuin seuraavilla pulloilla.

 ❏ Mustepulloja (myydään erikseen) tarvitaan musteen 
lataamiseen.

 ❏ De første blekkflaskene vil delvis brukes til å lade skrivehodet. 
Disse flaskene kan skrive ut færre sider sammenlignet med 
påfølgende blekkflasker.

 ❏ Blekkflasker (selges separat) kreves for blekklading.
 ❏ De första bläckflaskorna används delvis för att fylla på 

skrivhuvudet. Med dessa flaskor kan du skriva ut färre sidor 
jämfört med efterföljande bläckflaskor.

 ❏ Bläckflaskor (säljs separat) krävs för bläckladdning.
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c
Sørg for, at farven på blækbeholderen matcher den 
blækfarve, du vil påfylde.
Varmista, että mustesäiliön väri on sama kuin väri, jota haluat 
lisätä.
Sørg for at fargen til blekkbeholderen er lik blekkfargen du vil 
fylle på.
Se till att färgen på bläckbehållaren matchar den bläckfärg 
som du vill fylla på.
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c
 ❏ Fjern hætten, og hold samtidig blækflasken lodret. Ellers kan 

der lække blæk.
 ❏ Lad ikke toppen af blækflasken ramme nogen genstande, når 

du har taget hætten af den; ellers kan du spilde blæk.
 ❏ Klem ikke på flasken med vilje, idet der kan spildes blæk.
 ❏ Poista korkki siten, että pidät mustepulloa pystyasennossa. 

Muuten mustetta voi vuotaa.
 ❏ Älä anna mustepullon yläosan osua mihinkään esineeseen 

sen jälkeen, kun sen korkki on poistettu. Muuten mustetta 
voi läikkyä.

 ❏ Älä purista pulloa väkisin, sillä mustetta voi vuotaa.
 ❏ Ta av lokket mens du holder blekkflasken oppreist, ellers kan 

det lekke blekk.
 ❏ Ikke la toppen av blekkflasken slå mot noen gjenstander 

etter at kapselen har blitt fjernet; ellers kan det hende at 
blekk renner ut.

 ❏ Trykk ikke på flasken med makt, da blekket kan renne ut.
 ❏ Ta bort locket medan du håller bläckflaskan upprätt, annars 

kan det läcka ut bläck.
 ❏ Låt inte toppen av bläckflaskan slå mot något efter att du har 

tagit av locket, eftersom bläck då kan spillas ut.
 ❏ Tryck inte hårt på flaskan eftersom bläcket då kan spillas ut.

F Kontroller den øverste linje i blækbeholderen.

Tarkista mustesäiliön yläviiva.

Kontroller den øverste linjen i blekkbeholderen.

Kontrollera det övre strecket på bläckbehållaren.

Øverste linje/Yläviiva/

Øvre linje/Övre streck

G Når du har kontrolleret farven, skal du sætte flasken ind i 
påfyldningsporten.

 ❏ Når du indsætter blækflasken i påfyldningsporten for 
den rigtige farve, begynder blækket at flyde og stopper 
automatisk, når blækniveauet når den øverste linje.

 ❏ Hvis blækket ikke begynder at flyde ind i beholderen, 
skal du fjerne blækflasken og prøve indsætte den igen.

Aseta pullo täyttöaukkoon värin tarkistamisen jälkeen.
 ❏ Kun asetat mustepullon halutun värin täyttöporttiin, 

muste alkaa valua säiliöön. Täyttö päättyy automaattisesti, 
kun mustetaso saavuttaa yläviivan.

 ❏ Jos muste ei ala valumaan säiliöön, poista mustepullo ja 
aseta se uudelleen paikalleen.

Etter at du har sjekket fargen, setter du flasken inn i 
påfyllingsporten.

 ❏ Når du setter blekkflasken inn i fylleporten for riktig farge, 
begynner blekket å renne og flyten stopper automatisk 
når blekknivået når den øverste linjen.

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

Efter att färgen kontrollerats, sätt in flaskan i 
påfyllningsporten.

 ❏ När du sätter in bläckflaskan i påfyllningsporten för 
den rätta färgen, börjar bläcket flyta och flödet stoppas 
automatiskt när bläcket har nått till det övre sträcket.

 ❏ Om bläcket inte börjar flyta i behållaren, ta bort 
bläckflaskan och sätt in den igen.

c
Fjern og genindsæt ikke blækflasker, når blækket har nået 
den øverste linje, idet der ellers kan spildes blæk.
Älä poista mustepulloja äläkä aseta niitä uudelleen sen 
jälkeen kun muste yltää yläviivaan, sillä tämä voi saada 
musteen läikkymään.
Ikke fjern eller sett inn blekkflasker etter at blekket har nådd 
øvre linje, da dette kan føre til blekksøl.
Ta inte bort och sätt tillbaka bläckflaskor när bläcket har nått 
det övre strecket, eftersom det kan leda till att bläck spills ut.

Instruktioner til placering af printeren
Installér printeren på et sted som det, der er beskrevet nedenfor.

 ❏ Vælg en placering med mindst så meget plads som vist 
ovenfor. Når du trækker kabler fra forsiden af printeren og 
rundt om siderne på den, skal du efterlade et frirum på 
omkring 10 mm, som kablerne kan føres igennem.

 ❏ Placer den et sted med adgang til et passende strømstik.
 ❏ Placér printeren et sted, hvor den står jævnt og stabilt, og som 

kan bære dens vægt  på ca. 7 kg.
 ❏ Vælg en placering med en temperatur på 10–35 °C og en 

luftfugtighed på 20–80 %.
Hvis printeren sættes på et stativ, bør der sørges for, at de 
samme rammeforhold gør sig gældende i stativets omgivelser.
Selv hvis ovenstående betingelser overholdes, er det ikke 
sikkert, printeren udskriver ordentligt, hvis de miljømæssige 
forhold ikke er optimale for papiret. 
Desuden bør printeren ikke komme i kontakt med 
udtørrende direkte sollys eller varmekilder, som vil forstyrre 
luftfugtighedsforholdene.

Ohjeet tulostimen paikan valintaan
Asenna tulostin alla kuvatun kaltaiseen paikkaan.

 ❏ Valitse paikka, jossa on vähintään yhtä paljon tilaa kuin mitä 
yläpuolella näkyy. Kun vedät kaapeleita tulostimen etupuolelta 
sivujen ympäri, jätä noin 10 mm tilaa, jonka läpi kaapelit 
pääsevät kulkemaan.

 ❏ Valitse sijainti niin, että tulostin voidaan yhdistää sille 
varattuun pistorasiaan.

 ❏ Valitse tasainen ja vakaa paikka, joka kestää tulostimen noin 
7 kg:n painon.

 ❏ Valitse paikka, jonka lämpötila on 10–35 C° ja kosteus 20–80 %.
Jos tulostin sijoitetaan järjestelmätelineeseen, varmista, että 
telineympäristö vastaa sallittuja arvoja.
Vaikka tulostimen käyttöympäristöehdot täyttyisivät, 
tulostuksessa saattaa silti ilmetä ongelmia, mikäli 
käyttöympäristö ei vastaa paperin vaatimuksia. 
Pidä tulostin poissa suorasta, kuivattavasta auringonvalosta ja 
lämmönlähteistä, jotta sopiva kosteustaso säilyisi.

Instruksjoner for plassering av skriveren
Installer skriveren på et sted som beskrevet nedenfor.

 ❏ Velg et sted med minst like mye plass som vist ovenfor. Når 
du legger kabler fra forsiden av skriveren rundt sidene, la det 
være ca. 10 mm plass der kablene kan passere.

 ❏ Velg en plassering med tilgang til et dedikert strømuttak.
 ❏ Velg en jevn og stabil plassering som tåler skriverens vekt på 

omtrent 7 kg.
 ❏ Velg et sted med en temperatur på 10–35 °C og en 

luftfuktighet på 20–80 %.
Hvis skriveren plasseres på et systemstativ, må du påse at 
miljøet er innenfor disse verdiene.
Selv om ovennevnte betingelser overholdes, kan 
utskriftskvaliteten variere dersom miljøbetingelsene ikke er 
riktige for papiret. 
Du må også holde skriveren unna fra tørkende, direkte sollys, 
eller andre varmekilder for å opprettholde egnet luftfuktighet.

Anvisningar för placering av skrivaren
Installera skrivaren på en plats som liknar den som beskrivs 
nedan.

 ❏ Välj en plats med minst så mycket utrymme som visas ovan. 
När du drar kablar från skrivarens framsida och runt sidorna, 
lämna ett utrymme på ca 10 mm där kablarna kan passera.

 ❏ Välj en plats som har tillgång till ett eget eluttag.
 ❏ Välj en horisontal och stabil plats som klarar skrivarens vikt på 

cirka 7 kg.
 ❏ Välj en plats med en temperatur på 10–35 C° och luftfuktighet 

på 20–80 %.
Om skrivaren är placerad i ett systemrack måste det 
säkerställas att dess omgivning ligger inom dessa intervall.
Även om villkoren är uppfyllda, är det möjligt att du inte kan 
skriva ut korrekt om omgivningsvillkoren inte är korrekta för 
pappret. 
För att bibehålla lämplig luftfuktighet, se till att skrivaren inte 
utsätts för direkt solljus och att den inte står i närheten av 
värmekällor.

Symbolernes betydning

!Advarsel
Advarsler skal følges for at undgå alvorlige 
personskader.

c Vigtigt: Vigtige meddelelser skal følges for at 
undgå skader på produktet.
Bemærkning: Bemærkninger indeholder 
brugbare oplysninger eller yderligere 
oplysninger om driften af produktet.

Symbolit

!Varoitus
Varoitukset ilmoittavat vakavien 
henkilövahinkojen vaarasta.

c Tärkeää: Tärkeää-ilmoitukset ilmoittavat 
tuotteen vaurioitumisen vaarasta.
Huomautus: Huomautukset sisältävät tuotteen 
käyttöä koskevia lisätietoja.

Symbolenes betydning

!Advarsel
Advarslene må følges for å unngå alvorlig 
skade.

c Viktig: Viktig-symbolene må følges for å unngå 
skade på produktet.
Merknad: Merknad: Merknader inneholder 
nyttig eller ekstra informasjon angående 
bruken av produktet.

Symbolbetydelser

!Varning!
Varningar måste noga efterföljas för att undvika 
allvarliga kroppsskador.

c Viktigt!: Viktigt!-meddelanden måste följas för 
att undvika produktskador.
Obs!: Anmärkningar innehåller användbar eller 
ytterligare information om hur du kan använda 
produkten.

Sikkerhedsvejledning / Turvallisuusohjeet / Sikkerhetsinstruksjoner / Säkerhetsinstruktioner
Se arket Sikkerhedsinstruktioner. / Katso turvaohjelehtinen. / 
Se arket med sikkerhetsinstruksjoner. / Se arket med säkerhetsinstruktioner.

Sådan holdes printeren / Tulostimen kannattelu / Holde skriveren / Hålla skrivaren

Udpakning / Pakkauksen purkaminen / Pakke opp / Packa upp

1 1 2

*1  Leveres ikke i visse regioner. / Ei toimitettavissa joillakin alueilla. / Medfølger ikke i enkelte regioner. / Medföljer inte i vissa regioner.

*2  Den taske, som printeren er placeret i ved transport. Opbevar den på et sikkert sted. / Pussi, johon tulostin on asetettu kuljetusta varten. 
Säilytä sitä turvallisessa paikassa. / Posen som skriveren plasseres i for transport. Oppbevar den på et trygt sted. / Påsen i vilken skrivaren 
är placerad för transport. Förvara den på en säker plats.

Blækflasker medfølger ikke og skal købes særskilt.

Mustepullot eivät sisälly toimitukseen, jolloin ne on ostettava erikseen.

Blekkflasker er ikke inkludert og må kjøpes separat.

Bläckflaskor medföljer inte och måste köpas separat.

Sådan fjernes beskyttelsesmaterialerne / Suojamateriaalien poistaminen / 
Fjerne beskyttelsesmaterialet / Ta bort skyddsmaterial

Fjern beskyttelsesmaterialerne på 
ydersiden og inde i printeren.

Poista suojamateriaalit tulostimen ulko- ja 
sisäpuolelta.

Fjern beskyttelsesmaterialet fra utsiden og 
innsiden av skriveren.

Ta bort skyddsmaterialet från skrivarens 
utsida och insida.
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H Når niveauet af blæk i beholderen har nået den øverste linje, 
skal du fjerne blækflasken og lukke hætten.

Heti kun säiliössä olevan musteen pinta yltää yläviivan 
tasolle, ota mustepullo pois ja sulje korkki.

Når blekknivået i tanken har nådd øvre linje, fjern 
blekkflasken og lukk lokket.

När bläcknivån i tanken har nått det övre strecket, ta bort 
bläckflaskan och stäng locket.

c
Påfyld ikke flasken blive siddende, da flasken kan blive 
beskadiget, eller blækket kan lække.
Älä jätä mustepulloa laitteen sisään. Jos pullo jätetään laitteen 
sisään, pullo voi vaurioitua tai mustetta voi vuotaa.
Ikke la flasken bli stående i, flasken kan bli skadet eller blekk kan 
lekke.
Lämna inte bläckflaskan insatt; annars kan flaskan skadas och 
bläcket kan läcka ut.

Hvis der er blæk tilbage i blækflasken, skal du stramme hætten 
og opbevare flasken oprejst til senere brug.
Jos mustepulloon jää mustetta, kiristä korkki ja varastoi pullo 
pystyasennossa myöhempää käyttöä varten.
Hvis det fremdeles er blekk i blekkflasken, kan du stramme 
hetten og lagre flasken stående for senere bruk.
Om det finns kvar bläck i bläckflaskan, dra åt locket och förvara 
flaskan upprätt för senare bruk.

I

J Gentag trin D til I for at fylde de resterende beholdere op. 
Kontrollér, at farvemærkaterne på flasken og beholderen 
passer sammen, inden du fylder hver beholder op.

Täytä jäljellä olevat säiliöt toistamalla vaiheet D–I. Tarkista 
ennen kunkin säiliön täyttämistä, että pullon ja säiliön värit 
vastaavat toisiaan.

Gjenta trinnene D til I for å fylle de resterende patronene. 
Kontroller at fargeetikettene på flasken og patronen 
samsvarer før du fyller hver patron.

Upprepa steg D till I för att fylla på de återstående 
patronerna. Kontrollera att färgetiketterna på flaskan och 
patronen matchar innan du fyller varje tank.
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M !Advarsel Anvend aldrig en anden type strøm end 
den, som er angivet på printermærkaten.

!Varoitus Käytä ainoastaan tulostimen tarrassa 
mainittua virtalähdettä.

!Advarsel Bruk kun den typen strømforsyning som er 
anvist på etiketten på skriveren.

!Varning! Använd endast den typ av strömkälla som 
anges på skrivarens skylt.

N

O Vælg et sprog, og følg instruktionerne på skærmen for at 
indstille dato og tid, og vælg typen af anvendte enheder.

Aseta päivämäärä ja kellonaika sekä valitse käytettävien 
yksiköiden tyyppi valitsemalla kieli ja seuraamalla näytöllä 
näkyviä ohjeita.

Velg et språk og følg instruksjonene på skjermen for å angi 
dato og klokkeslett, og velg typen enheter som skal brukes.

Välj ett språk och följ anvisningarna på skärmen för att 
ställa in datum och tid, och välj de måttenheter som du vill 
använda.

P Ved visning af meddelelsen ”Se arket Instal.vejledning for 
fuldførelse af initialiseringen.” skal du trykke på knappen OK 
i fem sekunder for at påbegynde blækpåfyldning. Det tager 
omkring seks minutter, før påfyldningen slutter.

Kun viesti ”Katso Asennusopas- arkki suorittaaksesi 
alustuksen loppuun.” tulee näkyviin, aloita musteen 
lataaminen painamalla OK-painiketta viiden sekunnin ajan. 
Lataamisen päättymiseen kuluu noin kuusi minuuttia.

Når meldingen «Se Installeringshåndbok- arket for å fullføre 
initialisering.» vises, trykk på OK-knappen i fem sekunder for 
å starte blekkladningen. Det tar omtrent seks minutter før 
ladingen er fullført.

När meddelandet ”Se Installationshandbok -arket för att 
slutföra initieringen.” visas, tryck på OK-knappen i fem 
sekunder för att starta bläckladdning. Det tar ungefär sex 
minuter innan laddningen avslutas.

c
Vær opmærksom på følgende forholdsregler ved påfyldning 
af blæk. Hvis der ikke bliver taget disse forholdsregler, kan 
arbejdet blive afbrudt og skal gøres igen, hvilket resulterer i et 
større blækforbrug end normalt.

 ❏ Undlad at koble strømkablet fra kontakten eller slukke for 
strømmen.

 ❏ Udfør ikke andre handlinger end de, der bliver specificeret på 
skærmen.

Noudata seuraavia varotoimia mustetta ladattaessa. Jos 
varotoimia ei noudateta, lataaminen on mahdollisesti 
keskeytettävä ja aloitettava alusta, jolloin mustetta kuluu 
tavallista enemmän.

 ❏ Älä irrota sähköjohtoa pistorasiasta tai sammuta laitteen 
virtaa.

 ❏ Suorita vain ne toimet, jotka laitteen näytössä mainitaan.
Overhold følgende forholdsregler når du setter inn blekk. Hvis 
forholdsreglene ikke følges, kan arbeidet avbrytes og måtte 
gjøres på nytt, som fører til at mer blekk enn vanlig vil bli brukt.

 ❏ Plugg ikke ut strømledningen fra vegguttaket eller skru av 
strømmen.

 ❏ Ikke utfør handlinger andre enn de spesifisert på skjermen.
Vidta följande försiktighetsåtgärder när du fyller på bläcket. 
Om dessa säkerhetsåtgärder inte vidtas, kan arbetet avbrytas 
och behöva göras om, vilket leder till att mer bläck än vanligt 
förbrukas.

 ❏ Koppla inte ur strömkabeln från uttaget och stäng inte av 
strömmen.

 ❏ Utför inga åtgärder förutom de som visas på skärmen.

Ilægning af papir / Paperin lisääminen / 
Legge i papir / Ladda papper

Læg papir i papirbakken med printsiden nedad. For yderligere 
information om ilægning af papir, se den forkortede 
Brugervejledning (PDF).

Lisää paperia paperikasettiin tulostettava puoli alaspäin. 
Lisätietoja paperin lisäämisestä on saatavilla lyhennetystä 
käyttöoppaasta (pdf ).

Legg papir i papirkassetten med utskriftssiden ned. For mer 
informasjon om hvordan du legger i papir, se kortversjonen av 
brukerhåndboken (pdf ).

Fyll på papper i papperskassetten med utskriftssidan vänd nedåt. 
För mer information om hur du fyller på papper, se den förkortade 
användarhandboken (pdf ).

A

B

C

D

E

F

Installation af grundlæggende software /
Perusohjelmiston asentaminen /
Installere grunnleggende programvare /
Installera grundprogramvaran

Klargør printeren og computeren til forbindelse før der fortsættes, 
men forbind ikke kablerne, før installationsguiden beder dig 
om at gøre det. Computeren skal være tilsluttet til internettet, 
så der kan downloades software under installationen. Den 
grundlæggende software bliver ikke installeret, hvis enhederne 
ikke er forbundne ifølge instruktionerne på skærmen.

Valmistele tulostin ja tietokone liitäntää varten ennen 
asentamista, mutta älä liitä kaapeleita ennen kuin 
asennusohjelma pyytää sinua tekemään niin. Tietokone täytyy 
yhdistää Internetiin, jotta ohjelmisto on ladattavissa asennuksen 
aikana. Perusohjelmistoa ei asenneta, jos laitteita ei ole liitetty 
näytön ohjeiden mukaisesti.

Klargjør skriveren og datamaskinen for tilkobling for du fortsetter, 
men ikke koble til kablene før installasjonsprogrammet ber 
deg om å gjøre det. Datamaskinen må være koblet til Internett, 
slik at programvaren kan lastes ned under installasjonen. Den 
grunnleggende programvaren installeres ikke hvis enhetene ikke 
er koblet i henhold til instruksjonene på skjermen.

Gör skrivaren och datorn redo för anslutning innan du fortsätter, 
men anslut inte kablarna förrän installationsprogrammet 
uppmanar dig att göra det. Datorn måste vara ansluten till 
internet så att programvaran kan laddas ner under installationen. 
Grundprogrammet kommer inte att installeras om enheterna inte 
är anslutna enligt instruktionerna på skärmen.

USBNetwork

Mac
Intet CD/DVD-drev
Ei CD/DVD-asemaa
Ingen CD/DVD-stasjon
Ingen CD-/DVD-enhet

Windows Softwaredisk/
Ohjelmistolevy/
Programvare-CD/
Programvaruskiva

A Indtast “epson.sn” og printermodellen i en browser og klip 
på .

Syötä ”epson.sn” ja tulostimen mallin nimi verkkoselaimeen 
ja napsauta .

Angi «epson-sn» og skrivermodellens navn i en nettleser og 
klikk på .

Ange ”epson.sn” och namnet på skrivarmodellen i en 
webbläsare och klicka på .

B Klik på Opsætning - Downloade.

Napsauta Asetus - Lataa.

Klikk på Oppsett - Last ned.

Klicka på Inställning - Hämta.

C Kør det downloadede installationsprogram.

Käynnistä ladattu asennusohjelma.

Kjør det nedlastede installasjonsprogrammet.

Kör den nedladdade installeraren.

D Når du har fået vist og accepteret vilkårene for brug af 
softwaren, skal du følge instruktionerne på skærmen for at 
fuldføre installationen.

Lue ja hyväksy ohjelmiston käyttöehdot sekä päätä 
asentaminen näytön ohjeiden mukaan.

Etter at du har lest og godtatt programvarens vilkår for 
bruk, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre 
installasjonen.

Följ, efter att du har läst och godkänt programvaruvillkoren, 
anvisningarna på skärmen för att slutföra installationen.

 ❏ Hvis meddelelsen ”Windows Firewall har blokeret nogle 
af funktionerne i denne app” vises, skal du klikke på Tillad 
adgang, når du har bekræftet, at udgiveren er ”SEIKO EPSON 
CORPORATION”.

 ❏ Hvis meddelelsen ”Vil du installere dette enhedsprogram?” 
vises, skal du sørge for at klikke på Installér.

 ❏ Jos viesti ”Windowsin palomuuri on estänyt osan tämän 
sovelluksen ominaisuuksista” tulee näkyviin, napsauta 
kohtaa Salli yhteys varmistettuasi, että julkaisija on ”SEIKO 
EPSON CORPORATION”.

 ❏ Jos viesti ”Haluatko asentaa tämän laiteohjelmiston?” 
tulee näkyviin, napsauta kohtaa Asenna.

 ❏ Hvis meldingen «Windows-brannmuren har blokkert 
noen funksjoner i denne appen» vises, klikk på Tillat 
tilgang etter å ha bekreftet at utgiveren er «SEIKO EPSON 
CORPORATION».

 ❏ Hvis meldingen «Vil du installere denne 
enhetsprogramvaren?» vises, klikk på Installer.

 ❏ Om meddelandet ”Vissa funktioner i den här appen har 
blockerats av Windows-brandväggen” visas så klickar 
du på Tillåt åtkomst efter att du bekräftat att utgivaren är 
”SEIKO EPSON CORPORATION”.

 ❏ Om meddelandet ”Vill du installera den här 
programvaran?” visas, se till att klicka på Installera.

Tilslutning af Ethernet- eller USB-kabel /
Ethernet- tai USB-kaapelin kytkeminen /
Koble til en Ethernet- eller USB-kabel /
Ansluta en Ethernet- eller USB-kabel

c
Visse handlinger såsom blækpåfyldning kræver, at printerens 
indbyggede enhed udvides. Når du tilslutter et Ethernet- eller 
USB-kabel, skal du følge nedenstående trin for at undgå, at det 
frakobles.
Jotkut toiminnot, kuten musteen lataaminen, edellyttävät 
tulostimen sisäisen yksikön laajentamista. Kytkiessäsi Ethernet- 
tai USB-kaapelia noudata alla olevia vaiheistettuja ohjeita, jotta 
yhteys ei katkea.
Noen handlinger, som blekklading, krever at skriverens interne 
enhet dras ut. Når du kobler til en Ethernet- eller USB-kabel, følg 
trinnene nedenfor for å forhindre frakobling.
Vissa åtgärder som bläckladdning kräver att skrivarens interna 
enhet förlängs. När du ansluter en Ethernet- eller USB-kabel, följ 
stegen nedan för att förhindra att den kopplas bort.

Du kan få vist en video, der viser, hvordan du tilslutter Ethernet- 
og USB-kabler ved at scanne QR-kodemærkatet bag på 
printeren.
Ethernet- ja USB-kaapeleiden kytkemistä havainnollistava video 
on katsottavissa skannaamalla tulostimen takana oleva QR-
koodimerkintä.
En video som viser hvordan du kobler til Ethernet- og USB-
kabler kan vises ved å skanne QR-koden på baksiden av 
skriveren.
En video som visar hur man ansluter Ethernet- och USB-kablar 
kan visas genom att skanna QR-kodens etikett på baksidan av 
skrivaren.

Anvend ikke USB-kabler, der har ferritkerner.

Älä käytä ferriittiytimellisiä USB-kaapeleita.

Ikke bruk USB-kabler utstyrt med ferrittkjerner.

Använd inte USB-kablar med ferritkärnor.

A

B

C

D

E

F Sæt printerens indbyggede enhed tilbage i dens oprindelige 
position, og luk derefter frontdækslet.

Palauta tulostimen sisäinen yksikkö alkuperäiseen 
asentoonsa ja sulje sitten etukansi.

Sett skriverens interne enhet tilbake til sin opprinnelige 
posisjon, og lukk deretter frontdekselet.

Sätt tillbaka skrivarens interna enhet till dess ursprungliga 
läge och stäng sedan den främre luckan.

Hvis du ikke kan lukke den indbyggede enhed, skal du 
gentage trin E. Du kan få vist en video, der viser den korrekte 
procedure, ved at scanne QR-kodemærkatet.
Ellet pysty sulkemaan sisäistä yksikköä, toista vaihe E. Oikean 
toimintatavan esittelevä video on katsottavissa skannaamalla 
QR-koodimerkintä.
Hvis du ikke kan lukke den interne enheten, gjenta trinn E. 
En video som viser riktig prosedyre kan vises ved å skanne 
QR-koden på etiketten.

Om du inte kan stänga den interna enheten, upprepa steg E. 
En video som demonstrerar den korrekta proceduren kan 
visas genom att skanna QR-kodetiketten.

G

Visning af online-vejledninger /
Verkkokäyttöisten oppaiden 
katseleminen /
Se onlineveiledningene /
Visa online-handböckerna

For detaljer om betjening og udførelse af vedligeholdelse samt 
information om fejlfinding, se online manualerne. 
Du kan åbne online manualerne ved at klikke på ikonet Epson 
Manuals, der er oprettet på computerens skrivebord.
Ikonet Epson Manuals oprettes, når brugervejledningerne 
installeres ved hjælp af ”Installation af grundlæggende software” i 
det forrige afsnit.

Lisätietoja käytöstä, kunnossapitotoimista ja vianmäärityksestä 
on saatavilla verkkokäyttöoppaista. 
Verkkokäyttöoppaat voi avata napsauttamalla tietokoneen 
työpöydällä olevaa Epson Manuals -kuvaketta.
Epson Manuals -kuvake luodaan, kun oppaat asennetaan 
edellisen osion kohdan ”Perusohjelmiston asentaminen” 
mukaisesti.

For informasjon om bruk og vedlikehold samt 
feilsøkingsinformasjon, se onlinemanualene. 
Du kan åpne onlinemanualene ved å klikke på Epson Manuals-
ikonet, som er opprettet på datamaskinens skrivebord.
Epson Manuals-ikonet opprettes når håndbøkene installeres ved 
hjelp av «Installere grunnleggende programvare» i forrige avsnitt.

För mer information om användning och underhåll, och 
felsökningsinformation, se online-handböckerna. 
Du kan öppna online-handböckerna genom att klicka på Epson 
Manuals-ikonen som skapats på datorns skrivbord.
Ikonen Epson Manuals skapas när handböckerna installeras med 
hjälp av ”Installera grundprogramvaran” i föregående avsnitt.

Intet “Epson Manuals”-ikon
Gå ind på Epsons website på epson.sn, og følg derefter 
proceduren herunder for at se online manualer.

[1] Indtast eller vælg navnet på din printermodel.

[2] Klik på Support - Online Manual.
Ei “Epson Manuals”-kuvaketta
Vieraile Epson-sivustolla osoitteessa epson.sn, ja seuraa alla 
olevia ohjeita nähdäksesi verkkokäyttöoppaat.

[1] Anna tai valitse tulostimen mallinimi.

[2] Napsauta Tuki - Online Manual.
Ikonet "Epson Manuals" mangler
Gå til Epsons nettsted på epson.sn, og følg fremgangsmåten 
nedenfor for å se onlinemanualene.

[1] Angi eller velg skriverens modellnavn.

[2] Klikk på Kundestøtte - Online Manual.
Ingen ”Epson Manuals”-ikon
Besök Epsons webbplats på epson.sn, och följ sedan 
proceduren nedan för att se online-handböckerna.

[1] Ange eller välj din skrivares modellnamn.

[2] Klicka på Support - Online Manual.
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