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A. Duur van beperkte garantie
  1. Hewlett-Packard (HP) garandeert de eindgebruiker dat bovenstaande HP-producten vrij van materiaal- en fabricagedefecten zijn gedurende de 

hierboven aangegeven periode, die begint op de datum van aankoop door de klant. De klant moet een bewijs van de datum van aankoop kunnen 
overleggen.

  2. Met betrekking tot softwareproducten is de beperkte garantie van HP uitsluitend geldig voor het niet kunnen uitvoeren van 
programmeringsinstructies. HP garandeert niet dat de werking van een product ononderbroken of vrij van fouten is.

  3. De beperkte garantie van HP geldt alleen voor defecten die zich voordoen als resultaat van een normaal gebruik van het product en is niet van 
toepassing in de volgende gevallen:

   a. onjuist of onvoldoende onderhoud of wijziging van het product;
   b. software, interfaces, afdrukmateriaal, onderdelen of benodigdheden die niet door HP worden geleverd of ondersteund;
   c. gebruik dat niet overeenstemt met de specificaties van het product;
   d. onrechtmatige wijzigingen of verkeerd gebruik.
  4. Voor HP printerproducten is het gebruik van een cartridge die niet door HP is geleverd of een nagevulde cartridge niet van invloed op de garantie 

aan de klant of een contract voor ondersteuning dat met de klant is gesloten. Als echter een defect of beschadiging van de printer toegewezen 
kan worden aan het gebruik van een cartridge die niet van HP afkomstig is, een nagevulde cartridge of een verlopen inktcartridge, brengt HP de 
gebruikelijke tijd- en materiaalkosten voor het repareren van de printer voor het betreffende defect of de betreffende beschadiging in rekening. 

  5. Als HP tijdens de van toepassing zijnde garantieperiode kennisgeving ontvangt van een defect in een softwareproduct, in afdrukmateriaal of in 
een inktproduct dat onder de garantie van HP valt, wordt het defecte product door HP vervangen. Als HP tijdens de van toepassing zijnde 
garantieperiode kennisgeving ontvangt van een defect in een hardwareproduct dat onder de garantie van HP valt, wordt naar goeddunken van 
HP het defecte product door HP gerepareerd of vervangen.

  6. Als het defecte product niet door HP respectievelijk gerepareerd of vervangen kan worden, zal HP de aankoopprijs voor het defecte product dat 
onder de garantie valt, terugbetalen binnen een redelijke termijn nadat HP kennisgeving van het defect heeft ontvangen.

  7. HP is niet verplicht tot reparatie, vervanging of terugbetaling tot de klant het defecte product aan HP geretourneerd heeft. 
  8. Een eventueel vervangingsproduct mag nieuw of bijna nieuw zijn, vooropgesteld dat het ten minste dezelfde functionaliteit heeft als het product 

dat wordt vervangen.
  9. De beperkte garantie van HP is geldig in alle landen/regio's waar het gegarandeerde product door HP wordt gedistribueerd, met uitzondering van 

het Midden-Oosten, Afrika, Argentinië, Brazilië, Mexico, Venezuela en de tot Frankrijk behorende zogenoemde "Départements d'Outre Mer". Voor 
de hierboven als uitzondering vermelde landen/regio's, is de garantie uitsluitend geldig in het land/de regio van aankoop. Contracten voor extra 
garantieservice, zoals service op de locatie van de klant, zijn verkrijgbaar bij elk officieel HP-servicekantoor in landen/regio's waar het product 
door HP of een officiële importeur wordt gedistribueerd.

  10. Er wordt geen garantie gegeven op HP-inktpatronen die zijn nagevuld, opnieuw zijn geproduceerd, zijn opgeknapt en verkeerd zijn gebruikt of 
waarmee op enigerlei wijze is geknoeid.

'B. Uitsluitingen.
Indien u een HP-product hebt aangekocht met een oplaadbare accu, staat HP er garant voor dat de accu vrij is van defecten voor wat betreft 
materiaal en fabricage, voor de periode van één (1) jaar te rekenen vanaf de datum van aankoop van het HP-product dat van deze accu gebruik 
maakt. Net zoals voor elke accu, vermindert de maximale capaciteit van de accu, die met het HP-product werd meegeleverd, met het verloop 
van de tijd. De accugarantie dekt geen veranderingen in de accukwaliteit. Uw accu is alleen gegarandeerd tegen defecten in materiaal en 
fabricage ten gevolge van een storing. Om vast te stellen of uw accu een defect vertoont, die door de garantie is gedekt, moet uw accu mogelijk 
worden onderworpen aan een diagnostische test van HP. De levensduur van de accu is niet gegarandeerd en is afhankelijk van de 
productconfiguratie en het gebruik, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot het productmodel, de actieve toepassingen, de instellingen inzake 
stroomverbruik en de productkenmerken. 

C. Garantiebeperkingen
IN ZOVERRE DOOR HET PLAATSELIJK RECHT IS TOEGESTAAN, BIEDEN NOCH HP, NOCH LEVERANCIERS (DERDEN) ANDERE 
UITDRUKKELIJKE OF STILZWIJGENDE GARANTIES OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN VAN HP EN WIJZEN 
ZIJ MET NAME DE STILZWIJGENDE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, BEVREDIGENDE KWALITEIT EN 
GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL AF.

D. Beperkte aansprakelijkheid
  1. Voor zover bij de plaatselijke wetgeving toegestaan, zijn de verhaalsmogelijkheden in deze beperkte garantie de enige en exclusieve 

verhaalsmogelijkheden voor de klant.
  2. VOORZOVER DOOR HET PLAATSELIJK RECHT IS TOEGESTAAN, MET UITZONDERING VAN DE SPECIFIEKE VERPLICHTINGEN IN 

DEZE GARANTIEVERKLARING, ZIJN HP EN LEVERANCIERS (DERDEN) ONDER GEEN BEDING AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, 
INDIRECTE, SPECIALE EN INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, OF DIT NU GEBASEERD IS OP CONTRACT, DOOR 
BENADELING OF ENIGE ANDERE JURIDISCHE THEORIE, EN ONGEACHT OF HP VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE 
OP DE HOOGTE IS.

E. Lokale wetgeving
  1. Deze garantieverklaring verleent de klant specifieke juridische rechten. De klant kan over andere rechten beschikken die in de V.S. van staat tot 

staat, in Canada van provincie tot provincie en elders van land tot land of van regio tot regio kunnen verschillen.
  2. In zoverre deze garantieverklaring niet overeenstemt met de plaatselijke wetgeving, zal deze garantieverklaring als aangepast en in 

overeenstemming met dergelijke plaatselijke wetgeving worden beschouwd. Krachtens een dergelijke plaatselijke wetgeving is het mogelijk dat 
bepaalde afwijzingen en beperkingen in deze garantieverklaring niet op de klant van toepassing zijn. Sommige staten in de Verenigde Staten en 
bepaalde overheden buiten de Verenigde Staten (inclusief provincies in Canada) kunnen bijvoorbeeld:

   a. voorkomen dat de afwijzingen en beperkingen in deze garantieverklaring de wettelijke rechten van een klant beperken (bijvoorbeeld het 
Verenigd Koninkrijk);

   b. op andere wijze de mogelijkheid van een fabrikant beperken om dergelijke niet-aansprakelijkheidsverklaringen of beperkingen af te dwingen;
   c. de klant aanvullende garantierechten verlenen, de duur van de impliciete garantie bepalen waarbij het niet mogelijk is dat de fabrikant zich 

niet aansprakelijk verklaart of beperkingen ten aanzien van de duur van impliciete garanties niet toestaan.
  3. DE IN DEZE VERKLARING GESTELDE GARANTIEVOORWAARDEN VORMEN, BEHALVE IN DE WETTELIJK TOEGESTANE MATE, GEEN 

UITSLUITING, BEPERKING OF WIJZIGING VAN, MAAR EEN AANVULLING OP DE VERPLICHTE EN WETTELIJK VOORGESCHREVEN 
RECHTEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP DE VERKOOP VAN HP-PRODUCTEN.

HP Fabrieksgarantie
Geachte klant,
Als bijlage ontvangt u hierbij een lijst met daarop de naam en het adres van de HP vestiging in uw land waar u terecht kunt voor de HP fabrieksgarantie.
Naast deze fabrieksgarantie kunt u op basis van nationale wetgeving tevens jegens uw verkoper rechten putten uit de verkoopovereenkomst. 
De HP fabrieksgarantie laat de wettelijke rechten onder de toepasselijke nationale wetgeving onverlet. 
Nederland: Hewlett-Packard Nederland BV, Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen
Belgique: Hewlett-Packard Belgium BVBA/SPRL Hermeslaan 1A B-1831 Brussels

HP product Duur van beperkte garantie
'ZEEN eReader 1 jaar
Softwaremedia 90 dagen
Printer 1 jaar
Print- of inktcartridges Tot het HP inktpatroon leeg is of de "einde garantie"-datum (vermeld op het 

inktpatroon) is bereikt, afhankelijk van wat het eerst van toepassing is. Deze 
garantie dekt geen HP inktproducten die opnieuw zijn gevuld, opnieuw zijn 
gefabriceerd of zijn gerepareerd, noch HP inktproducten die op verkeerde wijze zijn 
gebruikt of behandeld.

Printkoppen (geldt alleen voor producten met printkoppen 1 jaar 
die door de klant kunnen worden vervangen)
Accessoires 1 jaar tenzij anders vermeld

Printed in [English]

NL

‘Specificaties netstroom
Printer
Netstroomadapter: 0957-2271
Inputvermogen: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 1300 mA
Inputvermogen printer: 32 VDC, 1300 mA

Opmerking: alleen gebruiken met de netstroomadapter die door HP 
werd meegeleverd.

Verwijderbaar beeldscherm
Netstroomadapter (optioneel): 0957-2309
Inputvermogen: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 400 mA
Inputvermogen verwijderbaar beeldscherm: 5 VDC, 2500 mA

In losstaande toepassing moet het verwijderbaar beeldscherm van 
stroom worden voorzien via een erkende/gecertificeerde externe Limited-
Power Source (LPS - exterme stroombron voor beperkt gebruik) met
een outputvermogen van ten minste 5 VDC, 2,5 A.

Voor de EG-conformiteitverklaring en compatibiliteitsinformatie gaat u naar de Help op het scherm en klikt 
u op Technische informatie > Overheidsvoorschriften voor draadloos werken > Overheidsvoorschriften 
voor draadloos werken voor de hoofdprinter > EG-richtlijn. De Conformiteitverklaring voor dit product is 
beschikbaar op dit webadres: www.hp.eu/certificates.

Proficiat met uw keuze voor de 
HP PHOTOSMART eSTATION C510 series

START HIER 
om uw printer in te stellen

Beperkte garantieverklaring voor de HP-printer

http://www.hp.eu/certificates
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Start hier

Deze WiFi Photosmart ondersteunt WiFi-
beveiligde installatie (WPS) voor een 
eenvoudige installatie met een druk op 
de knop.

•	 Mogelijk wordt u via het 
printerbeeldscherm gevraagd 
om de WiFi-beveiligde installatie 
(WPS) uit te voeren. Indien uw 
router WiFi-beveiligde installatie 
(WPS) toelaat en een WPS-
drukknop heeft, drukt u op deze 
WPS-knop op de router om een 
draadloze verbinding tot stand te 
brengen met uw printer. Het blauwe 
lampje draadloze verbinding gaat 
automatisch branden zodra de 
verbinding tot stand is gebracht (dit 
kan tot een minuut duren). Zodra 
u dit later tijdens de installatie 
wordt gevraagd, kiest u “Draadloze 
verbinding”.

•	 Indien het blauwe lampje 
draadloze verbinding niet 
automatisch begint te branden 
of u ervoor hebt gekozen om de 
WiFi-beveiligde installatie (WPS) 
niet te gebruiken, volgt u de 
richtlijnen in de installatiewizard 
op het printerbeeldscherm om uw 
draadloze verbinding tot stand te 
brengen. Zodra u dit later tijdens 
de installatie wordt gevraagd, kiest 
u “Draadloze verbinding”.

‘Pak het apparaat uit, verwijder alle tape en plaats de ZEEN (verwijderbaar beeldscherm) in zijn docking station.

Zet het toestel aan

Draadloze installatie met een knop

Belangrijk! Sluit de USB-kabel niet aan voordat dit wordt gevraagd door de software! (enkel Windows)

Sluit het netsnoer en de adapter aan. Druk op  om de HP Photosmart in te schakelen.

Volg de installatiewizard

Opmerking: Ga naar 
www.hp.com/support om de software 
te downloaden en te installeren voor 
computers zonder cd-/dvd-schijf.

(Optioneel)

Zodra u klaar bent met de installatie van 
het product, bladert u door het Beknopt 
overzicht-boekje voor meer gebruikstips.

Blader door en download Afdruk Apps - 
toepassingen waarmee u via een webprinter 

webinhouden kunt inlezen en afdrukken:  
www.hp.com/go/ePrintCenter

Blijf up-to-date door uw favoriete 
nieuwe apps te downloaden

U vindt HP-accessories en 
verbruiksgoederen op 

www.hp.com/buy/supplies

Optimaal gebruikmaken van uw eStation

Gebruik ePrint om draadloos 
afdrukken te verzenden en te 
ontvangen, waar u ook bent

Blijf op de hoogte

Gebruik Afdruk Apps om kaarten, 
tickets, foto’s, puzzels en nog veel 

meer af te drukken

Gebruik Galerij om foto’s te 
bekijken, foto’s af te drukken 

en video’s te bekijken

Raak het printerpictogram 
aan om te faxen, te 

kopiëren en te scannen

HP Photosmart eStation C510 series
Ontdek wat u kunt doen

Exploreer, ontdek, sluit u aan, pas aan 
en druk af

Opmerking: Sommige services en/of partners zijn mogelijk niet in alle landen of regio’s beschikbaar.

HP eStation ZEEN

http://www.hp.com/support
http://www.hp.com/go/ePrintCenter
http://www.hp.com/buy/supplies

