
Lær din printer at kende Print Apps

Vælg Apps på startskærmbilledet for at udskrive 
sider til hele familien. Brug Apps Manager til at 
tilføje flere apps eller fjerne dem.
• Printeren skal have en trådløs 

netværksforbindelse til internettet. Du kan 
ikke bruge Apps via en USB-forbindelse til en 
computer.

• Tilføj flere apps fra nettet. Udskriv kuponer, 
opskrifter, kort, nyheder, farvelægningssider 
mv!

• Der følger gratis produktopdateringer med. 
Nogle opdateringer kan være obligatoriske 
for at få en specifik funktionalitet.

Netværk 
Fejlfinding

Kør en test af trådløst netværk for at tjekke, at printeren 
er tilsluttet netværket. Det gør du på følgende måde:
1. Tryk på ikonet Trådløst for at åbne menuen Trådløst.
2. Tryk på Indstillinger, og vælg Test af trådløst netværk.
Rapporten Test af trådløst netværk udskrives 
automatisk.

Opsætning 
Fejlfinding

1. Kontroller netledningen.
2. Tag netledningen ud af stikket.
3. Sæt netledningen i igen, og tryk derefter på 

knappen .
4. Tryk ikke for hurtigt på knappen . Tryk kun 

én gang.
5. Kontakt HP Support vedrørende service, 

hvis der stadig er et problem. Besøg 
www.hp.com/support.

Startskærmbillede

Der er mere hjælp til fejlfinding på:
www.hp.com/go/wirelessprinting

Gør følgende, hvis printeren ikke er tilsluttet 
netværket:
1. Tryk på ikonet Trådløst for at åbne menuen Trådløst. 

Vælg Indstillinger og Guiden Trådløs opsætning.
2. Følg vejledningen på skærmen.

Prøv disse trin, hvis printeren ikke tændes:

Udskriv fra nettet uden en computer.
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• Udskrivning fra hukommelseskort, USB-drev eller nettet
• 1-eller 2-sidet kopiering
• Scan til hukommelseskort, USB-drev eller computer

Tryk på en knap eller et ikon for at aktivere. 
Tryk og svirp for at rulle i Apps-området.
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details

Udskriv 
overalt

Med HP’s gratis ePrint service kan du nemt 
udskrive fra e-mail - hvor og når som helst. Du 
skal bare sende en e-mail til printerens e-mail-
adresse fra din computer eller mobile enhed, 
hvorefter både e-mail-meddelelsen samt kendte 
vedhæftede filer udskrives.
• Der er flere oplysninger, bla. vedrørende 

tilgængelighed, på www.hp.com/go/ePrintCenter.
• Printeren skal have en trådløs 

netværksforbindelse til internettet. Du kan 
ikke bruge ePrint via en USB-forbindelse til en 
computer.

• Der følger gratis produktopdateringer med 
denne service. Nogle opdateringer kan være 
obligatoriske for at få en specifik funktion.

HP ePrintCenter

Find de nyeste oplysninger om HP ePrint og 
Apps på HP’s gratis ePrintCenter-webside.
• Opsæt yderligere sikkerhed for ePrint
• Angiv, hvilke e-mail-adresser der må sende 

e-mail til din printer
• Hent flere Print Apps
• Adgang til andre gratis tjenester
• Gå til ePrinterCenter-websiden, og få flere 

oplysninger samt se specifikke vilkår og 
betingelser: www.hp.com/go/ePrintCenter.
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Udskriv fra USB eller 
hukommelseskort

Udskriv dine fotos uden at oprette forbindelse 
til en computer. Du skal bare sætte dit 

hukommelseskort eller USB-drev i din HP ENVY100

e-ALL-IN-ONE, vælge fotos og starte 
udskrivningen.

Filen Vigtigt

Lovgivningsmæssige meddelelser mv. for EU findes i 
hjælpen. Gå til Hjælp, og klik på Tekniske oplysninger >

Lovgivningsmæssige oplysninger vedrørende trådløs > 
European Union Regulatory Notice.

Overensstemmelseserklæringen for dette produkt findes 
på: www.hp.eu/certificates.

Referenceoversigt

Sådan får du adgang til hjælpen fra din computer:
• Windows XP, Vista, Win 7: Klik på Start > Alle 

programmer > HP > ENVY 100 eAll-in-One D410 > Hjælp.
• Mac OS X v10.5 og v10.6: Klik på Hjælp > Mac 

Hjælp. Gør følgende i fremviseren til hjælp. Vælg HP 
produkthjælp i pop-up menuen Mac Hjælp.

Mere hjælp

Der installeres hjælp sammen med HP  
ENVY-softwaren.
Den indeholder produktoplysninger, oplysninger 
om fejlfinding, specifikationer, juridiske 
meddelelser, miljømæssige og lovgivningsmæssige 
oplysninger og supportoplysninger samt links til 
flere oplysninger på nettet.

Filen Vigtigt indeholder kontaktoplysninger til HP Support, 
krav til operativsystem samt de nyeste oplysninger.
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