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Erklæring om begrenset garanti for HP-skriver
Start oppsett

Strømspesifikasjoner
Strømledning: 8121-0868, 8121-1058, 8121-1186
Inngangsspenning: 100 til 240 V vs
Inngangsfrekvens: 50 til 60 Hz
Strømforbruk: 85 W maks., 50 gjsn

Merk: Bruk bare strømledningen som er levert av HP.

Blekkforbruk
Merk: Blekk fra patronene brukes på en rekke forskjellige måter i utskriftsprosessen, inkludert i 
initialiseringsprosessen, som klargjør enheten og patronene for bruk, og ved service av skrivehodet, som 
holder dysene åpne slik at blekket flyter fritt. Noe overskuddsblekk vil også være igjen i patronen etter at den 
er brukt. Du finner mer informasjon på www.hp.com/go/inkusage.

Start de installatie
Beperkte garantieverklaring voor de HP-printer

Voedingspecificaties
Netsnoer: 8121-0868, 8121-1058, 8121-1186
Invoervoltage: 100 tot 240 V wisselspanning
Ingangsfrequentie: 50-60 Hz
Stroomverbruik: 85 W max, 50 avg

Opmerking: Gebruik alleen het netsnoer dat door HP is geleverd.

Inktverbruik
Opmerking: Inkt uit de cartridges wordt bij het afdrukken op een aantal verschillende manieren gebruikt, 
waaronder bij het initialisatieproces, waarbij het toestel en de cartridges worden voorbereid op het afdrukken, 
en bij onderhoud aan de printkop, dat ervoor zorgt dat de printsproeiers schoon blijven en de inkt goed blijft 
stromen. Daarnaast blijft er wat inkt in de cartridge achter nadat deze is gebruikt. Surf naar 
www.hp.com/go/inkusage voor meer informatie.

www.hp.com/go/inkusage
www.hp.com/go/inkusage


ENVY100 eALL-IN-ONE PRINTER D410 series

Start her...

Viktig! IKKE koble til USB-kabelen før programvaren viser en melding om det! (bare Windows)
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Fortsett installeringen ved å følge instruksjonene på skriverskjermen. 

Ingen CD/DVD-stasjon?
Hvis du har en datamaskin uten CD/DVD-
stasjon, går du til www.hp.com/support 
for å laste ned og installere programvaren.

Registrer skriveren
Få raskere service og støttevarsler ved å 
registrere på www.register.hp.com.

Kontrollpanelknappene tennes bare når de er tilgjengelige

Start 
(berør for å vise startskjermbildet)

Tilbake 
(berør for å gå tilbake til forrige 

skjermbilde)

Hjelp  
(berør for å vise Hjelp-menyen  
eller -skjermbildet)

Avbryt 
(berør for å stoppe gjeldende jobb  
som pågår)

•	 Løft	opp	kontrollpanelet	slik	at	du	ser	lettere.	
•	 Bruk	knappene	på	kontrollpanelet	til	å	navigere	gjennom	instruksjonene	og	andre	funksjoner.

Se Hurtigreferansen for detaljer 

•	 Problemløsing
•	 Skriverdeler
•	Knapper	og	ikoner	på	startskjermbildet
•	 Funksjoner
•	 Finne	mer	informasjon

Denne skriveren støtter WiFi Protected 
Setup (WPS) for enkelt trådløst oppsett 
med ett knappetrykk. Det kan vises en 
melding på skriverskjermen om å bruke 
Wi-Fi Protected Setup (WPS). 

Ett-trykks trådløst oppsett  
(valgfritt)

Fortsett å følge veiviseren på 
skriverskjermen, som vil lede deg 
gjennom oppsett av en trådløs tilkobling. 
Når du senere blir spurt under 
programvareinstalleringen, velger du 
“Trådløs tilkobling”.

Hvis ruteren støtter WiFi Protected 
Setup (WPS) og har en WPS-knapp, 
trykker du på WPS-knappen på ruteren 
for å etablere en trådløs tilkobling til 
skriveren. Når du senere blir spurt under 
programvareinstalleringen, velger du 
“Trådløs tilkobling”.

Ikke	WiFi	Protected	Setup	(WPS)?	 
Ikke noe problem!

Pakk	ut,	og	fjern	all	tape	og	emballasje.

Koble til strømledningen fra baksiden. Berør  én gang for å slå på skriveren.
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Wi-Fi PROTECTEDSETUP

Quick Reference

ENVY100 eALL-IN-ONE PRINTER D410 series

Start hier...

Belangrijk! Sluit de USB-kabel pas aan wanneer de software dit vraagt! (enkel Windows)
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Ga	door	met	de	installatie	door	de	instructies	op	het	printerbeeldscherm	te	volgen.	

Geen	cd	/	dvd-station?
Ga naar www.hp.com/support om de 
software te downloaden en te installeren 
voor computers zonder cd-/dvd-station.

Uw printer registreren
Door u te registreren bij www.register.hp.com 
krijgt u een betere service en ondersteuning.

De	knoppen	op	het	bedieningspaneel	lichten	alleen	op	wanneer	ze	beschikbaar	zijn

Start 
(aanraken om naar het startscherm 

te gaan)

Terug 
(aanraken om naar het vorige scherm 

te gaan)

Help  
(aanraken om het Help-menu of -scherm  
te tonen)

Annuleren 
(aanraken om de huidige afdruktaak te 
stoppen)

•	Klap	het	bedieningspaneel	omhoog	om	het	beter	te	kunnen	zien.	
•	Gebruik	de	knoppen	op	het	bedieningspaneel	om	te	navigeren	door	instructies	en	andere	functies.

Raadpleeg de snelle referentiegids voor details. 

•	 Problemen	oplossen
•	 Printeronderdelen
•	Knoppen	en	pictogrammen	van	het	startscherm
•	 Functies
•	Waar	vind	ik	meer	informatie?

Deze printer ondersteunt Wi-Fi Protected 
Setup (WPS) voor een gemakkelijke installatie 
van de draadloze verbinding met een druk 
op de knop. Via het printerbeeldscherm kan 
u worden gevraagd om Wi-Fi Protected Setup 
(WPS) te gebruiken. 

Draadloze	verbinding	installeren	
met 1 druk op de knop 

(optioneel)

Ga door om de installatiewizard op het 
printerbeeldscherm te volgen. Deze leidt 
u door de stappen om een draadloze 
verbinding te maken. Wanneer u dit later in 
de installatieprocedure van de software wordt 
gevraagd, kiest u “Draadloze verbinding”.

Indien uw router Wi-Fi Protected Setup 
(WPS) ondersteunt en een WPS-drukknop 
bevat, drukt u deze WPS-drukknop op de 
router in om een draadloze verbinding 
met de printer te maken. Wanneer u 
dit later in de installatieprocedure van 
de software wordt gevraagd, kiest u 
“Draadloze verbinding”.

Geen	Wi-Fi	Protected	Setup	(WPS)?	
Geen probleem!

Pak	uw	printer	uit,	verwijder	alle	tape	en	verpakkingsmateriaal.

Sluit	het	netsnoer	achteraan	aan.	Raak	 	eenmaal	aan	om	de	printer	aan	te	zetten.
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Wi-Fi PROTECTEDSETUP

Quick Reference
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