
Quick Reference

details

Printed in [English]
© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

*CQ809-90047*
*CQ809-90047*

CQ809-90047

Network Troubleshooting
Run a Wireless Network Test to check that your 
printer is on the network.

1. On the printer display, touch the Wireless 
icon to open the Wireless menu.

2. Touch Settings, then select Wireless Network Test. 
A Wireless Network Test report prints when the 
test completes.

If your printer is not connected to the network:
1. Touch the Wireless icon to open the Wireless 

menu.
2. Select Settings, then Wireless Setup Wizard.
3. Follow the instructions on the screen.
For more information, go to the HP 
Wireless Printing Center website 
(www.hp.com/go/wirelessprinting).

1. Unplug the power cord.
2. Plug the power cord back in, and then press 

the  button.  
Take care to press the  button only once.

If your printer does not turn on, try these steps:

Power On TroubleshootingWeb Services

Your new HP printer supports the following 
web services. To use Web Services, your 

printer needs a wireless network connection to 
the Internet. 

Use HP’s free ePrint service to print email and 
attachments. If you can email it, you can print it. 
To register for ePrint, visit www.eprintcenter.com.

ePrint

eFax

Print Apps

Send and receive faxes with eFax – without a 
phone line – using a web-based faxing service. 
This service is free when you send up to 20 
pages and receive up to 20 pages per month. 
To register for eFax, visit www.eFax.com.

Print web content without using a computer. 
Select Apps on the printer’s Home screen to 
print pages for the whole family. Print coupons, 
recipes, maps, news, coloring pages, and more.

Auto Wireless Connect

Auto Wireless Connect automatically 
configures the printer with your wireless 

network settings. Follow the instructions on the 
printer display to set up the printer, and then 
insert the printer software CD. The software 
guides you through the software installation.

Advanced printer controls on 
your mobile device

•	 Access	advanced	printer	controls	on	your	
mobile device.

•	 Scan	directly	to	social	network	sites.
•	 Scan	directly	to	an	email	account.

Download an HP mobile app to bring premium 
print controls to your mobile device—print, scan, 
copy and more:

For supported devices and functionality, see 
www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.

Home Screen

Touch a button or icon to activate. Swipe left 
or right to scroll through the Apps.
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Snelle referentiegids
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Startscherm

Raak een knop of pictogram aan om te 
activeren. Beweeg uw vingertop naar links  

of rechts om door de Apps te bladeren.
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Kopiëren Scannen Faxen

Webservices

Uw nieuwe HP-printer ondersteunt volgende 
webservices. Om de Webservices te 

gebruiken moet uw printer draadloos met 
internet zijn verbonden. 

Gebruik HP’s gratis ePrint service om e-mail  
en bijlagen af te drukken. Als u het kunt mailen, 
kunt u het afdrukken. Surft voor registratie voor 
ePrint naar www.eprintcenter.com.

ePrint

eFax

Apps afdrukken

Faxen versturen en ontvangen en eFax – zonder 
telefoonlijn – met een webgebaseerde faxdienst. 
Deze service is gratis wanneer u tot 20 pagina's 
per maand verstuurt en ontvangt. Surf voor 
registratie voor eFax naar www.eFax.com.

Webinhoud afdrukken zonder een computer. 
Selecteer Apps op het startscherm van de 
printer om pagina's af te drukken voor het hele 
gezin. Druk bonnen, recepten, kaarten, nieuws, 
kleurplaten af en nog veel meer.

Automat. draadloze verbinding

Automat. draadloze verbinding configureert 
uw printer automatisch met uw draadloze 

netwerkinstellingen. Volg de instructies op het 
printerscherm om de printer in te stellen en 
plaats vervolgens de software-cd van de printer. 
De softwaregidsen leiden u door de  
software-installatie.

Geavanceerde printerbesturing 
op uw mobiel apparaat

•	 Toegang	tot	geavanceerde	printerbesturing	
op uw mobiel apparaat.

•	 Rechtstreeks	scannen	naar	sociale	
netwerksites.

•	 Rechtstreeks	scannen	naar	een	e-mailaccount.

Download een HP-mobiele app voor premium 
printerbesturing op uw mobiel apparaat - 
afdrukken, scannen, kopiëren en meer:

Voor ondersteunde apparaten en functionaliteit, 
zie www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.

Problemen oplossen  
met het netwerk

Voer een Test Draadloos netwerk uit om na te gaan 
of uw printer in het netwerk wordt herkend.
1. Raak op het printerbeeldscherm het pictogram 

Draadloos aan om het menu Draadloos te openen.
2. Raak Instellingen aan en kies dan Test draadloos 

netwerk.
Een rapport Test Draadloos netwerk wordt afgedrukt 
na het voltooien van de test.

De printer is niet verbonden met een netwerk:
1. Raak het pictogram Draadloos aan om het menu 

Draadloos te openen.
2. Selecteer Instellingen en dan Wizard Draadloos 

instellen.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm.
Ga voor meer informatie naar de HP-website centrum voor 
draadloos afdrukken (www.hp.com/go/wirelessprinting).

1. Koppel het netsnoer los.
2. Sluit het netsnoer achteraan aan en druk op de  

-knop. 
Let erop om de knop  slechts 1 keer in te drukken.

Volg deze stappen als de printer niet wordt ingeschakeld:

Problemen oplossen met  
het inschakelen
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Opmerking: eFax is mogelijk niet in alle 
landen/regio’s beschikbaar.

Opmerking: eFax is mogelijk niet in alle 
landen/regio’s beschikbaar.
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www.hp.com/go/wirelessprinting

