Webbtjänster

D

in nya HP-skrivare stöder följande
webbtjänster. För att du ska kunna använda
webbtjänsterna måste skrivaren vara ansluten till
internet via ett trådlöst nätverk.

ePrint
Använd HPs kostnadsfria ePrint-tjänst för att
skriva ut e-postmeddelanden och bilagor.
Om du kan skicka det med e-post kan du
också skriva ut det. Registrera dig för ePrint
på www.eprintcenter.com.
eFax
Skicka och ta emot fax med eFax – utan
telefonlinje – med hjälp av en webbaserad
faxtjänst. Denna tjänst är gratis om du skickar
högst 20 och tar emot högst 20 sidor
i månaden. Registrera dig för eFax på
www.eFax.com.
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Obs! eFax finns inte i alla länder/regioner.
Apps för utskrift
Skriv ut webbinnehåll utan dator. Välj Apps på
skrivarens startskärm om du vill skriva ut sidor för
hela familjen. Skriv ut kuponger, recept, kartor,
nyheter, färgläggningssidor och mycket annat.

Felsökning om skrivaren
inte startar

Om skrivaren inte startar kan du försöka med
följande åtgärder:
1. Koppla ur strömsladden.
2. Anslut strömsladden igen och tryck på
knappen .
Var noga med att bara trycka en gång på .

Nätverksfelsökning
Kör ett test av trådlöst nätverk för att kontrollera
att skrivaren är med i nätverket.
1. På skrivarens display trycker du på ikonen
Trådlöst för att öppna menyn Trådlöst.
2. Tryck på Inställningar och välj sedan Test av
trådlöst nätverk.
En rapport skrivs ut när testet av det trådlösa
nätverket är klart.
Om skrivaren inte är ansluten till nätverket:
1. Tryck på ikonen Trådlöst så att menyn
Trådlöst visas.
2. Välj Inställningar och sedan Guide för trådlös
installation.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
Om du vill ha mer information kan du gå till
webbsidan för HPs center för trådlös utskrift
(www.hp.com/go/wirelessprinting).

Automatisk trådlös anslutning

Startskärmen

V

id automatisk trådlös anslutning konfigureras
skrivaren automatiskt med dina inställningar
för trådlöst nätverk. Installera skrivaren med
hjälp av anvisningarna på skrivardisplayen
och sätt sedan i CDn med skrivarprogramvara.
Programvaran vägleder dig genom
programinstallationen.

Översikt

Appshanteraren
Trådlöst
Webbtjänster

Installation

För information om stödda
enheter och funktioner, gå till
www.hp.com/go/mobile-printing-solutions.
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(stängd)
Strömbrytare

Avancerade skrivarkontroller
på din mobila enhet
Ladda ned en mobil HP-app så får du
förstklassiga utskriftskontroller på din mobila
enhet för utskrift, skanning, kopiering och mycket
annat:
• Få tillgång till avancerade skrivarkontroller
på din mobila enhet.
• Skanna direkt till webbplatser för sociala
nätverk.
• Skanna direkt till ett e-postkonto.

USB- och
minneskortplatser

Bläck

Lampa för
trådlöst
Utmatningsfackets
förlängare
Pappersfack
(stängt)

Skriv ut
foton

Kopiera

Skanna

Faxa
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Apps
Bläckpatroner

T

ryck på en knapp eller ikon för att aktivera.
Svep åt vänster eller höger för att bläddra
genom apps.

Obs! eFax finns inte i alla länder/regioner.
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utomatisk trådløs tilkobling konfigurerer
automatisk skriveren med dine trådløse
nettverksinnstillinger. Følg instruksjonene på
skriverskjermen for å konfigurere skriveren,
og sett deretter inn CDen med
skriverprogramvaren. Programvaren leder deg
gjennom installering av programvaren.

Avanserte skriverkontroller
på mobilenheten

Utskuffens
forlenger
Papirskuff
(lukket)

Papirbreddeskinner

A

B

erør en knapp eller et ikon for å aktivere.
Sveip mot venstre eller høyre for å bla
gjennom Apps.

Merk: eFax er ikke nødvendigvis tilgjengelig
i alle land/områder.

Last ned en HP mobil App for å få førsteklasses
utskriftskontroller på mobilenheten – utskrift,
skanning, kopiering med mer:
• Bruk avanserte skriverkontroller på
mobilenheten.
• Skann direkte til sosiale nettverksnettsteder.
• Skann direkte til en e-postkonto.
Se www.hp.com/go/mobile-printing-solutions
angående enheter som støttes og funksjonalitet.

Problemløsing for påslåing
Prøv disse trinnene hvis skriveren ikke kan slås på:
1. Trekk ut strømledningen.
2. Koble til strømledningen igjen, og trykk
på -knappen.
Pass på at du bare trykker én gang
på -knappen.

Problemløsing for nettverk
Kjør en Test av trådløst nettverk for å kontrollere
at skriveren er i nettverket.
1. På skriverskjermen berører du Trådløs-ikonet
for å åpne Trådløs-menyen.
2. Berør Innstillinger og velg Test av trådløst
nettverk.
Test av trådløst nettverk-rapport blir skrevet ut når
testen er fullført.
Hvis skriveren ikke er koblet til nettverket:
1. Berør Trådløs-ikonet for å åpne Trådløsmenyen.
2. Velg Innstillinger og deretter Veiviser for
trådløs konfigurasjon.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Hvis du ønsker mer informasjon, kan
du besøke HPs senter for trådløs utskrift
(www.hp.com/go/wirelessprinting).

Webtjenester
in nye HP-skriver støtter følgende
D
webtjenester. Når du skal bruke
Webtjenester, må skriveren ha en trådløs
nettverksforbindelse til Internett.
ePrint

Bruk HPs gratis ePrint-tjeneste til å skrive
ut e-post og vedlegg. Hvis du kan sende
det som e-post, kan du skrive det ut. Gå til
www.eprintcenter.com for å registrere deg
som ePrint-bruker.
eFax
Send og motta fakser med eFax – uten
telefonlinje – ved hjelp av en nettbasert
fakstjeneste. Denne tjenesten er gratis når
du sender opptil 20 sider og mottar opptil
20 sider per måned. Gå til www.eFax.com
for å registrere deg som eFax-bruker.
Merk: eFax er ikke nødvendigvis tilgjengelig
i alle land/områder.
Utskrifts-Apps
Skriv ut webinnhold uten å bruke datamaskin.
Velg Apps på skriverens startskjermbilde
for å skrive ut sider for hele familien. Skriv
ut kuponger, oppskrifter, kart, nyheter,
fargeleggingssider med mer.
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