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Start opsætning
Starta installationen

Start oppsett

Käyttöönotto
Erklæring om begrenset garanti for HP-skriver

A. Omfang av begrenset garanti
  1. Hewlett-Packard (HP) garanterer overfor sluttbrukeren/kunden at HP-produktene som er angitt ovenfor, er uten 

mangler i materiale og utførelse i den perioden som er spesifisert ovenfor. Denne perioden begynner den dagen 
kunden kjøper produktet.

  2. HPs begrensede garanti for programvare gjelder bare for feil ved utførelse av programinstruksjonene. HP garanterer 
ikke at produktet vil fungere uavbrutt og feilfritt. 

  3. HPs begrensede garanti dekker bare mangler som oppstår som resultat av normal bruk av produktet, og dekker ikke 
noen andre problemer, inkludert de som måtte oppstå på grunn av følgende:

   a. Feilaktig vedlikehold eller modifisering.
   b. Programvare, utskriftsmateriale, deler eller rekvisita som ikke fulgte med, eller som ikke støttes av HP.
   c. Bruk utenfor produktets spesifikasjoner.
   d. Uautorisert endring eller feilbruk.
  4. For HP-skriverenheter har ikke bruken av en blekkpatron som ikke er produsert av HP eller som er påfylt, noen innvirkning 

på garantien til kunden eller eventuelle kontrakter for støtte som kunden har med HP. Hvis skriverfeil eller -skade imidlertid 
skyldes bruk av en blekkpatron som ikke er fra HP, en etterfylt blekkpatron eller en utgått blekkpatron, vil HP belaste 
kunden med standard arbeidstid og materialer for å yte service på skriveren for den bestemte feilen eller skaden.

  5. Hvis HP i løpet av gjeldende garantiperiode mottar melding om mangel i et hvilket som helst produkt som dekkes av 
HPs garanti, vil HP etter eget skjønn enten reparere eller erstatte det mangelfulle produktet.

  6. Hvis HP ikke kan reparere eller erstatte, uansett grunn, et mangelfullt produkt som er dekket av HPs garanti, vil HP, 
innen rimelig tid etter å ha mottatt meldingen om mangelen, refundere kjøpsprisen for produktet.

  7. HP er ikke forpliktet til å reparere, erstatte eller refundere noe før kunden har returnert det defekte produktet til HP.
  8. Eventuelle erstatningsprodukter kan være enten nye eller som nye, forutsatt at funksjonaliteten er minst like god som 

for produktet det erstatter.
  9. HP-produkter kan inneholde ombygde deler, komponenter eller materiale som er like bra som nytt med hensyn til ytelse.
  10. HPs erklæring om begrenset garanti er gyldig i alle land/regioner der HP-produktet som dekkes, er distribuert av HP. 

Kontrakter for utvidet garantiservice, for eksempel service på stedet, er tilgjengelig fra alle HP-autoriserte 
servicekontorer i landene/regionene der produktet distribueres av HP eller av en autorisert importør.

B. Garantibegrensninger
I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING GIR VERKEN HP ELLER DERES 
TREDJEPARTSLEVERANDØRER NOEN SOM HELST ANNEN GARANTI ELLER BETINGELSE, VERKEN 
UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER ELLER BETINGELSER OM SALGBARHET, 
TILFREDSSTILLENDE KVALITET ELLER EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL.

C. Ansvarsbegrensning
  1. I den utstrekning det er tillatt under lokal lovgivning, er rettsmidlene i denne garantierklæringen kundens eneste og 

eksklusive rettsmidler.
  2. I DEN GRAD DET ER TILLATT UNDER LOKAL LOVGIVNING, MED UNNTAK AV DE FORPLIKTELSER SOM ER 

SPESIELT FREMSATT I DENNE GARANTIERKLÆRINGEN, SKAL IKKE HP ELLER DERES 
TREDJEPARTSLEVERANDØRER UNDER NOEN OMSTENDIGHET VÆRE ANSVARLIGE FOR DIREKTE, INDIREKTE, 
SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER, ELLER FØLGESKADER, VERKEN BASERT PÅ KONTRAKT, SIVILT 
SØKSMÅL, ELLER NOEN ANNEN JURIDISK TEORI, UANSETT OM DE ER UNDERRETTET OM SLIKE SKADER.

D. Lokal lovgivning
  1. Denne garantierklæringen gir kunden visse lovbestemte rettigheter. Kunden kan også ha andre rettigheter som kan 

variere fra stat til stat i USA, fra provins til provins i Canada og fra land/region til land/region andre steder i verden.
  2. I den grad denne garantierklæringen ikke er i overensstemmelse med lokal lovgivning skal den regnes for å være 

modifisert, slik at den samsvarer med lokal lovgivning. I henhold til lokal lovgivning gjelder muligens ikke visse 
fraskrivelser og begrensninger av denne garantierklæringen for kunden. Noen av USAs delstater og andre 
myndigheter utenfor USA (inkludert provinser i Canada) kan for eksempel

   a. utelukke fraskrivelsene og begrensningene i denne garantierklæringen som begrenser de lovbestemte rettighetene 
til en kunde (for eksempel Storbritannia),

   b. på annen måte begrense leverandørers evne til å håndheve slike fraskrivelser eller begrensninger, eller
   c. gi kunden andre garantirettigheter, spesifisere varigheten på underforståtte garantier som leverandøren ikke kan 

unndra seg, eller tillate begrensninger av varigheten på underforståtte garantier.
  3. GARANTIVILKÅRENE I DENNE ERKLÆRINGEN, MED UNNTAK AV DET SOM ER TILLATT VED LOV, VERKEN 

EKSKLUDERER, BEGRENSER ELLER ENDRER, MEN KOMMER I TILLEGG TIL, DE OBLIGATORISKE 
LOVBESTEMTE RETTIGHETENE SOM GJELDER FOR SALGET AV HP-PRODUKTENE TIL SLIKE KUNDER.

Informasjon om HPs begrensede garanti
Kjære kunde,
Vedlagt finner De navn og adresse på de HP-selskaper som svarer for HPs begrensede garanti (fabrikkgaranti) i Norge.
Utover dette kan De ha oppnådd rettigheter gjennom kjøpsavtalen med selgeren av Deres HP-produkt dersom De er en forbruker etter 
norsk forbrukerkjøpslov. Slike rettigheter innskrenkes ikke av fabrikkgarantien. Den lengste absolutte reklamasjonsretten er 5 år for 
produkter som ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år (med de begrensninger som følger av norsk lovgivning og 
rettspraksis). Overfor selgeren kan det reklameres på ytelsen som helhet selv om garantien kun dekker deler av ytelsen som er kjøpt. 
Reklamasjonsretten kan tapes dersom det ikke reklameres innen rimelig tid, også innenfor den absolutte reklamasjonsperioden.
Norway: Hewlett-Packard Norge AS Østensjøveien 32 0667 OSLO

HP-produkt Varighet av begrenset garanti
Programvaremedier 90 dager
Skriver 1 år
Skriverkassetter eller blekkpatroner  Til HP-blekkpatronen er oppbrukt eller utløpsdatoen for 

garantien som står på blekkpatronen, er nådd. Denne garantien 
dekker ikke blekkprodukter fra HP som er etterfylt, ombygd, 
brukt på feil mate eller klusset med.

Skrivehoder (gjelder bare for produkter med skrivehoder 1 år 
som kan byttes av kunden)
Tilbehør 1 år hvis ikke annet er angitt

Strømspesifikasjoner
Strømledning: 589110-002, 589111-002, 589112-002, 589210-002, 589211-002, 8120-8441, 589218-002, 
589216-002, 589217-002, 589215-002, 8120-8373
Inngangsspenning: 100 til 240 V vs
Inngangsfrekvens: 50 til 60 Hz
Strømforbruk: 70 W topp, 20 W gjennomsnitt

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.

•	Når	du	skal	installere	fra	HP	ENVY	
110-programvare-CDen, setter du inn CDen  
og starter installering av programvaren.

•	Når	du	skal	installere	fra	nettstedet	for	kundestøtte,	
går du til HPs nettsted for kundestøtte,  
www.hp.com/support, og laster ned “Komplett 
programvare og drivere”-programpakken.

Få mer hjelp

Hvis du ikke installerte den elektroniske hjelpen 
sammen	med	HP	ENVY	110-programvaren,	kan	du	
installere den fra programvare-CDen eller nettstedet 
for kundestøtte.

Windows: Når du ser oversikten over anbefalt 
programvare på skjermen, påser du at alternativet 
“Hjelp	til	HP	ENVY	110”	er	valgt.

Mac: Når du ser oversikten over anbefalt programvare 
på skjermen, velger du “HP Anbefalt programvare”.

Samsvarserklæringen for dette produktet er 
tilgjengelig på: www.hp.eu/certificates.

Hvis du vil finne merknader om forskrifter for 
EU og informasjon om samsvar, åpner du 
den elektroniske hjelpen, klikker på teknisk 
informasjon >Informasjon om forskrifter > 
Informasjon om forskrifter for EU. 

Begränsad garanti för HP-skrivare

A. Omfattning
  1. Hewlett-Packard (HP) garanterar att den ovan angivna HP-produkten inte är behäftad med material- eller 

tillverkningsfel under ovan angivna tid. Garantin gäller från och med inköpsdatum.
  2. För programvaruprodukter gäller endast HP:s begränsade garanti om det inte går att köra 

programmeringsinstruktionerna. HP garanterar inte att produkterna kommer att fungera utan avbrott eller fel.
  3. HP:s begränsade garanti omfattar endast sådana fel som uppstår till följd av normal användning och täcker inte andra 

typer av problem, inklusive sådana som uppstår till följd av:
   a. felaktigt underhåll och d:o modifiering
   b. användning av programvara, media, delar eller förbrukningsartiklar som inte tillhandahållits eller omfattas 
    av support av HP
   c. användning som faller utanför produktspecifikationen
   d. obehörig användning eller felaktig användning.
  4. Vad gäller skrivare från HP påverkar inte användning av patroner som ej tillverkats av HP eller användning av påfyllda 

patroner kundens garanti eller eventuella supportöverenskommelser med HP. Om felet eller skadan på skrivaren 
beror på användning av patroner från andra leverantörer än HP, eller på en påfylld eller för gammal bläckpatron, 
kommer dock HP att debitera standardserviceavgifter för tid och material för att åtgärda felet eller skadan.

  5. Om HP under garantiperioden meddelas om fel på någon produkt som täcks av HP:s garanti skall HP antingen 
reparera eller byta ut produkten efter eget gottfinnande.

  6. Om HP inte kan reparera eller byta ut en felaktig produkt som täcks av garantin skall HP betala tillbaka produktens 
inköpspris inom en rimlig tid efter att ha meddelats om felet.

  7. HP är inte skyldigt att reparera, ersätta eller erlägga kompensation för en produkt förrän kunden returnerat den 
defekta produkten till HP.

  8. Ersättningsprodukter kan vara antingen nya eller likvärdiga nya, under förutsättning att dess funktionalitet minst 
motsvarar den produkt som ersätts.

  9. HP:s produkter kan innehålla återanvända delar, komponenter eller material som är likvärdiga nya.
  10. HP:s begränsade garanti gäller i alla länder där den aktuella HP-produkten distribueras av HP. Avtal för ytterligare 

garantiservice, exempelvis service på plats, kan finnas tillgängliga hos alla av HP auktoriserade serviceföretag i 
länder där produkten säljs av HP eller av en auktoriserad importör.

B. Begränsningar i garantin
SÅVIDA INTE ANNAT STADGAS I LOKAL LAGSTIFTNING, LÄMNAR HP OCH DESS 
TREDJEPARTSLEVERANTÖRER INGA ANDRA GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGEN ELLER 
UNDERFÖRSTÅTT, OM SÄLJBARHET, KVALITETSNIVÅ ELLER LÄMPLIGHET FÖR SPECIELLA ÄNDAMÅL.

C. Ansvarsbegränsning
  1. I den utsträckning lagen föreskriver utgör den ersättning som anges i denna garanti den enda gottgörelse kunden har 

rätt till.
  2. UTÖVER DE SKYLDIGHETER SOM NÄMNS SPECIFIKT I DENNA GARANTI, KAN HP OCH DESS 

UNDERLEVERANTÖRER UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA, 
SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, OAVSETT OM GARANTI, KONTRAKT 
ELLER ANDRA LAGLIGA GRUNDER ÅBEROPAS.

D.  Lokal lagstiftning
  1. Denna garanti ger kunden specifika lagliga rättigheter. Kunden kan också ha andra rättigheter, som kan variera i olika 

stater i USA, i olika provinser i Kanada och i olika länder i övriga världen.
  2. I det fall då denna garanti strider mot den lag som gäller där kunden använder HP-produkten, ska denna garanti 

anses modifierad så att den överensstämmer med denna lag. I vissa länder är friskrivningar och begränsningar 
i garantin inte tillåtna, varför ovanstående friskrivningar och begränsningar inte gäller alla kunder. I exempelvis vissa 
stater i USA, liksom i vissa andra länder (däribland vissa provinser i Kanada), är följande tillåtet:

   a. Förhindra att friskrivningarna och begränsningarna i denna garanti begränsar konsumentens lagstadgade 
rättigheter (t.ex. i Storbritannien).

   b. I övrigt begränsa en tillverkares möjligheter att hävda sådana friskrivningar och begränsningar, eller
   c. Bevilja kunden ytterligare rättigheter, specificera giltighetstid för underförstådda garantier som tillverkaren inte kan 

frånsäga sig eller förbjuda begränsningar i giltighetstid för underförstådda garantier.
 3.  MED RESERVATION FÖR VAD LAGEN FÖRESKRIVER, BEGRÄNSAR ELLER ÄNDRAR VILLKOREN I DETTA 

GARANTIAVTAL INTE DE LAGENLIGA RÄTTIGHETER SOM GÄLLER VID FÖRSÄLJNING AV HP-PRODUKTER 
TILL SÅDANA KUNDER, UTAN ÄR ETT TILLÄGG TILL DESSA RÄTTIGHETER.

Information om HPs begränsade garanti
Kära Kund,
Av bilagda förteckning framgår namn och adress till det HP-företag som svarar för HPs begränsade garanti (fabriksgaranti) i 
Sverige. 
Ni kan även ha tillkommande lagstadgade rättigheter, som följer av Ert avtal med säljaren av produkten. Dessa 
rättigheter inskränks inte av fabriksgarantin.
Sverige: Hewlett-Packard Sverige AB, SE-169 85 Stockholm

HP-produkt Omfattning
Programvarumedia 90 dagar
Skrivare 1 år
Bläckpatroner Tills HP-bläcket är slut eller till och med det sista 

giltighetsdatum som står tryckt på patronen (vilket som inträffar 
först). Garantin gäller inte HP-bläckprodukter som har fyllts på, 
ändrats, reparerats, missbrukats eller manipulerats.

Skrivhuvuden (gäller endast produkter med  1 år
skrivhuvuden som kunden själv kan byta ut)

Tillbehör 1 år om inte annat anges

Strömspecifikationer
Strömsladd: 589110-002, 589111-002, 589112-002, 589210-002, 589211-002, 8120-8441, 589218-002, 
589216-002, 589217-002, 589215-002, 8120-8373
Inspänning: 100 till 240 V~
Infrekvens: 50-60 Hz
Strömförbrukning: 70 W max, 20 W i genomsnitt

Obs! Får endast användas med den strömsladd som levereras av HP.

Bläckanvändning
Obs! Bläck från bläckpatronerna används på flera olika sätt under utskriftsprocessen, bland annat under 
den initieringsprocess som förbereder skrivaren och bläckpatronerna för utskrift, samt vid det underhåll av 
skrivhuvudet som utförs för att hålla utskriftsmunstyckena öppna så att bläcket kan flöda jämnt. Dessutom 
lämnas lite bläck kvar i patronen när den är förbrukad. Mer information finns på www.hp.com/go/inkusage.

•	Om	du	vill	installera	från	CDn	med	HP	ENVY	
110-programvara sätter du i CDn och börjar 
installera programvaran.

•	Om	du	vill	installera	från	supportwebbplatsen,	
gå till www.hp.com/support och ladda ned 
“programvaran och drivrutinerna med full 
funktionalitet”.

Behöver du mer hjälp?

Om du inte installerade den elektroniska hjälpen 
tillsammans	med	HP	ENVY	110-programvaran	kan	
du installera den från CDn med programvara eller 
supportwebbplatsen.

Windows: När skärmen med rekommenderad 
programvara visas ska du se till att alternativet  
“Hjälp	för	HP	ENVY	110”	är	valt.

Mac: När skärmen med rekommenderad programvara 
visas ska du välja “HP-rekommenderad programvara”.

Konformitetsdeklarationen för denna produkt 
finns på: www.hp.eu/certificates.

Om du vill se ett meddelande angående 
bestämmelser inom EU samt information om 
regelefterlevnad, gå till direkthjälpen på datorn, 
klicka på Tekniska data > Regelutlåtanden > 
Meddelande om bestämmelser inom EU. 

Palvelun käytöstä saatetaan veloittaa 
normaali tiedonsiirtomaksu

Der kan gælde standardtakster for 
dataoverførsel

Standarddatahastigheter kan tillämpasStandardtakster for dataoverføring kan gjelde

www.hp.com/go/inkusage
www.hp.com/support
www.hp.eu/certificates
www.hp.com/go/inkusage
www.hp.com/support
www.hp.eu/certificates


Aloita tästä...

•	 Ohjauspaneelin	voi	nostaa	pystyasentoon.	
•	 Selaa	ohjeita	ja	muita	toimintoja	ohjauspaneelin	painikkeilla.

1 Pura pakkaus ja poista kaikki teipit ja pakkausmateriaali.

2 Kytke virtajohto laitteen takaosaan. Kytke virta tulostimeen painamalla 

-painiketta.

Noudata tulostimen näyttöön tulevia ohjeita.3

Ohjauspaneelin painikkeet palavat vain, kun ne ovat käytettävissä.
(Avaa aloitusnäyttö 

koskettamalla tätä painiketta)

Aloitus Ohje

PeruutaEdellinen

(Palaa edelliseen näyttöön 
koskettamalla tätä painiketta)

(Avaa Ohje-valikko tai -näyttö 
koskettamalla tätä painiketta)

(Pysäytä nykyinen tulostustyö 
koskettamalla tätä painiketta)

Tärkeää! Älä kytke USB-kaapelia, ennen kuin ohjelmisto kehottaa 
sinua tekemään niin. (vain Windows)

Lisätietoja on pikaohjeessa
•	 Vianmääritys
•	 Tulostimen	osat
•	 Kotinäytön	painikkeet	ja	kuvakkeet
•	 Ominaisuudet	ja	toiminnot

ENVY110	e-ALL-IN-ONE	PRINTER	D411	series

Start her...

•	 Løft	kontrolpanelet,	så	det	er	nemmere	at	se.	
•	 Brug	knapperne	på	kontrolpanelet	til	at	navigere	gennem	instruktioner	mv.

1 Pak ud, og fjern tape og emballage.

2 Sæt netledningen i bagpå. Tryk på  for at tænde printeren.

Følg vejledningen på printerens display.3

Hjælp

Annuller

Kontrolpanelknapper er kun tændt, når de er tilgængelige
(Tryk her for at få vist 

startskærmbilledet)

Hjem

Forrige

(Tryk her for at gå tilbage til 
forrige skærmbillede)

(Tryk her for at få vist Hjælp-menuen 
eller -skærmbilledet)

(Tryk her for at stoppe et 
igangværende job)

Vigtigt! Sæt IKKE USB-kablet i, før du bliver bedt om det!  
(Kun Windows)

Der er flere oplysninger  
i referenceoversigten
•	 Fejlfinding
•	 Printerdele
•	 Knapper	og	ikoner	på	startskærmbilledet
•	 Egenskaber	og	funktioner

ENVY110	e-ALL-IN-ONE	PRINTER	D411	series

Ei CD/DVD-asemaa?

Tulostimen rekisteröiminen

Lueminut-tiedosto
Lueminut-tiedostossa on HP:n tuen yhteystiedot, 
tietoja käyttöjärjestelmävaatimuksista ja 
päivitystietoja.

Lisätietoja

Jos tietokoneessa ei ole CD/DVD-asemaa, 
lataa ja asenna ohjelmisto osoitteesta  
www.hp.com/support.

Saat entistä nopeampaa palvelua ja 
tukihälytyksiä, kun rekisteröit laitteen 
osoitteessa www.register.hp.com.

Intet cd/dvd-drev?

Registrer printeren

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

Flere oplysninger

Gå til www.hp.com/support, hvis din computer 
ikke har et cd/dvd-drev, og download og 
installer softwaren.

Tilmeld dig på www.register.hp.com, og få 
hurtigere service- og supportmeddelelser.

Börja här...

•	 Lyft	upp	kontrollpanelen	så	att	det	blir	lättare	att	se.	
•	 Använd	kontrollpanelknapparna	för	att	navigera	genom	instruktioner	och	andra	funktioner.

1 Packa upp skrivaren och ta bort all tejp och allt förpackningsmaterial.

2 Anslut strömsladden på baksidan. Tryck på  för att starta skrivaren.

Följ anvisningarna på skrivarens display.3

Knapparna på kontrollpanelen lyser endast när de är tillgängliga
(Tryck här för att visa 

startskärmen)

Hem Hjälp

AvbrytBakåt

(Tryck här för att återgå till 
föregående skärm)

(Tryck här för att visa hjälpmenyn 
eller hjälpskärmen)

(Tryck här för att stoppa det 
pågående jobbet)

Viktigt! Anslut INTE en USB-kabel om inte programmet ber dig 
göra det! (Endast Windows)

Se Snabbreferens för mer 
information
•	 Felsökning
•	 Skrivarens	delar
•	 Knappar	och	ikoner	på	startskärmen
•	 Funktioner	och	egenskaper

ENVY110	e-ALL-IN-ONE	PRINTER	D411	series

Start her...

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

1 Pakk ut, og fjern all tape og emballasje.

2 Koble til strømledningen på baksiden. Berør  for å slå på skriveren.

Følg instruksjonene på skriverskjermen.3

Kontrollpanelknappene tennes bare når de er tilgjengelige
(Berør for å vise 

startskjermbildet)

Start Hjelp

AvbrytTilbake

(Berør for å gå tilbake til 
forrige skjermbilde)

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

(Berør for å stoppe jobben 
som pågår)

Viktig! IKKE koble til USB-kabelen før programvaren viser en 
melding om det! (bare Windows)

Se Hurtigreferansen for detaljer
•	 Problemløsing
•	 Skriverdeler
•	 Knapper	og	ikoner	på	startskjermbildet
•	 Funksjoner

ENVY110	e-ALL-IN-ONE	PRINTER	D411	series

Ingen CD/DVD-enhet?

Registrera din skrivare

Viktigt-filen
Den senaste Viktigt-filen innehåller kontaktuppgifter 
för HP-support, operativsystemkrav och uppdaterad 
informationen.

Ytterligare information

Om du har en dator utan CD/DVD-enhet kan 
du gå till www.hp.com/support för att ladda 
ned och installera programvaran.

Du får snabbare service samt supportvarningar 
om du registrerar skrivaren på  
www.register.hp.com.

Ingen CD/DVD-stasjon?

Registrer skriveren

Viktig-fil
Viktig-filen inneholder kontaktdetaljer for 
HPs kundestøtte, krav til operativsystemet 
og oppdatert informasjon.

Tilleggsinformasjon

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

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

Huomautus: eFax ei ehkä ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Bemærk: eFax er muligvis ikke tilgængelig i alle lande/områder.

Obs! eFax finns inte i alla länder/regioner. Merk: eFax er ikke nødvendigvis tilgjengelig i alle land/områder.

HP-tulostimen rajoitetun takuun lauseke

A. Rajoitetun takuun kattavuus
  1. Hewlett-Packard (HP) takaa loppukäyttäjälle, että edellä mainituissa HP-tuotteissa ei ole materiaali- tai 

valmistusvirheitä takuuaikana, jonka lasketaan alkavan siitä päivästä, kun asiakas on ostanut tuotteen.
  2. HP-ohjelmatuotteen rajoitettu takuu koskee ainoastaan ohjekirjoissa määritettyjen toimintojen suorittamiseen liittyviä 

ongelmia. HP ei takaa sitä, että HP-tuotteet toimivat keskeytyksettä tai että niissä ei ole virheitä.
  3. HP:n rajoitettu takuu kattaa ainoastaan tuotteen tavanomaisen käytön yhteydessä ilmenevät viat. Takuu ei kata 

ongelmia, joiden syynä on esimerkiksi
   a. virheellinen käyttö tai muokkaaminen
   b. muiden valmistajien kuin HP:n toimittamat ohjelmistot, välineet, osat tai tarvikkeet
   c. muu kuin tuotteen teknisissä tiedoissa mainittu käyttö
   d. luvaton muokkaaminen tai väärinkäyttö.
  4. Muun valmistajan kuin HP:n toimittaman kasetin tai uudelleentäytetyn kasetin käyttö ei vaikuta HP:n tulostintuotteita 

koskevaan asiakastakuuseen tai asiakkaan kanssa tehtävän HP-tukipalvelusopimuksen ehtoihin. Jos kuitenkin 
tulostimen virhetoiminto tai vahingoittuminen johtuu muun valmistajan kuin HP:n kasetin tai uudelleentäytetyn kasetin 
tai vanhentuneen mustekasetin käytöstä, HP laskuttaa normaalin aika- ja materiaalihinnastonsa mukaan tulostimen 
huollosta kyseisen virhetoiminnon tai vahingoittumisen vuoksi.

  5. Jos HP:lle ilmoitetaan jonkin HP:n takuun piiriin kuuluvan tuotteen viasta takuuaikana, HP joko korjauttaa tai korvaa 
viallisen tuotteen harkintansa mukaan.

  6. Jos HP ei kykene korjaamaan tai korvaamaan HP:n takuun piiriin kuuluvaa viallista tuotetta, HP hyvittää sen 
hankintahinnan kohtuullisen ajan kuluessa vikailmoituksen tekemisestä.

  7. HP korjaa, korvaa tai hyvittää viallisen tuotteen vasta sitten, kun asiakas on palauttanut tuotteen HP:lle.
  8. Korvaavat tuotteet voivat olla joko uusia tai uuden veroisia, ja ne ovat vähintään yhtä tehokkaita kuin korvatut tuotteet.
  9. HP:n tuotteet saattavat sisältää suorituskyvyltään uusia vastaavia, uudelleenvalmistettuja osia tai materiaaleja.
  10. HP:n rajoitettu takuu on voimassa kaikissa maissa ja kaikilla alueilla, missä HP vastaa kyseisen takuutuotteen 

jakelusta. Lisätakuupalveluja, kuten asennuspalveluja, koskevia sopimuksia on saatavissa mistä tahansa 
valtuutetusta HP-palveluyrityksestä, jossa HP tai sen valtuuttama maahantuoja myy kyseistä tuotetta.

B. Takuun rajoitukset
HP TAI SEN KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJAT EIVÄT LUPAA PAIKALLISEN LAIN SALLIMISSA RAJOISSA 
MITÄÄN MUUTA HP-TUOTTEITA KOSKEVAA TAKUUTA TAI EHTOA JOKO SUORAAN TAI EPÄSUORASTI. HP JA 
SEN KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMITTAJAT TORJUVAT PÄTEMÄTTÖMINÄ NIMENOMAISESTI OLETETUT 
TAKUUT TAI VASTUUT, JOTKA KOSKEVAT TUOTTEEN MARKKINOITAVUUTTA, TYYDYTTÄVÄÄ LAATUA JA 
SOVELTUVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN.

C. Vastuun rajoitus
  1. Takuuehdoissa kuvattu korvaus on ainoa asiakkaan saama korvaus, ellei paikallisesta lainsäädännöstä muuta johdu.
  2. NÄISSÄ TAKUUEHDOISSA MAINITTUJA VELVOITTEITA LUKUUN OTTAMATTA HP TAI JOKIN MUU 

OHJELMISTOTALO EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA VÄLITTÖMÄSTÄ, VÄLILLISESTÄ, 
ERITYISESTÄ, SEURAUKSEEN PERUSTUVASTA TAI MUUSTA VAHINGOSTA (MUKAAN LUKIEN MENETETTY 
VOITTO) RIIPPUMATTA SIITÄ, MIHIN KORVAUSVASTUU PERUSTUU.

D. Paikallinen laki
  1. Takuuehdot antavat asiakkaalle tietyt lainsäädäntöön perustuvat oikeudet. Asiakkaalla voi olla muita oikeuksia, jotka 

vaihtelevat Yhdysvaltojen eri osavaltioissa, Kanadan eri provinsseissa ja muissa maissa muualla maailmassa.
  2. Jos takuuehdot ovat ristiriidassa paikallisen lainsäädännön kanssa, ne on saatettava yhdenmukaiseksi kyseisen 

lainsäädännön kanssa. Kyseisen paikallisen lainsäädännön nojalla joitakin näiden takuuehtojen rajoituksia ei voida 
soveltaa asiakkaaseen. Yhdysvaltojen ja muiden maiden viranomaiset voivat esimerkiksi

   a. määrätä, etteivät takuusopimuksessa mainitut vastuuvapaudet ja rajoitukset saa rajoittaa kuluttajan lainmukaisia 
oikeuksia (esim. Iso-Britannia)

   b. estää valmistajaa muilla tavoin asettamasta tällaisia rajoituksia
   c. myöntää asiakkaalle muita takuuoikeuksia, määrittää oletetun takuun ajan, josta valmistaja ei voi vapautua, tai 

rajoittaa oletettujen takuiden aikaa.
  3. TÄSSÄ TAKUUILMOITUKSESSA ESITETYT TAKUUEHDOT EIVÄT SULJE POIS, RAJOITA TAI MUUTA ASIAKKAAN 

OIKEUKSIA, PAITSI LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA, VAAN NIITÄ SOVELLETAAN NIIDEN PAKOLLISTEN 
LAKIMÄÄRÄISTEN OIKEUKSIEN LISÄKSI, JOTKA KOSKEVAT HP-TUOTTEEN MYYNTIÄ ASIAKKAALLE.

HP:n takuu
Hyvä asiakkaamme,
oheisesta luettelosta löydätte yhteystiedot valmistajan takuusta vastaavaan HP:n edustajaan maassanne. 
Teillä voi olla oikeus esittää takuun lisäksi vaatimuksia myös lain nojalla. Valmistajan takuu ei rajoita lakiin 
perustuvia oikeuksianne.
Suomi: Hewlett-Packard Oy, Piispankalliontie, FIN-02200 Espoo

HP-tuote Rajoitettu takuuaika
Ohjelmiston tallennusväline 90 päivää
Tulostin 1 vuosi
Tulostus- tai mustekasetit Siihen asti, kunnes HP:n muste on kulunut loppuun tai kasettiin 

merkitty takuuajankohta on umpeutunut, aiempi näistä 
kahdesta. Tämä takuu ei kata HP-tuotteita, jotka on täytetty, 
valmistettu uudelleen, kunnostettu, joita on käytetty väärin tai 
joita on jollain tavalla muutettu.

Tulostuspäät (koskee vain sellaisia tuotteita, joissa on  1 vuosi
asiakkaan vaihdettavissa olevia tulostuspäitä)
Lisälaitteet 1 vuosi, ellei toisin mainittu

Virtatiedot
Virtajohto: 589110-002, 589111-002, 589112-002, 589210-002, 589211-002, 8120-8441, 589218-002, 
589216-002, 589217-002, 589215-002, 8120-8373
Tulojännite:	100	-	240	V	AC
Tulotaajuus:	50	-	60	Hz
Virrankulutus: huippu 70 W, keskimäärin 20 W

Huomautus: Käytä tulostinta vain HP:n toimittaman virtajohdon kanssa.

Musteenkulutus
Huomautus: Mustekasettien mustetta käytetään tulostuksessa usein eri tavoin: alustukseen, kun laite ja 
mustekasetit valmistellaan tulostusta varten, ja tulostuspäiden huoltoon pitämään tulostuskasetin suuttimet 
puhtaina ja musteenkulku esteettömänä. Lisäksi käytettyihin mustekasetteihin jää hieman mustetta. Lisätietoja 
on Internet-sivustossa www.hp.com/go/inkusage.

•	 Jos	haluat	asentaa	ohjeen	HP	ENVY	110	-ohjelmisto-
CD:ltä, aseta CD-levy asemaan ja käynnistä sitten 
ohjelmiston asennus.

•	 Jos	haluat	asentaa	ohjeen	tukisivustosta,	siirry	
osoitteeseen www.hp.com/support ja lataa sitten 
Full Feature Software and Drivers -ohjelmisto.

Tarvitsetko apua?

Jos	et	asentanut	sähköistä	ohjetta	HP	ENVY	110	
-ohjelmiston kanssa, voit asentaa sen ohjelmisto-CD-
levyltä tai tukisivustosta.

Windows: Kun näyttöön tulee suositeltujen ohjelmistojen 
luettelo,	varmista,	että	HP	ENVY	110	-ohje	on	valittuna.

Mac: Kun näyttöön tulee suositeltujen ohjelmistojen 
luettelo, valitse HP Recommended Software (HP:n 
suosittelema ohjelmisto).

Tuotteen	vaatimustenmukaisuusvakuutus	on	
osoitteessa www.hp.eu/certificates.

Voit tarkastella Euroopan unionin säännöksiin 
ja yhteensopivuuteen liittyviä tietoja avaamalla 
käytönaikaisen ohjeen ja valitsemalla 
Tekniset tiedot > Tietoja säännöksistä > 
Ilmoitus Euroopan unionin säännösten 
noudattamisesta. 

Erklæring om begrænset garanti for HP-printer

A. Varigheden af den begrænsede garanti
  1. Hewlett-Packard (HP) garanterer slutbrugeren, at HP-produkterne, der er angivet ovenfor, er fri for fejl i materialer og 

udførelse i ovennævnte periode, som begynder på datoen for kundens køb af produktet.
  2. I forbindelse med softwareprodukter gælder HP's begrænsede garanti kun i tilfælde af manglende udførelse af 

programinstruktionerne. HP garanterer ikke, at produkternes drift vil foregå fejlfrit og uden afbrydelser.
  3. HP’s begrænsede garanti dækker kun defekter, som opstår ved normal brug af produktet, og dækker ikke andre 

problemer, herunder problemer, som opstår pga.:
   a. Forkert vedligeholdelse eller ændring.
   b. Software, medier, dele eller tilbehør, der ikke er leveret af eller understøttes af HP.
   c. Drift ud over produktets specifikationer.
   d. Uautoriseret ændring eller forkert brug.
  4. I forbindelse med HP-printerprodukter har brugen af ikke-HP-blækpatroner eller en genopfyldt blækpatron ingen 

indflydelse på kundens garanti eller HP's supportkontrakt med kunden. Skulle der opstå fejl eller skader på printeren, 
der kan henføres til brugen af en ikke-HP-blækpatron eller en genopfyldt blækpatron, opkræver HP imidlertid 
standardbetaling for tids- og materialeforbrug ved service på printeren i forbindelse med den pågældende fejl eller 
skade.

  5. Hvis HP i garantiperioden adviseres om fejl på et produkt, der er omfattet af HP’s garanti, vil HP efter eget valg enten 
reparere eller ombytte produktet.

  6. Hvis HP ikke kan henholdsvis reparere eller ombytte et defekt produkt, som er omfattet af HP’s garanti, skal HP inden 
for rimelig tid efter at være blevet adviseret om defekten, refundere købsprisen for produktet.

  7. HP er ikke forpligtet til at reparere, ombytte eller refundere, før kunden har returneret det defekte produkt til HP.
  8. Et ombytningsprodukt kan være et nyt produkt eller et produkt svarende til et nyt produkt, forudsat det som minimum 

har samme funktionalitet som det produkt, det erstatter.
  9. HP-produkter kan indeholde oparbejdede dele, komponenter eller materialer, der, hvad ydelse angår, svarer til nye 

dele.
  10. HP’s begrænsede garanti gælder i alle lande, hvor det dækkede HP-produkt distribueres af HP. Kontrakter om 

yderligere garantiservice, f.eks. service på stedet, kan aftales med alle autoriserede HP-servicesteder i de lande, hvor 
produktet distribueres af HP eller af en autoriseret importør.

B. Begrænsninger i garantien
I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, UDSTEDER HP ELLER HP’S 
TREDJEPARTSLEVERANDØRER IKKE NOGEN ANDEN GARANTI ELLER BETINGELSE, HVERKEN 
UDTRYKKELIGT ELLER UNDERFORSTÅET GARANTIER ELLER BETINGELSER FOR SALGBARHED, 
TILFREDSSTILLENDE KVALITET OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

C. Ansvarsbegrænsninger
  1. I det omfang, det tillades af lokal lovgivning, er rettighederne i denne garanti kundens eneste og eksklusive 

rettigheder.
  2. I DET OMFANG DET TILLADES AF LOKAL LOVGIVNING, MED UNDTAGELSE AF DE FORPLIGTELSER, DER 

SPECIFIKT ER ANGIVET I DENNE GARANTIERKLÆRING, ER HP ELLER HP’S TREDJEPARTSLEVERANDØRER 
IKKE ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE ELLER AFLEDT SKADE, HVAD ENTEN DER ER TALE OM 
ET KONTRAKTRETLIGT FORHOLD, ET FORHOLD UDEN FOR KONTRAKT ELLER NOGET ANDET JURIDISK 
BEGREB, OG UANSET OM DER ER ADVISERET OM RISIKOEN FOR SÅDANNE SKADER.

D. Lokal lovgivning
  1. Denne garanti giver kunden specifikke juridiske rettigheder. Kunden kan også have andre rettigheder, der varierer fra 

stat til stat i USA, fra provins til provins i Canada og fra land til land andre steder i verden.
  2. I det tilfælde at denne garantierklæring er i uoverensstemmelse med lokal lovgivning, skal denne garantierklæring 

modificeres, så den bringes i overensstemmelse med den pågældende lovgivning. Under en sådan lokal lovgivning vil 
visse fraskrivelser og begrænsninger i denne garantierklæring muligvis ikke gælde for kunden. Visse stater i USA kan 
i lighed med en række regeringer uden for USA (inkl. provinser i Canada) f.eks.:

   a. Udelukke, at frasigelserne og begrænsningerne i denne garanti begrænser en forbrugers lovmæssige rettigheder 
(f.eks. i Storbritannien).

   b. På anden måde begrænse en producents mulighed for at gennemtvinge sådanne frasigelser og begrænsninger.
   c. Give kunden yderligere garantirettigheder, angive varigheden af underforståede garantier, som producenten ikke 

kan frasige sig, eller ikke tillade begrænsninger i varigheden af underforståede garantier.
  3. BETINGELSERNE I DENNE GARANTIERKLÆRING TILSIDESÆTTER, BRGRÆNSER ELLER ÆNDRER 

IKKE, MED UNDTAGELSE AF HVOR DER ER JURIDISK GRUNDLAG HERFOR, OG ER ET TILLÆG TIL DE 
UFRAVIGELIGE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER GÆLDENDE FOR SALG AF HP-PRODUKTER TIL SÅDANNE 
KUNDER.

Information om HP’s begrænsede mangeludbedring
Kære kunde,
Vedhæftet finder De navn og adresse på de HP-selskaber, som yder HP’s mangeludbedring i Danmark.
Herudover kan De have opnået rettigheder overfor sælger af HP’s produkter i henhold til Deres købsaftale. HP’s 
regler om mangeludbedring begrænser ikke sådanne rettigheder.
Danmark: Hewlett-Packard A/S, Engholm Parkvej 8, DK-3450 Alleroed

HP-produkt Varigheden af den begrænsede garanti
Softwaremedie 90 dage
Printer 1 år
Printer- eller blækpatroner Ved ophør af den første af følgende to perioder: Indtil 

HP-blækket er opbrugt, eller når den garantiperiode, der er trykt 
på patronen, er udløbet. Denne garanti dækker ikke 
HP-blækprodukter, som er blevet genopfyldt, genfremstillet, 
oppoleret, anvendt forkert eller manipuleret.

Skrivehoveder (gælder kun produkter med  1 år
skrivehoveder, som kunden selv kan udskifte)
Tilbehør 1 år, medmindre andet er angivet

Strømspecifikationer
Strømledning: 589110-002, 589111-002, 589112-002, 589210-002, 589211-002, 8120-8441, 589218-002, 
589216-002, 589217-002, 589215-002, 8120-8373
Indgående spænding: 100 til 240 Vac
Indgående frekvens: 50-60 Hz
Strømforbrug: 70 W spidsbelastning, 20 W gennemsnit

Bemærk: Brug kun den strømledning, der er leveret af HP.

Brug af blæk
Bemærk: Der bruges blæk fra patronerne til flere ting under printprocessen, herunder initialiseringsprocessen, 
som forbereder enheden og patronerne til udskrivning, og ved printhovedservicering, som holder dyserne 
rene, så blækket kan flyde frit. Der vil endvidere altid være lidt blæk tilbage i patronen, når den er brugt.  
Der er flere oplysninger på www.hp.com/go/inkusage.

•	 Hvis	du	vil	installere	hjælpen	fra	cd'en	med	HP	
ENVY	110-softwaren,	skal	du	lægge	cd'en	i	og	
starte installationen af softwaren.

•	 Hvis	du	vil	installere	hjælpen	fra	supportwebsiden,	
skal	du	gå	til	HP's	supportwebside	 
www.hp.com/support og hente "Fuld software og 
drivere".

Mere hjælp

Hvis ikke du installerede den elektroniske hjælp 
sammen	med	HP	ENVY	110-softwaren,	kan	du	
installere	den	fra	software-cd'en	eller	supportwebsiden.

Windows: Når oversigten over anbefalet software 
vises,	skal	du	sikre	dig,	at	punktet	"Hjælp	til	HP	ENVY	
110" er valgt.

Mac: Når listen over anbefalet software vises, skal du 
vælge "HP-anbefalet software".

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

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