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HP-tulostimet – dynaamista suojausta tukevat 
tulostimet 

HP-tulostimet on suunniteltu toimimaan alkuperäisten HP-muste- ja värikasettien kanssa. Kuten 
tulostusalalla on käytäntönä, HP-tulostimet todentavat käytettävien kasettien alkuperän. Tietyt 
HP-tulostimet käyttävät tähän todennukseen dynaamisia suojausominaisuuksia. Dynaaminen 
suojaus perustuu tulostimen ja kasettien suojaussirujen tai virtapiirien väliseen tiedonsiirtoon. HP 
käyttää dynaamisia suojausominaisuuksia turvatakseen asiakaskokemuksen laadun, varmistaakseen 
tulostusjärjestelmien yhtenäisyyden sekä suojellakseen immateriaalioikeuksiaan. 

Dynaamista suojausta tukevat tulostimet on suunniteltu toimimaan vain sellaisten kasettien 
kanssa, joissa on uusi tai uudelleenkäytetty HP:n siru tai virtapiiri. Muuta kuin HP:n sirua 
tai muunneltua tai muuta kuin HP:n virtapiiriä käyttävien kasettien käyttö on estetty 
dynaamisilla suojausominaisuuksilla.* Dynaaminen suojaus ei vaikuta uudelleenkäytettyihin, 
uudelleenvalmistettuihin tai uudelleentäytettyihin kasetteihin, joissa on uudelleenkäytetty HP:n 
siru tai virtapiiri. 

Dynaamisten suojausominaisuuksien toimintaa ylläpidetään säännöllisillä Internetin kautta 
suoritettavilla laiteohjelmistopäivityksillä. Päivitykset voivat parantaa, lisätä tai laajentaa 
tulostimen toimintoja ja ominaisuuksia sekä suojata sitä tietoturvauhilta. Ne voivat kuitenkin 
myös estää muuta kuin HP:n sirua tai muunneltua tai muuta kuin HP:n virtapiiriä käyttävien 
kasettien toiminnan, myös sellaisten, jotka vielä tällä hetkellä toimivat. Useimmat HP-tulostimet 
voi määrittää päivittymään joko automaattisesti tai ilmoituksesta, josta voi valita, päivitetäänkö 
tulostin vai ei. Lisätietoja verkkopohjaisten laiteohjelmistopäivitysten määrittämisestä on 
tulostimen käyttöoppaassa. Voit etsiä käyttöoppaita ja muita asiakirjoja verkosta hakemalla 
tulostinmallia osoitteessa https://support.hp.com. Huomaa, että jos rekisteröit tulostimen 
esimerkiksi HP:n Instant Ink -ohjelmaan tai käytät HP ePrint -palvelua tai vastaavaa, tulostin on 
määritettävä hyväksymään automaattiset verkkopohjaiset laiteohjelmistopäivitykset. 

HP-tulostimet ja alkuperäiset HP-kasetit takaavat parhaan laadun, tietoturvan ja luotettavuuden. 
Kopioidut tai väärennetyt kasetit altistavat asiakkaan laatu- ja tietoturvariskeille, jotka vaarantavat 
tulostuskokemuksen. 

Huomaa, että vaikka muun kuin HP:n kasetin käyttäminen ei mitätöi HP:n rajoitettua  
takuuta tai tulostimen HP-tukisopimusta, rajoitettu takuu tai muu tukisopimus ei kata  
tulostimen tai tulostuspään vikoja tai vaurioita, jotka johtuvat muun kuin HP:n kasetin 
käyttämisestä. Lisätietoja HP:n rajoitetusta takuusta on osoitteessa  
https://www8.hp.com/fi/fi/privacy/limited_warranty.html. 

*Muut kuin HP:n sirut ja muunnellut tai muut kuin HP:n virtapiirit eivät ole HP:n valmistamia 
tai hyväksymiä. Jos käytät muuta kuin HP:n kasettia, varmista toimittajalta, että kasetissa on 
alkuperäinen HP:n suojaussiru tai muuntelematon HP:n virtapiiri. 
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