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HP-skrivere – dynamiske sikkerhetsaktiverte 
skrivere

HP-skrivere er utviklet for å fungere med originale blekkpatroner og tonerkassetter fra HP. Som standard 
i utskriftsbransjen bruker HP-skrivere en prosess for å godkjenne blekkpatroner. I visse HP-skrivere 
omfatter denne godkjenningsprosessen dynamiske sikkerhetstiltak. Dynamiske sikkerhetstiltak er 
avhengig av skriverens evne til å kommunisere med sikkerhetsbrikkene eller de elektroniske kretsene 
på blekkpatronene. HP bruker dynamiske sikkerhetstiltak for å beskytte kvaliteten på kundeopplevelsen, 
bevare integriteten til utskriftssystemene og beskytte åndsverket vårt. 

Dynamisk sikkerhetsutstyrte skrivere er kun ment å fungere med blekkpatroner som har nye eller 
gjenbrukte HP-brikker eller elektronisk krets fra HP. Skriverne bruker dynamiske sikkerhetstiltak for 
å blokkere blekkpatroner som ikke bruker HP-brikker, er modifiserte eller ikke bruker elektroniske 
kretser fra HP.* Gjenbrukte, bearbeidede og etterfylte blekkpatroner som gjenbruker HP-brikken 
eller elektroniske kretser er upåvirket av de dynamiske sikkerhetstiltakene. 

Fastvareoppdateringer som sendes via Internett regelmessig, opprettholder effektiviteten 
til de dynamiske sikkerhetstiltakene. Oppdateringer kan forbedre, øke eller utvide skriverens 
funksjonalitet og funksjoner, beskytte mot sikkerhetstrusler og tjene andre formål, men disse 
oppdateringene kan også blokkere blekkpatroner som ikke bruker HP-brikker, er modifiserte eller 
ikke bruker elektroniske kretser fra HP, fra å fungere i skriveren, inkludert blekkpatroner som 
fungerer i dag. De fleste HP-skrivere kan konfigureres til å motta oppdateringer enten automatisk 
eller med et varsel som gjør det mulig å velge om du vil oppdatere eller ikke. Hvis du vil 
konfigurere innstillingene for fastvareoppdateringer via Internett, kan du se på brukerveiledningen 
eller håndboken for skriveren. Du finner håndbøker og annen dokumentasjon på Internett ved 
å søke etter skriveren på https://support.hp.com. Vær oppmerksom på at det å registrere 
skriveren i visse HP-programmer som Instant Ink, eller bruke tjenester som HP ePrint, vil kreve 
konfigurering av skriveren for å godta automatiske fastvareoppdateringer via Internett. 

HP-skrivere og originale HP-blekkpatroner gir best kvalitet, sikkerhet og pålitelighet. Når 
blekkpatronene klones eller piratkopieres, eksponeres kunden for dårligere kvalitet og potensielle 
sikkerhetsrisikoer, i tillegg til at det påvirker utskriftsopplevelsen. 

Selv om bruk av patroner som ikke er fra HP, ikke ugyldiggjør HPs begrensede garanti eller noen av 
HPs støttekontrakter for skriveren, eventuelle skrivere, skade på skrivere eller skader forårsaket 
ved bruk av patroner fra andre enn HP ugyldig, dekkes det heller ikke av den begrensede garantien 
eller en slik støttekontrakt. Hvis du vil ha mer informasjon om HPs begrensede garanti, går du til 
https://www8.hp.com/no/no/privacy/limited_warranty.html. 

*Brikker som ikke er fra HP, eller modifiserte eller elektroniske kretser som ikke er fra HP, er ikke 
produsert eller godkjent av HP. Hvis du bruker en blekkpatron som ikke er fra HP, bør du sjekke 
med leverandøren din for å sikre at blekkpatronen har en original sikkerhetsbrikke eller umodifisert 
elektronisk krets fra HP. 

https://www.support.hp.com/us-en?openCLC=true
https://www8.hp.com/no/no/privacy/limited_warranty.html

