HP-skrivare – dynamiska skrivare med
säkerhetsfunktion
HP-skrivare är utformade för att fungera med HP:s originalbläckkassetter och tonerkassetter. Som standard
i utskriftsbranschen använder HP-skrivare en process för att autentisera kassetter. I vissa HP-skrivare
omfattar den här autentiseringsprocessen dynamiska säkerhetsåtgärder. Dynamisk säkerhet är beroende
av skrivarens förmåga att kommunicera med säkerhetschip eller elektroniska chip på kassetterna. HP
fortsätter att använda dynamiska säkerhetsåtgärder för att skydda kvaliteten på våra kunders upplevelse,
bibehålla integriteten i våra utskriftssystem och skydda våra immateriella rättigheter.
Skrivare med dynamisk säkerhetsfunktion är endast avsedda att användas med kassetter som
har nya eller återanvända HP-chip eller elektroniska kretsar. Skrivarna använder de dynamiska
säkerhetsåtgärderna för att blockera kassetter med chip som inte kommer från HP eller modifierade
kretsar eller elektroniska kretsar som inte kommer från HP.* Återanvända, renoverade och påfyllda
kassetter som återanvänder HP-chip eller elektroniska kretsar påverkas inte av dynamisk säkerhet.
Uppdateringar av inbyggd programvara som levereras regelbundet via Internet kommer att bibehålla
effektiviteten hos de dynamiska säkerhetsåtgärderna. Uppdateringar kan förbättra, eller utöka
skrivarens funktioner och skydda mot säkerhetshot och tjäna andra syften, men uppdateringarna kan
också blockera kassetter med oäkta HP-chip eller modifierade kretsar eller kretsar som inte kommer
från HP från att fungera i skrivaren, inklusive kassetter som fungerar idag. De flesta HP-skrivare
kan konfigureras för att ta emot uppdateringar antingen automatiskt eller med ett meddelande
som gör att du kan välja om du vill uppdatera eller inte. Information om hur du konfigurerar
uppdateringsinställningarna för den inbyggda programvaran online finns i användarhandboken till
skrivaren. Handböcker och annan dokumentation finns online genom att söka efter skrivaren på
https://support.hp.com. Observera att om du registrerar skrivaren i vissa HP-program som Instant
Ink eller använder tjänster som HP ePrint måste du konfigurera skrivaren så att den accepterar
automatiska uppdateringar av inbyggd programvara online.
HP-skrivare och äkta HP-kassetter ger bäst kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet. När kassetterna
kopieras eller förfalskas utsätts kunden för potentiella kvalitets- och säkerhetsrisker, vilket försämrar
utskriftsupplevelsen.
Observera att även om användning av en kassett som inte kommer från HP inte upphäver HP:s
begränsade garanti eller något HP-supportavtal för skrivaren, fel på skrivare eller skrivhuvud eller
skador som beror på användning av en kassett som inte kommer från HP, täcks inte användning
av oäkta HP-kassetter av den begränsade garantin eller supportavtal. Mer information om HP:s
begränsade garanti finns på https://www8.hp.com/se/sv/privacy/limited_warranty.html.
*Oäkta HP-chips och modifierade kretsar eller elektroniska kretsar som inte kommer från HP är
varken tillverkade eller godkända av HP. Om du använder en kassett som inte kommer från HP bör
du kontakta leverantören för att kontrollera att kassetten har ett äkta HP-säkerhetschip eller en
omodifierad elektronisk HP-krets.
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