HP Yazıcılar – Dinamik Güvenlik Özelliği Etkin
Yazıcılar
HP yazıcılar, Orijinal HP mürekkebi ve toner kartuşları ile çalışacak şekilde tasarlanmıştır. HP yazıcılar,
baskı sektöründeki standartlara uygun olarak kartuşlarda bir kimlik doğrulama süreci kullanır. Bazı HP
yazıcılarda, bu kimlik doğrulama süreci dinamik güvenlik önlemleri içerir. Dinamik güvenlik, yazıcının
kartuşların üzerinde bulunan güvenlik çipleri veya elektronik devrelerle bağlantı kurabilme özelliğini
temel alır. HP, müşteri deneyimimizin kalitesini korumak, baskı sistemlerimizin bütünlüğünü sürdürmek
ve fikri mülkiyet haklarımızı korumak için dinamik güvenlik önlemleri kullanır.
Dinamik güvenlikle donatılmış yazıcılar, yalnızca yeni veya yeniden kullanılmış HP çipleri veya elektronik
devreleri olan kartuşlarla çalışmak üzere tasarlanmıştır. Yazıcılar, HP ürünü olmayan çipler veya
değiştirilmiş ya da HP ürünü olmayan elektronik devreler kullanan kartuşları engellemek için dinamik
güvenlik önlemlerini kullanır.* HP çipini veya elektronik devreleri yeniden kullanan, yeniden kullanılmış,
yeniden üretilmiş ve yeniden doldurulmuş kartuşlar dinamik güvenlikten etkilenmez.
İnternet üzerinden sağlanan düzenli ürün yazılımı güncelleştirmeleri, dinamik güvenlik önlemlerinin
etkinliğini sürdürecektir. Güncelleştirmeler, yazıcının işlevselliğini ve özelliklerini iyileştirebilir, geliştirebilir
veya genişletebilir, güvenlik tehditlerine karşı koruma sağlayabilir ve başka amaçlara hizmet edebilir ancak
bu güncelleştirmeler, bugün çalışır durumda olan kartuşlar da dahil olmak üzere HP ürünü olmayan bir çip
veya değiştirilmiş ya da HP ürünü olmayan elektronik devre kullanan kartuşların yazıcıda çalışmasını da
engelleyebilir. Çoğu HP yazıcı, güncelleştirmeleri otomatik olarak veya güncelleştirme yapıp yapmamayı
seçmenize izin veren bir bildirimle alacak şekilde yapılandırılabilir. Çevrimiçi ürün yazılımı güncelleştirme
ayarlarını yapılandırmak için lütfen yazıcınızın kullanım kılavuzuna veya rehberine bakın. Kullanım kılavuzları
ve diğer belgelere https://support.hp.com adresinden yazıcınızı arayarak çevrimiçi olarak ulaşabilirsiniz.
Yazıcınızı Instant Ink gibi belirli HP programlarına kaydettirmenin veya HP ePrint gibi hizmetleri kullanmanın,
yazıcının otomatik çevrimiçi ürün yazılımı güncelleştirmelerini kabul edecek şekilde yapılandırılmasını
gerektireceğini lütfen unutmayın.
HP yazıcılar ve orijinal HP kartuşlar; en yüksek düzeyde kalite, güvenlik ve güvenilirlik sunar. Klonlanan
veya sahte kartuşlar kullanan müşteriler, kalite ve güvenlik açısından tehditlere maruz kalır ve baskı
deneyiminden ödün verilir.
HP ürünü olmayan bir kartuşunun kullanılması HP Sınırlı Garantisini veya yazıcıya yönelik herhangi bir
HP destek sözleşmesini geçersiz kılmaz. Ancak HP ürünü olmayan kartuşların kullanımından kaynaklı
olabilecek herhangi bir yazıcı veya yazıcı kafası hasarı ya da zararı, Sınırlı Garanti veya bu tür herhangi
bir destek sözleşmesi kapsamında olmayacaktır. HP Sınırlı Garanti hakkında daha fazla bilgi için
lütfen https://www8.hp.com/emea_africa/en/privacy/limited_warranty.html adresine gidin.
*HP ürünü olmayan çipler ve değiştirilmiş veya HP ürünü olmayan elektronik devreler HP tarafından
üretilmez veya onaylanmaz. HP ürünü olmayan bir kartuş kullanıyorsanız lütfen kartuşunuzun orijinal
bir HP güvenlik çipine veya değiştirilmemiş bir HP elektronik devresine sahip olduğundan emin olmak
için tedarikçinizle iletişime geçin.
© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

