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1 ขอควรระวังดานความปลอดภัย
คำแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับความปลอดภัย
อันตรายจากไฟดูด

วงจรภายในใชแรงดันไฟฟาสูงที่อาจทำใหเสียชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสได หามกระทำสิ่งตอไปนี้ เนื่อง
จากอาจถูกไฟดูดได

● แยกสวนประกอบของตูควบคุมระบบไฟ

● ถอดหรือเปดฝาครอบหรือหัวเสียบของระบบใดๆ ก็ตามท่ีปดไว

หมายเหตุ: หากฟวสขาดหลังจากเพิ่งเปล่ียนใหม อาจแสดงวาวงจรไฟฟาภายในระบบทำงานผิด
ปกติ โปรดติดตอผูใหบริการที่มีความชำนาญใหดำเนินการตรวจสอบระบบ และไมตองพยายาม
เปล่ียนฟวสใหมอีก

อันตรายจากสวนประกอบของเครื่อง
เคร่ืองพิมพมีช้ินสวนที่เคล่ือนที่ไดซึ่งอาจทำใหไดรับบาดเจ็บ โปรดปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปนี้
เพื่อไมใหไดรับบาดเจ็บขณะทำงานใกลกับเคร่ืองพิมพ

● ระวังอยาใหเส้ือผาและสวนตางๆ ของรางกายเขาไปใกลสวนประกอบเครื่องพิมพท่ีมีการ
เคล่ือนที่

● อยาใสสรอยคอ สรอยขอมือ และวัตถุท่ีใชแขวนหอยอ่ืนๆ

● หากผมยาว ควรมัดรวบไว ไมใหตกลงมาที่เคร่ืองพิมพ

● ระวังอยาใหแขนเสื้อหรือถงุมือเขาไปติดในสวนประกอบเครื่องพิมพที่มีการเคลื่อนที่

● อยายืนใกลกับพัดลมที่อาจทำใหไดรับบาดเจ็บ และยังอาจสงผลคุณภาพการพิมพ (จากการกีด
ขวางลมเปา)

อันตรายจากวัสดุท่ีหนัก
โปรดใชความระมัดระวังเปนพิเศษขณะถือวัสดุท่ีหนัก เพื่อไมใหเกิดอันตราย

● การถือมวนวัสดุท่ีใชพิมพตองถืออยางนอยสองคน ควรตองระมัดระวังเพื่อไมใหหลังเคล็ดและ/
หรือไดรับบาดเจ็บ

● ใชรถยก รถยกลากหรืออุปกรณยึดจับอ่ืนๆ เพื่อยกวัสดุท่ีใชพิมพเสมอ

● ควรสวมเครื่องปองกันรางกาย รวมถึงรองเทาบูตและถุงมือเสมอ

อันตรายจากความรอน
ระบบยอยๆ สำหรับอบและทำใหแหงของเครื่องพิมพทำงานที่อุณหภูมิสูง และสามารถทำใหผิวหนัง
พองไหมไดหากสัมผัสโดน โปรดปฏิบัติตามขอควรระวังตอไปนี้ เพ่ือไมใหไดรับบาดเจ็บ

● อยาสัมผัสโดนบริเวณอบและทำใหแหงของเครื่องพิมพโดยตรง

● ใชความระมัดระวังเปนพิเศษ ขณะเขาสูข้ันตอนจัดการวัสดุท่ีใชพิมพ
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การจัดการหมึก
เคร่ืองพิมพของคุณไมไดใชหมึกประเภทผสมตัวทำละลาย และไมมีปญหาที่มักเกิดกับหมึกประเภท
ดังกลาว อยางไรก็ตาม HP ขอแนะนำใหคุณสวมถุงมือขณะจับตลับหมึกพิมพหรือลูกกล้ิงทำความ
สะอาดหัวพิมพ

คำเตือนและขอควรระวัง
ในคูมือนี้ ไดใชสัญลักษณตอไปน้ีเพื่อใหแนใจวามีการใชเครื่องพิมพอยางเหมาะสม และปองกัน
เคร่ืองพิมพไมใหเกิดความเสียหาย โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงดวยสัญลักษณเหลาน้ี

คำเตือน! การไมปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงดวยสัญลักษณน้ีอาจทำใหไดรับบาดเจ็บสาหัสหรือ
เสียชีวิตได

ขอควรระวัง: การไมปฏิบัติตามคำแนะนำที่แสดงดวยสัญลักษณนี้อาจทำใหไดรับบาดเจ็บเล็กนอย
หรือทำใหผลิตภัณฑเสียหาย

ปายเตือน

ปาย คำอธิบาย

อาจมีกระแสไฟรั่วเกิน 3.5 mA

อาจมีการตอเคร่ืองพิมพเขากับแหลงจายไฟท่ีมีแรงดันไฟฟา

ไมตรงกัน

ระบุขั้วตอระบบสายดินหลัก

อันตรายจากไฟฟาดูด หามแตะตอง
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ปาย คำอธิบาย

อันตรายจากไฟฟาดูด หามแตะตอง

อันตรายจากไฟฟาดูด ในกรณีมีการตัดไฟจากการทำงาน

ของฟวส สวนประกอบของเครื่องพิมพที่ยังคงมีไฟอยูอาจเปน

อันตรายขณะทำการตรวจสอบ ดังน้ันโปรดตรวจดูใหแนใจวา

มีการปดเคร่ืองพิมพแลว กอนที่จะทำการตรวจสอบ

บางคร้ังสวนประกอบเครื่องพิมพอาจรอนอยู หามแตะตอง

ใชถุงมือปองกันในการจับสวนประกอบเครื่องพิมพ วัสดุพิมพ

หรือวัสดุท่ีไมใชแลว

เม่ือใสวัสดุท่ีใชพิมพเขาไปแลว ตลับพิมพจะลดระดับลงมาที่

ตำแหนงปกติ และอาจกระแทกมือของคุณหรือส่ิงใดก็ตามท่ี

อยูดานลาง

มือของคุณอาจเขาไปติดระหวางลอเฟอง

ขณะท่ีเครื่องพิมพกำลังพิมพ ตลับหัวพิมพจะเคล่ือนที่กลับไป

กลับมาท่ัวทั้งวัสดุที่ใชพิมพ

โปรดระวังชิ้นสวนที่มีการเคล่ือนที่น้ี

THWW ปายเตือน 3
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ปุมหยุดฉุกเฉิน
มีปุมหยุดฉุกเฉินส่ีปุมตามจุดตางๆ ของเคร่ืองพิมพ หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ใหรีบกดปุมหยุดฉุกเฉินปุม
ใดปุมหน่ึง เพื่อหยุดกระบวนการพิมพท้ังหมด โปรดตรวจสอบวามีการยกเลิกการกดปุมหยุดฉุกเฉิน
ทุกปุมแลว กอนที่จะเปดเคร่ืองพิมพอีกคร้ัง

4 บท 1   ขอควรระวังดานความปลอดภัย THWW
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2 เอกสาร
เอกสารตอไปนี้ใหมาพรอมกับเคร่ืองพิมพของคุณ และยังสามารถดาวนโหลดไดจาก
http://www.hp.com/go/L65500/manuals/

● คูมือการจัดเตรียมสถานที่

● รายการตรวจสอบในการจัดเตรียมสถานที่

● คูมือผูใช

● คูมือการบำรุงรักษาและการแกไขปญหา

● ขอมูลทางกฎหมาย

THWW 5

เอ
กส
าร

http://www.hp.com/go/L65500/manuals/


3 ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันอยางจำกัดของ
Hewlett-Packard
ผลิตภัณฑของ HP ระยะเวลาการรับประกันอยางจำกัด

เคร่ืองพิมพ 1 ป

ซอฟตแวร 90 วัน

หัวพิมพ จนถึงวันที่ “สิ้นสุดการรับประกัน” ท่ีระบุไวบนผลิตภัณฑ หรือ

เม่ือเติมและใชหมึกพิมพ HP ผานหัวพิมพครบ 12000 มล.
แลวแตวาเหตุการณใดจะเกิดขึ้นกอน

ตลับหมึกพิมพ จนกวาหมึกพิมพ HP จะหมด หรือถึงวันท่ี “สิ้นสุดการรับ

ประกัน” ท่ีระบุไวบนตลับหมึก แลวแตวาเหตุการณใดจะเกิด

ขึ้นกอน การรับประกันน้ีไมครอบคลุมถึงผลิตภัณฑหมึกของ

HP ท่ีไดรับการเติมหมึก ผลิตขึ้นใหม ปรับปรุงใหม ใชผิดวิธี

หรือถูกดัดแปลงแกไขไมวาในลักษณะใด

A. ขอบเขตการรับประกันอยางจำกัดของ HP
1. HP รับประกันกับคุณซึ่งเปนลูกคาที่เปนผูใชจริงวา ผลิตภัณฑฮารดแวร อุปกรณเสริม และ

อุปกรณใชส้ินเปลืองของ HP ท่ีระบุไวขางตน จะไมมีขอบกพรองในดานวัสดุและฝมือการผลิต
ในการใชงานตามปกติระหวางระยะเวลาการรับประกันอยางจำกัดท่ีระบุไวขางตน ระยะเวลา
รับประกันอยางจำกัดเริ่มตนข้ึนเมื่อวันท่ีท่ีลูกคาซ้ือผลิตภัณฑ ใบเสร็จรับเงินหรือสงมอบ
ผลิตภัณฑท่ีระบุวันท่ีของคุณซ่ึงแสดงวันท่ีซื้อผลิตภัณฑเปนเอกสารหลักฐานพิสูจนถึงวันท่ีท่ี
คุณซื้อผลิตภัณฑ คุณอาจตองแสดงหลักฐานพิสูจนการซื้อเปนเงื่อนไขของการรับบริการใน
การรับประกัน

2. ในสวนของผลิตภัณฑซอฟตแวร การรับประกันอยางจำกัดของ HP มีผลเฉพาะกับการไม
ปฏิบัติตามคำสั่งจากการเขียนโปรแกรม ตามระยะเวลาการรับประกันอยางจำกัดท่ีระบุไวขาง
ตน โดยมีสาเหตุเน่ืองมาจากความผิดพลาดในดานวัสดุ การรองรับซอฟตแวรในดานกายภาพ
หรือฝมือการผลิต เมื่อมีการติดต้ังและใชงานอยางเหมาะสม นอกจากนี้ HP ยังรับประกันวา
ซอฟตแวรมาตรฐานที่ HP เปนเจาของจะเปนไปตามขอกำหนดเฉพาะอยางเขมงวด โดย HP
ไมรับประกันวาซอฟตแวรจะทำงานไดหรือไม ในฮารดแวรและซอฟตแวรท่ีคุณเลือกไว หรือ
ไมรับประกันวาจะเปนไปตามขอกำหนดที่คุณระบุข้ึนเอง

3. HP ไมรับประกันวาการทำงานของผลิตภัณฑจะไมมีการหยุดชะงัก หรือผลิตภัณฑนั้นปราศ
จากขอผิดพลาด

6 บท 3   ประกาศเก่ียวกับการรับประกันอยางจำกัดของ Hewlett-Packard THWW

การรับ
ป
ระกัน

อยางจำกัด
ของ H

P



4. การรับประกันอยางจำกัดของ HP ครอบคลุมเฉพาะความชำรุดบกพรองตางๆ ท่ีเกิดข้ึน อัน
เปนผลมาจากการใชงานผลิตภัณฑ HP ตามปกติ และไมครอบคลุมถึงปญหาอื่นๆ รวมถึงที่เกิด
ข้ึนเนื่องจากผลของ:
a. การบำรุงรักษาหรือการปรับเทียบอยางไมเหมาะสมหรือไมเพียงพอ

b. อุปกรณเสริม ซอฟตแวร การเชื่อมโยง วัสดุที่ใชพิมพ ช้ินสวน หมึกพิมพ หรืออุปกรณใช
ส้ินเปลืองที่ HP มิไดเปนผูจัดหาหรือใหบริการ

c. การใชงานที่ไมตรงตามขอกำหนดเฉพาะของผลิตภัณฑ

d. การจัดเตรียมสถานที่หรือการบำรุงรักษาที่ไมเหมาะสม

e. การขนยายเคร่ืองพิมพโดยไมมีการเตรียมการจาก HP หรือตัวแทนของ HP
f. การดัดแปลงโดยไมไดรับอนุญาต หรือการใชงานที่ไมถูกตอง

การรับประกันอยางจำกัดของ HP ไมครอบคลุมถึงการบำรุงรักษาเครื่องพิมพตามปกติใน
เคร่ืองพิมพ HP Designjet L65500 เชน บริการซอมบำรุงเพื่อทำความสะอาดและปองกัน
การชำรุด (รวมถึงช้ินสวนที่อยูในชุดอุปกรณซอมบำรุงเพื่อปองกันการชำรุดและการตรวจสอบ
ของวิศวกรที่คอยใหบริการของ HP)

5. สำหรับผลิตภัณฑประเภทเครื่องพิมพของ HP การใชผลิตภัณฑส้ินเปลืองชนิดเติมหรือที่ไมใช
ของ HP (หมึก หัวพิมพ ตลับหมึก หรือชุดอุปกรณซอมบำรุง) จะไมมีผลกระทบตอทั้งการรับ
ประกันอยางจำกัดของ HP ที่มีตอคุณหรือสัญญาสนบัสนุนของ HP ตอคุณ อยางไรก็ตามหาก
เคร่ืองพิมพชำรุดหรือเสียหายอันเน่ืองมาจากการใชตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP หรือตลับ
หมึกชนิดเติม หรือตลับหมึกที่หมดอายุ ผูแทนที่ไดรับการแตงต้ังของ HP จะคิดคาเสียเวลา คา
วัสดุอุปกรณท่ีใหบริการกับเคร่ืองพิมพท่ีเกิดการชำรุดหรือเสียหายนั้น

6. หาก HP หรือผูแทนที่ไดรับการแตงต้ังไดรับหนังสือแจงถึงความชำรุดบกพรองของผลิตภัณฑ
ใด ซ่ึงเปนผลิตภัณฑท่ีอยูภายใตการรับประกันอยางจำกัดของ HP ในระหวางระยะเวลารับ
ประกัน HP อาจใชสิทธิ์เลือกที่จะซอมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑท่ีชำรุดนั้นก็ได

หาก HP เลือกที่จะเปลี่ยนผลิตภัณฑหรือช้ินสวนที่ชำรุด HP จะ (i) จัดสงผลิตภัณฑหรือช้ินสวน
สำหรับเปลี่ยนใหมใหแกคุณ และใหความชวยเหลือในการติดต้ังจากระยะไกลในกรณีท่ีจำเปน
หรือ (ii) เปลี่ยนผลิตภัณฑหรือช้ินสวนที่ชำรุดใหแกคุณถึงที่ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของ HP
แม HP จะเลือกทางเลือก (i) ขางตน แตคุณก็อาจขอให HP ทำการเปลี่ยนผลิตภัณฑหรือช้ิน
สวนที่ชำรุดใหแกคุณในสถานที่ได อยางไรก็ตาม ในกรณีนี้ HP อาจคิดคาใชจายในการเดิน
ทางและคาแรงตามหลักมาตรฐานสำหรับการดำเนินการเปลี่ยนดังกลาว

7. ลูกคาจะตองใชความพยายามอยางเต็มที่เพื่อสนับสนุนและรวมมือกับ HP หรือผูแทนที่ไดรับ
การแตงต้ังจาก HP ในการแกไขปญหาจากระยะไกล เชน การเปดและดำเนินการทดสอบ
เคร่ืองหรือโปรแกรมวินิจฉัยปญหา โดยใหขอมูลที่จำเปนท้ังหมด หรือดำเนินการแกไขข้ันพื้น
ฐานตามที่ HP หรือผูท่ีไดรับการแตงต้ังจาก HP รองขอ ลูกคาอาจจำเปนตองใหความรวมมือ
อยางแข็งขันในการแกปญหาจากระยะไกล เพื่อใหขอมูลประกอบที่ดีที่สุด และพบตนเหตุของ
ปญหาที่แทจริง รวมถึงใหขอมูลที่เกี่ยวของกับเคร่ืองพิมพ (ยูทิลิต้ีเครื่องพิมพ, บันทึกของไฟล,
…) ความสามาถในการเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตจากคอมพิวเตอรท่ีเปนเซิรฟเวอรการพิมพภาย
ในของ HP ไดทำให HP หรือผูแทนที่ไดรับการแตงต้ังจาก HP สามารถแกปญหาจากระยะ
ไกลและการสนับสนุนจากระยะไกลไดดียิ่งข้ึน HP หรือผูแทนที่ไดรับแตงต้ังจาก HP อาจเรียก
เก็บคาเดินทางและคาแรงตามหลักมาตรฐาน หากจำเปนตองดำเนินการแกปญหาใหถึงที่ต้ัง
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8. หาก HP ไมสามารถซอมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑท่ีมีความชำรุดบกพรอง ซึ่งอยูภายใตการรับ
ประกันอยางจำกัดนี้ HP จะชดใชเงินตามมูลคาที่เหลืออยูของผลิตภัณฑ คืนใหแกลูกคาภายใน
ระยะเวลาอันสมควร หลังจากไดรับหนังสือแจงถึงความชำรุดบกพรองดังกลาว มูลคาที่เหลืออยู
คำนวณจากราคาซื้อที่ชำระใหแก HP หรือผูขายที่ไดรับการแตงต้ังจาก HP ลบออกดวยคา
เสื่อมราคาและคาผอนชำระ

9. HP ไมมขีอผูกพันในการเปลี่ยนหรือชดใชเงินคืน จนกวาคุณจะสงคืนสวนประกอบ ช้ินสวน
อุปกรณส้ินเปลือง หรือผลิตภัณฑฮารดแวรท่ีชำรุดบกพรองน้ันใหแก HP รวมถึงเอกสารที่
เกี่ยวของกับอุปกรณหรือช้ินสวนดังกลาว สวนประกอบ ช้ินสวน อุปกรณส้ินเปลือง หรือ
ผลิตภัณฑฮารดแวรทั้งหมด ท่ีไดรับการถอดออก ภายใตการรับประกันที่จำกัดนี้จะกลายเปน
ทรัพยสินของ HP แตกระนั้นก็ตาม HP อาจสละสิทธิ์ตามขอกำหนด ใหคุณนำผลิตภัณฑท่ี
ชำรุดกลับคืนไปได

10. เวนแตจะระบุไวเปนอยางอ่ืน และอยูภายในขอบเขตที่กฎหมายทองถิ่นอนุญาตไว ผลิตภัณฑ
HP อาจผลิตข้ึนโดยใชวัสดุใหม หรือวัสดุใหมกับวัสดุท่ีใชแลวซ่ึงมีสมรรถนะการทำงานและ
ความนาเช่ือถือเทียบเทากับวัสดุใหม HP อาจซอมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ (i) ดวยผลิตภัณฑท่ี
เทียบเทากับผลิตภณัฑท่ีไดรับการซอมแซมหรือเปล่ียน แตอาจผานการใชงานมากอน หรือ
(ii) ดวยผลิตภัณฑที่เทียบเทากับผลิตภัณฑของแทท่ีถูกยกเลิก

11. การรับประกันอยางจำกัดน้ีมีผลบังคับใชในประเทศ/ภูมิภาคที่ HP หรือผูใหบริการที่ไดรับการ
แตงต้ังใหบริการสำหรับการรับประกันน้ี และที่ HP ไดทำการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ HP ท่ี
ครอบคลุมอยูในการรับประกันอยางจำกัดนี้ อยางไรก็ตามความพรอมในการใหบริการตาม
การรับประกันและเวลาในการตอบรับอาจแตกตางกันไปในแตละประเทศ/พ้ืนท่ี HP จะไม
เปล่ียนรูปราง ความเหมาะสม หรือการทำงานของผลิตภัณฑเพื่อใหใชงานไดในประเทศที่ HP
ไมเคยมีเจตนาที่จะใหใชงานผลิตภัณฑเนื่องจากเหตุผลทางกฎหมายหรือขอบังคับ

12. ท้ังน้ีศูนยบริการ HP ที่ไดรับอนุญาตที่มีผลิตภัณฑของ HP ในรายการวางจำหนายโดย HP
หรือโดยผูนำเขาที่ไดรับอนุญาต อาจทำสัญญาการบริการเพิ่มเติม

13. ลูกคาตองรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยของขอมลูที่เปนกรรมสิทธิ์และเปนความลับ
และการดูแลกระบวนการภายนอกเครื่องพิมพ ในสวนของการสรางไฟล ขอมูลและโปรแกรม
ท่ีสูญหายหรือถูกเปล่ียนแปลงขึ้นใหม HP ไมรับผิดชอบตอความเสียหายหรือการสูญหายของ
ไฟลใดๆ ที่คุณจัดเก็บไวในฮารดดิสกของเคร่ืองพิมพ คอมพิวเตอรท่ีเปนเซิรฟเวอรการพิมพ
ภายในของ HP หรืออุปกรณจัดเก็บอ่ืนๆ HP ไมรับผิดชอบในการเรียกคืนไฟลหรือขอมูลที่สูญ
หายไป

B. ขอจำกัดของการรับประกัน
ภายในขอบเขตที่กฎหมายทองถิ่นอนุญาตใหกระทำได HP หรือผูจัดหาสินคาของ HP ซ่ึงเปนบุคคล
ภายนอก ตางไมไดใหการรับประกัน หรือเง่ือนไขอ่ืนใด ไมวาจะเปนการรับประกันหรือเงื่อนไขโดย
ชัดแจงหรือโดยปริยาย และไมขอรับผิดชอบในการรับประกันหรือเงื่อนไขโดยนัยอันเกี่ยวเนื่องกับ
การจำหนาย ความพอใจในคุณภาพ และความเหมาะสมของผลิตภัณฑสำหรับวัตถุประสงคเฉพาะ
ใดๆ

C. ขอจำกัดการรับผิด
ภายในขอบเขตของกฎหมายทองถิ่น การซอมแซมตามการรับประกันอยางจำกัดนี้เปนสิทธิของคุณ
แตเพียงผูเดียวโดยเฉพาะ ขอยกเวนท่ีช้ีแจงไวขางตน ไมวาในกรณีใด HP หรือบริษัทผูจัดหาสินคา
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ของ HP ซึ่งเปนบุคคลที่สาม ไมตองรับผิดชอบตอความเสียหายทั้งทางตรง ทางออม ความเสียหายใน
กรณีพิเศษ ความเสียหายโดยเหตุบังเอิญ หรือความเสียหายอันเปนผลสืบเนื่อง (รวมถึงการขาดทุน
หรือการสูญเสียเงินออม) ไมวาในทางสัญญา ละเมิด หรือหลักกฎหมายอื่นๆ และไมวาจะมีการแจงให
ทราบถึงความเปนไปไดท่ีจะเกิดความเสียหายดังกลาวหรือไมก็ตาม

D. กฎหมายทองถิ่น
1. การรับประกันอันจำกัดน้ีใหสิทธ์ิทางกฎหมายแกทานบางประการ คุณอาจมีสิทธิ์อ่ืนๆ ซ่ึงแตก

ตางกันไปในแตละรัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา หรือแตละเมืองในประเทศแคนาดา และ
ประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ขอแนะนำใหคุณศึกษากฎหมายของรัฐ เมืองหรือกฎหมายของประเทศใน
การระบุถึงสิทธ์ิของคุณอยางชัดแจง

2. ในกรณีท่ีรายละเอียดในใบรับประกันน้ีขัดกับกฎหมายทองถ่ิน ใหถือวารายละเอียดในใบรับ
ประกันนี้ไดรับการแกไขใหสอดคลองกับกฎหมายทองถิ่นน้ัน เงื่อนไขการรับประกันท่ีมีอยูใน
การรับประกันอยางจำกัดน้ีจะไมมีการยกเวน จำกัด หรือเปล่ียนแปลงสิทธิตามกฎหมายที่มีผล
บังคับใชในการขายผลิตภัณฑ และจะถือเปนสิทธิเพิ่มเติมจากสิทธิตามกฎหมายดังกลาว ตาม
ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดไว

THWW D. กฎหมายทองถิ่น 9
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4 ศูนยดูแลลูกคาของ HP
หากคุณมีขอสงสัยหรือปญหา คุณควรขอคำปรึกษาและความชวยเหลือจากผูแทนที่ไดรับการแตงต้ัง
จาก HP ในพื้นที่ของคุณ

อยางไรก็ตาม หากจำเปน คุณสามารถติดตอโดยตรงมายัง HP ไดเสมอโดยใชวิธีตอไปนี้

หมายเหตุ: คุณสามารถดูขอมูลการติดตอที่ไดรับการปรับปรุงลาสุด ไดท่ี                       
http://www.hp.com/go/graphic-arts/

อเมริกาเหนือ
โทรศัพท: 800 925 0563
โทรสาร: 952 943 3695
อีเมล: cs.custsup@hp.com

ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา
โทรศัพท: +32 2 7283444
โทรสาร: +31 207157536
อีเมล: LF.MV.Support@hp.com

เอเชียและแปซิฟก
โทรศัพท: +852 8103 2666
โทรศัพท: 00 801 85 5945 (โทรฟรีในไตหวันเทานั้น)
โทรสาร: +852 2187 2218
อีเมล: hsap.carecenter@hp.com

ละตินอเมริกา
โปรดกด ตัวเลือก 2/ตัวเลือก 6 จากเมนูตัวเลือก

อารเจนตินา: 5411 470 816 00
บราซิล: 52 55 5258-9922
ชิลี: 562 436-2610 / 800 360 999
โคลัมเบีย: 571 602 9191 / 01 8000 51 4746 8368
คอสตาริกา: 0 800 011 0524
สาธารณรัฐโดมินิกัน: 1 800 711 2884
กัวเตมาลา: 1 800 999 5105
ฮอนดูรัส: 800 0 123 / 1 800 711 2884
เม็กซิโก: 52 55 5258-9922
นิการากัว: 1 800 0164 / 800 711 2884
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ปานามา: 001 800 711 2884
เปรู: 511 411 2443 / 0 800 10111
เอลซัลวาดอร: 800 6160
เวเนซุเอลา: 58 212 278 8666 / 0 800 474 68368
CC LAR Nextel: (5255) 1088 0884; ID 52*20115*51
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5 สัญญาสิทธิ์การใชงานซอฟตแวรของ Hewlett-
Packard
โปรดเขาใจวา: การใชซอฟตแวรนี้ตองเปนไปตามเง่ือนไขสิทธิ์การใชงานซอฟตแวร HP ที่ระบุไว
นี้ การใชซอฟตแวรแสดงถึงการยอมรับเงื่อนไขของสิทธิ์การใชงานเหลานี้ ถาคุณไมยอมรับเงื่อนไข
สิทธ์ิการใชงานเหลานี้ คุณสามารถนำซอฟตแวรนั้นมาคืนเพื่อขอเงินคืนไดเต็มอัตรา หากมี
ผลิตภัณฑอ่ืนรวมอยูในซอฟตแวรดวย คุณอาจจะสงผลิตภัณฑท่ีไมไดใชนั้นคืนท้ังชุดเพื่อขอเงินคืน
ไดเต็มอัตรา

เง่ือนไขของสิทธิ์การใชงานซอฟตแวรของ HP
เงื่อนไขตอไปนี้จะกำหนดการใชงานซอฟตแวรท่ีรวมอยูกับเครื่องพิมพ HP Designjet L65500
ยกเวนวาคุณมีขอตกลงอื่นกับ HP
ขอกำหนด ซอฟตแวรของเคร่ืองพิมพ HP Designjet L65500 มีผลิตภัณฑซอฟตแวร HP
(“ซอฟตแวร”) และสวนประกอบของ Open Source Software รวมอยูดวย

“Open Source Software” หมายถึงสวนประกอบตางๆ ของ Open Source Software ท่ีรวม
ถึง แตไมจำกัดเพียง Apache, Tomcat, MySQL และ omniORB ซึ่งไดรับอนุญาตภายใตสัญญา
สิทธ์ิการใชงานที่เกี่ยวของของ Open Source ท่ีรวมอยูในวัสดุท่ีเกี่ยวของกับซอฟตแวรดังกลาว
(โปรดดูท่ี Open Source Software ในหนา 14)
การใหสิทธ์ิ HP ใหสิทธิ์การใชงานแกคุณในการใชซอฟตแวรท่ีไดรับการติดต้ังลวงหนาใน
เคร่ืองพิมพ HP Designjet L65500 หน่ึงชุด “ใช” หมายถึง การจัดเก็บ การใส การใชงาน หรือการ
แสดงซอฟตแวร คุณไมอาจดัดแปลงซอฟตแวร หรือระงับการใชคุณสมบัติและการควบคุมที่ไดรับ
อนุญาตมาแลว

กรรมสิทธ์ิ ซอฟตแวรนี้ถือเปนทรัพยสินและลิขสิทธิ์ของ HP หรือตัวแทนจำหนายรายอื่น การไดรับ
อนุญาตของคุณไมเปนการไดกรรมสิทธ์ิหรือความเปนเจาของในซอฟตแวรน้ี และคุณไมสามารถ
ขายการอนุญาตดังกลาวในซอฟตแวรน้ีได ผูแทนจำหนายของ HP รายอ่ืนอาจปกปองสิทธ์ิในกรณีท่ี
มีผูละเมิดเงื่อนไขสิทธิ์การใชงานซอฟตแวรน้ัน

การทำสำเนาและการดัดแปลงคุณอาจทำสำเนาหรือดัดแปลงเพื่อการจัดเก็บถาวรเทาน้ัน หรือเมื่อ
การทำสำเนาหรือดัดแปลงน้ันจำเปนตอการใชซอฟตแวรที่ไดรับอนุญาต คุณตองคัดลอกคำประกาศ
ลิขสิทธิ์จากซอฟตแวรด้ังเดิมไวสำหรับซอฟตแวรท้ังหมดที่คุณไดทำสำเนาหรือดัดแปลงขึ้น คุณไม
สามารถทำสำเนาซอฟตแวรเพื่อใชในเครือขายสาธารณะใดๆ ได

หามแยกสวนหรือถอดรหัสซอฟตแวรคุณไมสามารถแยก หรือแปลงโปรแกรมกลับโดยไมไดรับ
อนุญาตที่เปนลายลักษณอักษรจาก HP ในเขตอำนาจศาลบางกรณี HP ไมจำเปนตองกำหนดขอบ
เขตของการแยกหรือแปลงโปรแกรมกลับก็ได เมื่อไดรับการรองขอ คุณจะตองมอบขอมูลอยาง
ละเอียดเกี่ยวกับการแยกสวนหรือการถอดรหัสใหแก HP หากมีการรองขอ คุณตองใหขอมูลราย
ละเอียดท่ีสมเหตสุมผลซึ่งเกี่ยวของกับการแยกชิ้นสวนหรือการถอดแยกแก HP คุณไมสามารถถอด
รหัสซอฟตแวรได เวนเสียแตวาการถอดรหัสเปนสิ่งจำเปนตอการใชงานซอฟตแวร
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การสงตอการอนุญาตที่คุณมีอยูจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติเม่ือมีการสงตอซอฟตแวรเกิดข้ึน ในการสง
ตอ คุณจะตองสงซอฟตแวรท่ีประกอบดวยสำเนาตางๆ และเอกสารที่เกี่ยวของใหกับผูรับ ผูรับตอง
ยอมรับเงื่อนไขของสิทธิ์การใชงานเหลานี้ใหเปนเงื่อนไขในการสงตอ

การสิ้นสุดของการอนุญาต HP อาจยกเลิกสิทธิ์การใชงานของคุณ หากไดทราบวาคุณละเลยตอขอ
ตกลงของขอความในสิทธิ์การใชงานเหลาน้ี เมื่อการอนุญาตส้ินสุดลง คุณตองทำลายซอฟตแวร
พรอมทั้งสำเนาทั้งหมด รวมถึงสิ่งที่ดัดแปลงมา และชิ้นสวนใดๆ ท่ีประกอบขึ้นมาในทุกรูปแบบทันที
หากไดรับซอฟตแวรมาโดยรวมอยูในเครื่องพิมพ HP Designjet L65500 ใหหยุดใชงาน
เคร่ืองพิมพ HP Designjet L65500
ขอกำหนดการสงออก คุณตองไมสงซอฟตแวร หรือสำเนาใดๆ หรือสวนที่ไดดัดแปลงขึ้นออกนอก
ประเทศ หรือสงออกซ้ำ อันเปนการฝาฝนกฎหมายหรือขอบังคับที่เกี่ยวของใดๆ

สิทธิอันจำกัดของรัฐบาลแหงสหรัฐฯ ซอฟตแวรและเอกสารประกอบไดรับการพัฒนาข้ึนโดยใชคาใช
จายสวนตัว ซอฟตแวรและเอกสารเหลาน้ีไดจัดทำขึ้น และไดรับอนุญาต ตามที่นิยามไวใน
DFARS, FARS ที่เกี่ยวของหรือขอบังคับของหนวยงานของรัฐหรือขอสัญญาใดๆ ท่ีเทียบเทากัน)
ในฐานะ “ซอฟตแวรคอมพิวเตอรเพื่อการคา” หรือ “ซอฟตแวรคอมพิวเตอรที่ถูกควบคุม” อยางใดก็
ตามที่เกี่ยวของ คุณจึงไดรับสิทธ์ิเฉพาะที่ใหไวกับซอฟตแวรดังกลาวและเอกสารประกอบตามขอ
ตกลงที่เกี่ยวของ หรือตามขอบังคับ หรือตามขอตกลงเรื่องมาตรฐานซอฟตแวรของ HP สำหรับ
ผลิตภัณฑท่ีเกี่ยวของ

Open Source Software Open Source Software ประกอบดวยสวนประกอบของซอฟตแวร
แตละรายการ ซึ่งมีลิขสิทธิ์ของตนเอง และเงื่อนไขของสิทธิ์การใชงานที่เกี่ยวของของตนเอง คุณตอง
ตรวจสอบสิทธิ์การใชงานภายในแตละชุดเพื่อทำความเขาใจสิทธิ์ของคุณภายใตสิทธิ์การใชงานเหลา
นั้น คุณสามารถดูสิทธิ์การใชงานไดในซีดี เอกสารประกอบ ท่ีใหมาพรอมกับเคร่ืองพิมพของคุณ ผู
ถือลิขสิทธิ์เปนผูครอบครองลิขสิทธ์ิของ Open Source Software

THWW เง่ือนไขของสิทธิ์การใชงานซอฟตแวรของ HP 13
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6 Open Source Software
Open Source Software ประกอบดวยสวนประกอบของซอฟตแวรแตละรายการ ซึ่งมีลิขสิทธิ์ของ
ตนเอง และเงื่อนไขของสิทธิ์การใชงานที่เก่ียวของของตนเอง คุณตองตรวจสอบสิทธ์ิอนุญาตในแตละ
ชุดเพื่อทำความเขาใจสิทธ์ิของคุณภายใตสิทธ์ิการใชงานเหลานั้น คุณสามารถดูสิทธิ์อนุญาตใชงาน
ไดในโฟลเดอร licenses ในซีดี ชุดการเริ่มใชงาน HP (HP Start-Up Kit) ท่ีใหมาพรอมกับ
เคร่ืองพิมพของคุณ ผูถือลิขสิทธิ์เปนผูครอบครองลิขสิทธ์ิของ Open Source Software

คำประกาศเกี่ยวกับ Open Source
● ผลิตภัณฑนี้มีซอฟตแวรท่ีพัฒนาโดย Apache Software Foundation

(http://www.apache.org/)
● รหัสแหลงที่มา รหัสออบเจ็กต และเอกสารประกอบในชุด com.oreilly.servlet ไดรับอนุญาต

จาก Hunter Digital Ventures, LLC

ขอเสนอเปนลายลักษณอักษรของ Open Source
HP นำเสนอขอเสนอเปนลายลักษณอักษรในการรับแผนซีดีอารสำเนาของรหัสแหลงที่มาที่เคร่ือง
สามารถอานได ท่ีมีมูลคา 30$ ซึ่งสอดคลองกับรหัสทั้งหมดภายใตสิทธ์ิการใชงานสาธารณะทั่วไป
ของ GNU สิทธ์ิการใชงานสาธารณะทั่วไปของ SMAIL และ/หรือสิทธิ์การใชงานซอฟตแวร
Sleepy Cat โดยเปนไปตามสิทธิ์การใชงานสาธารณะทั่วไปของ GNU สิทธ์ิการใชงานสาธารณะทั่ว
ไปของ SMAIL และสิทธิ์การใชงานของซอฟตแวร Sleepy Cat คุณสามารถขอซีดีอารน้ีไดจาก
ศูนยดูแลลูกคาของ HP (ดูท่ี ศูนยดูแลลูกคาของ HP ในหนา 10)
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7 ประกาศขอบังคับ
ผลิตภัณฑน้ีของ HP มีแบตเตอร่ีลิเธียมอยูในมาเธอรบอรดภายในที่อาจจำเปนตองไดรับการจัดการ
พิเศษเมื่อหมดอายุการใชงาน

MSDS (แผนขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัสดุตางๆ)
คุณสามารถขอแผนขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัสดุปจจุบันสำหรับระบบสีที่ใชในเคร่ืองพิมพ
ไดโดยการสงคำขอมายังที่อยูนี้: Hewlett-Packard Customer Information Center, 19310
Pruneridge Avenue, Dept. MSDS, Cupertino, CA 95014, U.S.A.
นอกจากน้ียังมีเว็บเพจ คือ http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/
productinfo/psis_inkjet.htm

หมายเลขรุนตามขอบังคับ
เพื่อวัตถุประสงคในการตรวจสอบตามขอบังคับ ผลิตภัณฑของคุณจึงตองมีหมายเลขรุนตามขอ
บังคับ หมายเลขรุนตามขอบังคับของผลิตภัณฑของคุณ คือ BCLAA-0801 ไมควรสับสนหมายเลข
รุนตามขอบังคับกับช่ือทางการตลาด (เชน เคร่ืองพิมพ HP Designjet) หรือหมายเลขผลิตภัณฑ
(เชน Z####X ซึ่ง Z และ X เปนตัวอักษรเดี่ยวใดก็ได และ # เปนตัวเลขใดๆ)

ขอกำหนดภายใตการควบคุม
สหภาพยุโรป
ระบบนิเวศน
สารเคมี

HP มุงมั่นที่จะใหขอมูลแกลูกคาเกี่ยวกับสารเคมีตางๆ ในผลิตภัณฑของเราเพื่อปฏิบัติตามขอ
กำหนดดานกฎหมายตางๆ เชน REACH (Regulation EC No. 1907/2006 of the
European Parliament and the Council) รายงานขอมูลสารเคมีของผลิตภัณฑน้ีอยูที่
http://www.hp.com/go/reach/

เดนมารก

For tilslutning af de øvrige ledere, se medfølgende installationsvejledning.
เสียง (เยอรมน)ี

Geräuschemission (Germany) LpA < 70 dB, am Arbeitsplatz, im Normalbetrieb,
nach DIN45635 T. 19.

THWW MSDS (แผนขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของวัสดุตางๆ) 15

ป
ระ
กา
ศ
ขอ
บ
ังคั
บ

http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/psis_inkjet.htm
http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/psis_inkjet.htm
http://www.hp.com/go/reach/


การทิ้งอุปกรณที่ไมใชงานแลวโดยผูใชระดับครัวเรือนในสหภาพยุโรป

สัญลักษณนี้บนผลิตภัณฑหรือบนบรรจุภัณฑ หมายถึง ผลิตภัณฑนี้ตองไม
ถูกทิ้งในขยะของครัวเรือน ซ่ึงเปนความรับผิดชอบของคุณที่จะนำ
ผลิตภัณฑท่ีไมต องการไปทิ้งที่จุดจัดเก็บเฉพาะสำหรับรีไซเคิลขยะ
อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณไฟฟา การคัดแยกและรีไซเคิลอุปกรณท่ีไมตอง
การเมื่อนำไปทิ้งจะชวยอนุรักษส่ิงแวดลอมและชวยใหมั่นใจวาอุปกรณที่ไม
ตองการน้ันถูกทำการรีไซไคลโดยไมมีผลกระทบตอมนุษยและส่ิงแวดลอม
สำหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับสถานที่ที่คุณสามารถทิ้งอุปกรณที่ไมตองการ
เพื่อทำการรีไซเคิล โปรดติดตอสำนักงานเทศบาลทองถิ่นของคุณ หนวยงาน
กำจัดขยะ หรือรานคาที่คุณซ้ือผลิตภัณฑมา
                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                     
ความเขากันไดทางแมเหล็กไฟฟา (EMC)

ขอควรระวัง: ผลิตภัณฑนี่เปนประเภท A สำหรับการใชงานในบานเรือน ผลิตภัณฑนี้อาจกอใหเกิด
สัญญาณรบกวนวิทยุได ซึ่งในกรณีดังกลาวผูใชอาจจำเปนตองใชวิธีแกไขตามที่เหมาะสม

สหรัฐอเมริกา
Electromagnetic compatibility (EMC)
FCC statements (U.S.A.)

The U.S. Federal Communications Commission (in 47 cfr15.105) has specified
that the following notices be brought to the attention of users of this product.
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the
following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that
may cause undesired operation.
Shielded cables: use of shielded data cables is required to comply with the
Class A limits of Part 15 of the FCC Rules.
ขอควรระวัง: Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or
modifications to this equipment not expressly approved by the Hewlett-Packard
Company may cause harmful interference and void the FCC authorization to
operate this equipment.

Note
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A
digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a commercial
environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency
energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment
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in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case users
will be required to correct the interference at their own expense.

Ecological
Attention California users

The battery supplied with this product may contain perchlorate material. Special
handling may apply. See http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/ for
information.

Atención a los usuarios de California
La pila proporcionada con este producto puede contener perclorato. Podría
requerir manipulación especial.
Consulte http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/ para obtener más
información.

Canada
Electromagnetic compatibility (EMC)
Normes de sécurité (Canada)

Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits radioélectriques dépassant
les limites applicables aux appareils numériques de Classe A prescrites dans le
réglement sur le brouillage radioélectrique édicté par le Ministère des
Communications du Canada.

DOC statement (Canada)
This digital apparatus does not exceed the Class A limits for radio noise
emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of
the Canadian Department of Communications.

ไตหวัน
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ประกาศเรื่องความสอดคลองตามขอกำหนด
ตาม ISO/IEC 17050-1 และ EN 17050-1

หมายเลขประกาศเรื่องความสอดคลอง

ตามขอกำหนด:
BCLAA-0801-01

ชื่อผูแทนจำหนาย: Hewlett-Packard Company

ท่ีอยูผูแทนจำหนาย: Avenida Graells, 501

08174 Sant Cugat del Vallès

Barcelona, Spain

ขอประกาศวาผลิตภัณฑ

ชื่อผลิตภัณฑและรุน: HP Designjet L65500 Printer Series

หมายเลขรุนตามขอบังคับ (2): BCLAA-0801

อุปกรณเสริมของผลิตภัณฑ: ทั้งหมด

สอดคลองกับขอกำหนดผลิตภัณฑตอไปนี้ :
ความปลอดภัย: IEC 60950-1:2005 / EN 60950-1:2006

EN ISO 12100-1:2003 / EN ISO 12100-2:2003

EN 60204-1:1997

CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07 / UL 60950-1:2007

EMC: EN 55022:1998 + A1:2000 + A2:2003 /

CISPR 22:1997 + A1:2000 + A2:2002 Class A

EN 55024:1998 + A1:2001 + A2:2003

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005 (1 Φ)

EN 61000-3-12:2005 / EN 61000-3-11:2000 (3 Φ)

ตามขอบังคับ FCC ขอ 47 CFR, วรรค 15 ประเภท A (1)
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ขอมูลเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑสอดคลองตามขอกำหนด Low Voltage Directive 2006/95/EC, EMC Directive
2004/108/EC และ Machinery Directive 98/37/EC และมีเคร่ืองหมาย CE นอกจากนี้ ยังเปน
ไปตาม WEEE Directive 2002/96/EC และ RoHS Directive 2002/95/EC
หมายเหตุ:
1. อุปกรณนี้เปนไปตามกฎ FCC มาตรา 15 การทำงานจะเปนไปตามเงื่อนไขสองขอ คือ:

● อุปกรณน้ีไมทำใหเกิดการรบกวนอยางรุนแรง

● อุปกรณน้ีตองทนตอการรบกวนได ซึ่งรวมถึงการรบกวนที่กอใหเกิดการทำงานที่ไมพึง
ประสงคดวย

2. ผลิตภัณฑของคุณมีหมายเลขรุนตามขอบังคับ (Regulatory Model Number) ซ่ึงข้ึนอยูกับ
ขอบังคับของรุนนี้ หมายเลขรุนตามขอบังคับเปนตัวบงช้ีหลักของผลิตภัณฑในเอกสาร
ประกอบเกี่ยวกับขอบังคับและรายงานการทดสอบ โปรดอยาจำสับสนกับช่ือทางการคาหรือ
หมายเลขผลิตภัณฑ

Vicenç Llorens
Product Regulations Manager
Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
September 1st, 2008

Local contacts for regulatory topics only
http://www.hp.com/go/certificates/

ที่ติดตอของ EMEA: Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140,
71034 Böblingen, Germany.
ท่ีตดิตอของสหรัฐอเมริกา: Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations
Manager, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, USA. Phone: (650) 857
1501.
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