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การรับประกันสำหรับสินคาและบริการของ HP เปน
ไปตามที่ระบุในคำช้ีแจงของการรับประกันเปนลาย
ลักษณอักษรท่ีใหมาพรอมกับสินคาและบริการน้ันๆ
เทาน้ัน รายละเอียดท้ังหมดในเอกสารนี้จะไมไดรับ
การตีความวาเปนการรับประกันเพ่ิมเติม HP จะไมรับ
ผิดชอบในขอผิดพลาดหรือการละเลยทางเทคนิคหรือ
งานบรรณาธิการในเอกสารนี้
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1 คำแนะนำ

ปอนรายละเอียดขอมูลที่อยู ขอมูลการติดตอ และรายการตรวจสอบตอไปนี้ใหครบถวน ถาไมสามารถกรอกขอมูลในรายการ
ตรวจสอบใหครบถวนไดหรือไมมีความจำเปน ใหเพ่ิมคำอธิบายสั้นๆ ใต “หมายเหตุ” เมื่อคุณกรอกขอมูลในรายการตรวจสอบ
ครบถวนแลว โปรดลงลายมือชื่อ และสงรายการตรวจสอบใหกับตัวแทนจำหนายหรือตัวแทนฝายขายของ Hp ภายในระยะ
เวลาอยางนอยสองสัปดาหกอนวันที่จัดสง

หมายเหตุ: รายการตรวจสอบบางหัวขอจะมีขอความกำกับวา ‘(ตองระบุ)’ ซึ่งหมายความวาคุณจะไมสามารถดำเนินการติด
ตั้งตอจนกวาคุณจะทำเครื่องหมายในชอง ‘ใช’

เมื่อคุณลงลายมือชื่อในเอกสารฉบับนี ้คุณไดยืนยันวามีการเตรียมสถานที่ตามขอมูลจำเพาะที่ระบุไวใน คูมือการจัดเตรียม
สถานที่ แลว และไดมีการดำเนินการตามรายการตรวจสอบครบทุกขอแลว และสถานที่ดังกลาวไดรับการจัดเตรียมและพรอม
สำหรับการจัดสงและติดตั้งแลว
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2 รายการตรวจสอบ

ขอมูลท่ีอยู    

ชื่อบริษัท รหัสไปรษณีย   

ท่ีอยู โทรศัพท   

เมือง โทรสาร   

ประเทศ อีเมล   

บุคคลท่ีติดตอได ชื่อ โทรศัพท อีเมล

วิศวกรหรือชางของบริษัท    

ผูดูแลระบบ    

พนักงานท่ีจะไดรับการฝกเก่ียวกับการใชและดูแลรักษา
เคร่ืองพิมพ

   

การเขาออกท่ัวไปและการขนอุปกรณออก ใช ไม หมายเหตุ

มีพื้นท่ีสำหรับขนถายท่ีเขาออกไดอยางสะดวก และมีท่ีวางเพียงพอสำหรับการขนถายและ
เคล่ือนยายอุปกรณหรือไม

 

เสนทางไปยังพ้ืนที่ท่ีจะติดตัง้อุปกรณไดรับการตรวจสอบใหเปนไปตามขอกำหนดทั้งหมด
(ความสูง น้ำหนัก และการจัดเก็บสิ่งกีดขวางบริเวณเพดาน ทางเขาประต ูและทางเดินใน
อาคาร) และมีการจัดเก็บสิ่งกีดขวางออกจากเสนทางการขนถายอุปกรณแลวหรือไม

 

มีจุดจายไฟอยูใกลบริเวณที่คุณจะถอดอุปกรณออกจากลัง (สำหรับไขควงไฟฟาท่ีจะใชใน
การถอดอุปกรณออกจากลัง) หรือไม

 

มีการวาจางผูขนยายท่ีมีความชำนาญใหดำเนินการขนถายและเคลื่อนยายอุปกรณในวันที่ท่ี
ตองการหรือไม

 

ผูขนยายทราบถึงขอมูลจำเพาะท่ีระบุไวในเอกสารนี้หรือไม  

มีการวาจางรถยกที่เหมาะสมจำนวนหนึ่งคันขึ้นไปสำหรับการติดต้ังหรือไม  

มีอุปกรณขนยายแบบมีลอเลื่อนเพ่ือชวยในการจัดวางลังอุปกรณหรือไม  

มีแมแรงแบบมีแทนวาง (Pallet Jack) เพ่ือชวยในการจัดวางลังอปุกรณหรือไม  

คุณจะติดต้ังเคร่ืองพิมพบนช้ันสองหรือชั้นท่ีสูงกวาน้ันหรือไม หากเปนเชนนั้น มีการวาจาง
ปนจั่นท่ีเหมาะสมสำหรับการติดตั้งแลวหรือไม มีอุปกรณท่ีเหมาะสมสำหรับติดตั้งกับปนจ่ัน
หรือไม

 

ผูใชเครื่องมีเวลาสำหรับเขาฝกอบรมการติดตัง้ ซ่ึงจะใชเวลาสองวันทำการหรือไม  
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แผนผังหองและพื้นท่ีในช้ัน ใช ไม หมายเหตุ

รอบๆ อุปกรณมีพื้นท่ีวางเพียงพอหรือไม  

งานกอสรางและงานทาสีท้ังหมดของหองเสร็จเรียบรอยแลวหรือไม  

ความสามารถในการรับน้ำหนักของพื้นเปนไปตามขอมูลจำเพาะในคูมือนี้หรือไม  

พื้นผิวของพื้นหองสอดคลองกับขอมูลจำเพาะในคูมือน้ีหรือไม หากจำเปนตองมีการเสริม
ความแข็งแรงของพื้นเพ่ิมเติม คุณไดดำเนินการเสร็จเรียบรอยแลวหรือไม

 

ขอกำหนดเพ่ือความปลอดภัย ใช ไม หมายเหตุ

ในบริเวณท่ีผลิตงานพิมพมีทางออกฉุกเฉินที่เขาออกไดสะดวกและไมมีสิง่กีดขวางหรือไม  

อุปกรณดับเพลิงท้ังสองชุดไดรบัการติดตั้งในบริเวณท่ีกำหนดในพ้ืนที่ผลิตงานพิมพและ
พื้นท่ีจัดเก็บวัสดุพิมพแลวหรือไม อุปกรณดับเพลิงในพ้ืนท่ีผลิตงานพิมพไดรับการรับรองวา
สามารถดบัเพลิงไหมท่ีเกิดจากไฟฟาไดหรือไม

 

คุณไดกำหนดจุดท่ีจะติดตั้งและแสดงปายแจงเตือนเพ่ือความปลอดภัยตามความเหมาะสม
แลวหรือไม

 

งานการติดตั้งไฟฟา ใช ไม หมายเหตุ

เคร่ืองตัดวงจรกระแสไฟฟายอยแบบสามเฟส (3 ข้ัว, 40A) ไดรับการตดิต้ังอยางถูกตองหรือ
ไม

 (ตองระบ)ุ

เคร่ืองตัดวงจรกระแสไฟฟาเหลือแบบสามเฟส (หรือเรียกวา GFI) (3 ข้ัว, ตัดไฟร่ัวที ่30
mA, ขนาดกระแสพิกัด 40a ) ไดรับการติดตั้งอยางถูกตองหรือไม  

เคร่ืองตัดวงจรกระแสไฟฟายอยแบบเฟสเดียว (2 ข้ัว, 20 A) ไดรับการติดต้ังอยางถูกตอง
หรือไม

 (ตองระบ)ุ

เคร่ืองตัดวงจรกระแสไฟฟารั่วแบบเฟสเดียว (หรือเรียกวา GFI) (2 ขั้ว, ตัดไฟรั่วท่ี 30 mA,
ขนาดกระแสพิกัด 20 A) ไดรับการติดตั้งอยางถูกตองหรือไม  

ในกรณีท่ีมีกระแสไฟฟาร่ัวไปยังตัวเครื่อง เคร่ืองตัดกระแสไฟฟารั่วจะทำงานหรือไม (แมวา
จะติดต้ังอุปกรณแยกไว)

 (ตองระบ)ุ

สายดินไดรับการตดิต้ังอยางถูกตองแลวหรือไม  (ตองระบ)ุ

คุณไดวาจางชางไฟฟาสำหรับวันทีจ่ะทำการติดต้ังเรียบรอยแลวหรือไม  (ตองระบ)ุ

ชางไฟฟาทราบถึงขอกำหนดและขอมูลจำเพาะที่สำคัญท้ังหมดท่ีระบุไวในเอกสารนีแ้ลวหรือ
ไม

 (ตองระบ)ุ

ปลั๊กราง (PDU) ไดรับการติดตั้งอยางถูกตองแลวหรือไม  (ตองระบ)ุ

แรงดันไฟแบบสามเฟสอยูภายในชวงแรงดันไฟท่ีระบุหรือไม: 200–220 V~ (±10%)
หรือ 380–415 V~ (–10%, +6%) ระบุแรงดันไฟฟาท่ีใชในระบบ:

แรงดันไฟแบบเฟสเดียวอยูภายในชวงแรงดันไฟที่ระบุหรือไม: 115–127 V~ (±10%)
หรือ 200–240 V~ (–10%, +6%) ระบุแรงดันไฟฟาท่ีใชในระบบ:

งานท่ีเก่ียวกับไฟฟา ใช ไม หมายเหตุ

คุณตองใชเคร่ืองสำรองไฟฟา (UPS) หรือไม หากตองใช เครือ่งสำรองไฟฟาไดรับการติด
ตั้งอยางถูกตองหรือไม
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งานท่ีเกี่ยวกับไฟฟา ใช ไม หมายเหตุ

แหลงจายไฟจะอยูในจุดท่ีสูงกวาเคร่ืองพิมพอยางนอย 5 เมตรหรือไม หากใช ชางไฟฟา
ทราบหรือไมวาจะตองเพิ่มความยาวของสายไฟ

 

หากขอบังคับทองถิ่นระบุวาคุณตองใชปล๊ักไฟในการเชื่อมตอเคร่ืองพิมพเขากับแหลงจาย
ไฟ ชางไฟฟามีปลัก๊ตามขอบังคับสำหรับการติดตั้งแลวหรือไม

 

ขอกำหนดเก่ียวกับเครือขายและคอมพิวเตอร ใช ไม หมายเหตุ

คอมพิวเตอรและซอฟตแวร RIP พรอมสำหรับการติดตั้งหรือไม  

มีการเชื่อมตอเครือขายหรือไม  

คุณมีเซนเซอรตรวจวัดสีที่ใชกับ RIP ของคุณไดหรือไม  

สาย LAN ของคุณยาวพอท่ีจะเชื่อมตอเคร่ืองพมิพเขากับเครือขายหรือไม  

ขอกำหนดดานสภาพแวดลอม ใช ไม หมายเหตุ

อุณหภูมิและความชื้นในพื้นท่ีผลิตงานพิมพเปนไปตามขอกำหนดหรือไม และมีระบบระบาย
อากาศหรือระบบปรับอากาศที่เพียงพอหรือไม

 

อุณหภูมิและความชื้นในพื้นท่ีจัดเก็บวัสดุพิมพตรงตามขอกำหนดหรือไม  

พ้ืนท่ีผลิตงานพิมพปลอดจากดินและฝุนละอองหรือไม  

ในพื้นที่ผลิตงานพิมพมีแสงสวางเพียงพอหรือไม  

คุณไดดำเนินการใหสอดคลองหรือสูงกวามาตรฐานของขอกำหนดทั้งหมดท่ีระบุใน คูมือการ
จัดเตรียมสถานท่ี ใชหรือไม

 (ตองระบ)ุ

วันท่ีจัดเตรียมสถานท่ีเสร็จเรียบรอย  

หมายเลขเอดิชั่นหรือวันที่ตามลิขสิทธ์ิของคูมือการจัดเตรียมสถานท่ี  

ลายมือช่ือลูกคา  
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