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ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
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มุมมองของผลิตภัณฑ

1

มุมมองของผลิตภัณฑ
เคาโครงแผงควบคุม
HP LaserJet Professional M1210 MFP series (รุนโทรสารเทานั้น)
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1

ไฟสถานะระดับผงหมึก: แสดงระดับผงหมึกในตลับหมึกพิมพเหลือนอย

2

ไฟสัญญาณโปรดพิจารณา: แสดงปญหาของอุปกรณ ดูขอความที่จอแสดงผล LCD

3

ไฟสัญญาณพรอม: แสดงวาอุปกรณพรอมหรือกําลังประมวลผลขอมูลงาน

4

หนาจอแสดงผล LCD: แสดงขอมูลสถานะ เมนู และขอความ

5

ปุมการตั้งคาสําเนา: เปดเมนู การตั้งคาการทําสําเนา ในการทําสําเนาบัตรประจําตัว ใหกดปุมนี้สามครั้งเพื่อเปดเมนู ทําสําเนา ID แลวกดปุม OK (ตกลง)

6

ปุมตั้งคา: เปดเมนู

7

ลูกศรซายและขวา: เลือกและเลื่อนดูเมนู ลดหรือเพิ่มคาปจจุบันบนหนาจอ ยายเคอรเซอรบนหนาจอยอนกลับหรือไปขางหนาหนึ่งชอง

8

ปุม OK: ยอมรับการตัง้ คา หรือยืนยันการดําเนินการตอ

9

ปุมยกเลิก: ยกเลิกงานปจจุบัน หรือลางการตั้งคาลาสุดของคุณ เมื่ออุปกรณอยูในสถานะพรอม ใหกดปุมนี้เพื่อรีเซ็ตการตั้งคาการทําสําเนาเปนคาเริ่มตน

10

ปุมเริ่มทําสําเนา: เริ่มตนงานการทําสําเนา

11

ลูกศรยอนกลับ: กลับไปที่ระดับกอนหนาในเมนู

12

ปุมสงโทรสาร: เริ่มตนงานโทรสาร

13

ปุมโทรซ้ํา: โทรซ้ําหมายเลขลาสุดที่ใชสําหรับงานโทรสารกอนหนา

บท 1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
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ปุมเขมขึน้ /จางลง: ปรับการตั้งคาความเขมสําหรับงานการทําสําเนาปจจุบัน

15

แผงปุมกดตัวเลข: ใชแผงปุมกดเพื่อปอนหมายเลขโทรสาร หรือปอนขอมูล

16

ปุมและไฟสถานะไรสาย: ใชปุมเพื่อปดหรือเปดฟงกชันไรสายของเครื่องพิมพ ไฟสถานะจะแสดงการทํางานไรสาย

THWW

●

ติด: เครื่องพิมพเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย

●

กะพริบเร็ว: เกิดขอผิดพลาด Wi-Fi Protected Setup (WPS)

●

กะพริบชา: เครื่องพิมพพยายามเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย

●

ดับ: เครื่องพิมพอยูในสถานะใดสถานะหนึ่งตอไปนี้
◦

เครื่องพิมพปดอยู

◦

เครื่องพิมพไมไดเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย

◦

เครื่องพิมพอยูในโหมดปดอัตโนมัติ

มุมมองของผลิตภัณฑ

3

4

บท 1 ขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ
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เมนูของแผงควบคุม
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เมนูแผงควบคุม

5

เมนูแผงควบคุม
สําหรับ HP LaserJet Professional M1210 MFP series (รุนไรสายเทานั้น) เมนูยอย เมนูไรสาย จะใชไดจากเมนู การตัง้ คาคอนฟกเครือขาย ของแผง
ควบคุม
●

ใชเมนูยอย เมนูไรสาย เพือ่ ใช เลิกใช ทดสอบ หรือตั้งคาฟงกชนั ไรสายของเครื่องพิมพ

ตาราง 2-1 เมนูยอย เมนูไรสาย
รายการเมนู

รายการเมนูยอย

คําอธิบาย

เมนูไรสาย

สัญญาณไรสาย

ใชหรือเลิกใชฟงกชันสัญญาณไรสายของเครื่องพิมพ
เปด
ปด
คาเริ่มตนคือ เปด

ทดสอบเครือขาย
การตั้งคา WPS

ทดสอบเครือขายไรสายและพิมพรายงานพรอมผลลัพธ
หากเราเตอรไรสายของคุณสนับสนุน WPS ใหใชวธิ ีการนีเ้ พื่อตัง้ คาเครื่องพิมพใน
เครือขายไรสาย
1.

กดปุม Wi-Fi Protected Setup

บนเราเตอรหรืออุปกรณจุด

เชื่อมตอของคุณ
หมายเหตุ: สําหรับขอมูลเพิ่มเติม โปรดดูคมู ือผูใชของเราเตอรหรืออุปกรณ
จุดเชื่อมตอของคุณ
2.
3.

บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ ใหกดปุม ไรสาย
จาก เมนูไรสาย ใหเลือกเมนูยอย การตั้งคา WPS แลวทําตามขอความแจงบน
หนาจอแผงควบคุมเพื่อตั้งคาเครือขายไรสาย

6

บท 2 เมนูของแผงควบคุม
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การเชือ่ มตอเครื่องพิมพ
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การเชื่อมตอเครือขาย
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การเชื่อมตอเครือขาย
เครื่องพิมพสามารถเชื่อมตอกับเครือขายแบบไรสาย

ติดตั้งเครือ่ งพิมพบนเครือขายไรสายดวยแผนซีดีซอฟตแวร
1.

ใสแผนซีดีซอฟตแวรในถาดซีดีของคอมพิวเตอร
หากโปรแกรมการติดตั้งไมเริ่มตนโดยอัตโนมัติ ใหเรียกดูเนื้อหาในซีดี และเรียกใชไฟล SETUP.EXE

2.

ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อดําเนินการติดตั้งเครื่องพิมพจนเสร็จสมบูรณ

3.

เมื่อการติดตั้งเสร็จสมบูรณ หากคุณตองการตรวจสอบวาเครื่องพิมพมี IP แอดเดรสของเครือขาย ใหพมิ พหนาการกําหนดคา
a.

บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ ใหกดปุม ตั้งคา

b.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู รายงาน และกดปุม OK (ตกลง)

c.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก รายงานคอนฟเกอเรชัน และกดปุม OK (ตกลง)

ทําการติดตั้งไรสายเพียรทูเพียร (เฉพาะกิจ)
ทําการติดตั้งไรสายในคอมพิวเตอรผานการติดตั้งเพียรทูเพียร (เฉพาะกิจ)
1.

ใชขั้นตอนตอไปนี้เพื่อเรียกคืนการตั้งคาไรสายเริ่มตน
หมายเหตุ: หากเกิดขอผิดพลาด ใหถอนการติดตั้งเครื่องพิมพ แลวรันโปรแกรมติดตั้งอีกครั้ง เมื่อมีขอความแจงใหปอนการตั้งคาเครือขาย ใหปอนการตั้งคา
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอนการติดตั้งและการติดตั้งเครื่องพิมพ โปรดดูที่ คูมือผูใช HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP
series ฉบับสมบูรณ
เรียกคืนการตัง้ คาไรสายเริ่มตน

2.

เพื่อเปดเมนู

a.

กดปุม ตั้งคา

b.

ใชปุม ลูกศรขวา

หรือ ลูกศรซาย

เพื่อไปที่เมนู การตั้งคาคอนฟกเครือขาย กดปุม OK (ตกลง) เพื่อเลือกเมนู

c.

ใชปุม ลูกศรขวา

หรือ ลูกศรซาย

เพื่อไปที่ เรียกคืนคาเริ่มตน กดปุม OK (ตกลง) เพือ่ เลือกรายการนี้ และเรียกคืนการตั้งคาไรสายเริ่มตน

พิมพหนาการกําหนดคา และคนหาชื่อเครือขาย (SSID) ในสวนขอมูลเครือขาย
a.

บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ ใหกดปุม ตั้งคา

b.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู รายงาน และกดปุม OK (ตกลง)

c.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก รายงานคอนฟเกอเรชัน และกดปุม OK (ตกลง)

3.

รีเฟรชรายการการเชื่อมตอเครือขายไรสายของคอมพิวเตอร แลวคลิกชื่อเครือขาย (SSID) ของอุปกรณ และเชื่อมตอกับอุปกรณ

4.

ใสแผนซีดีซอฟตแวรในถาดซีดีของคอมพิวเตอร
หากโปรแกรมการติดตั้งไมเริ่มตนโดยอัตโนมัติ ใหเรียกดูเนื้อหาในซีดี และเรียกใชไฟล SETUP.EXE

5.
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ทําตามคําแนะนําที่ปรากฏบนหนาจอเพื่อดําเนินการติดตั้งเครื่องพิมพจนเสร็จสมบูรณ

บท 3 การเชื่อมตอเครื่องพิมพ
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ภาพดานลางแสดงความแตกตางระหวางการเชื่อมตอเครือขายเฉพาะกิจและการเชือ่ มตอเครือขายโครงสรางพืน้ ฐาน
เครือขายเฉพาะกิจ

เครือขายโครงสรางพื้นฐาน

ปดชุดไรสายของเครื่องพิมพ
หากคุณตองการยกเลิกการเชื่อมตอเครื่องพิมพกับเครือขายไรสาย คุณสามารถปดชุดไรสายในเครื่องพิมพได
คางไวนานกวา 5 วินาที

1.

ที่แผงควบคุมเครื่องพิมพ ใหกดปุม ไรสาย

2.

ในการยืนยันวาชุดไรสายถูกปดแลว ใหพิมพหนาการกําหนดคา แลวตรวจสอบวาสถานะไรสาย 802.11b/g ในหนาการกําหนดคาเปนเลิกใช
a.

บนแผงควบคุมเครื่องพิมพ ใหกดปุม ตั้งคา

b.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู รายงาน และกดปุม OK (ตกลง)

c.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกตัวเลือก รายงานคอนฟเกอเรชัน และกดปุม OK (ตกลง)

กําหนดคาเครือ่ งพิมพเครือขาย
ใชยูทิลิตี้ Wireless Configuration
ใชยูทิลติ ี้ Wireless Configuration เพือ่ กําหนดคาเครื่องพิมพใหพิมพบนเครือขายไรสาย
1.

เชือ่ มตอเครื่องพิมพไรสายกับคอมพิวเตอรผานสาย USB

2.

คลิกปุม Start (เริ่ม) แลวคลิกรายการเมนู Programs (โปรแกรม) หรือ All Programs (โปรแกรมทั้งหมด)

3.

คลิกรายการเมนู HP แลวคลิกรายการเมนู HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP series

4.

คลิกรายการเมนู Wireless Configuration

5.

ทําตามคําแนะนําบนหนาจอเพื่อกําหนดคาเครื่องพิมพใหพิมพบนเครือขายไรสาย

เรียกคืนการตั้งคาไรสายเริ่มตน
ใชขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งตอไปนี้เพื่อเรียกคืนการตั้งคาไรสายเริ่มตน
หมายเหตุ: หากเกิดขอผิดพลาด ใหถอนการติดตั้งเครื่องพิมพ แลวรันโปรแกรมติดตั้งอีกครั้ง เมื่อมีขอความแจงใหปอนการตั้งคาเครือขาย ใหปอนการตั้งคา สําหรับ
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถอนการติดตั้งและการติดตั้งเครื่องพิมพ โปรดดูที่ คูมือผูใช HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP series ฉบับ
สมบูรณ

THWW

การเชือ่ มตอเครือขาย
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วิธีการที่แนะนําสําหรับเรียกคืนการตั้งคาไรสายเริ่มตน
เพื่อเปดเมนู

a.

กดปุม ตั้งคา

b.

ใชปุม ลูกศรขวา

หรือ ลูกศรซาย

เพื่อไปที่เมนู การตัง้ คาคอนฟกเครือขาย กดปุม OK (ตกลง) เพื่อเลือกเมนู

c.

ใชปุม ลูกศรขวา

หรือ ลูกศรซาย

เพื่อไปที่ เรียกคืนคาเริ่มตน กดปุม OK (ตกลง) เพื่อเลือกรายการนี้ และเรียกคืนการตั้งคาไรสายเริ่มตน

วิธีการอื่นสําหรับเรียกคืนการตั้งคาไรสายเริ่มตน
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a.

ปดเครื่องพิมพ

b.

กดปุมไรสาย

c.

กดปุมคางไวจนกวาไฟทั้งหมดจะกะพริบพรอมกัน แลวปลอยปุม

บท 3 การเชื่อมตอเครื่องพิมพ

และปุมยกเลิก

คางไว แลวเปดเครื่องพิมพ

THWW

4

งานพิมพ

●

THWW

ใช HP ePrint
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ใช HP ePrint
HP ePrint คือชุดของบริการพิมพทางเว็บที่ทําใหเครื่องพิมพ HP ที่รองรับสามารถพิมพเอกสารประเภทตอไปนี้ได:
●

ขอความอีเมลและเอกสารแนบที่สงไปยังอีเมลแอดเดรสของเครื่องพิมพ HP โดยตรง

●

เอกสารจากแอปพลิเคชันการพิมพของอุปกรณเคลื่อนที่บางรุน

ใช HP Direct Print
ใช HP Direct Print เพื่อสัง่ พิมพไปยังเครื่องพิมพจากอุปกรณเคลื่อนที่โดยตรง (เชน สมารทโฟน เน็ตบุค หรือคอมพิวเตอรแลปทอป)
หมายเหตุ:
1.

2.

ไมตองตั้งคา แตตองเปดใชงาน HP Direct Print อุปกรณเคลื่อนที่ของคุณตองติดตั้งแอปพลิเคชันการพิมพของ HP

ในการใชงาน HP Direct Print จากแผงควบคุมเครื่องพิมพ ใหทําตามขั้นตอนเหลานี้:
a.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือกเมนู การตั้งคาคอนฟกเครือขาย และกดปุม OK (ตกลง)

b.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือก เมนูไรสาย และกดปุม OK (ตกลง)

c.

ใชปุมลูกศรเพื่อเลือก การพิมพตรงแบบไรสาย และกดปุม OK (ตกลง)

สําหรับตัวเลือกการกําหนดคาขั้นสูง ใหเปดใชงาน HP Web Services ใน HP Embedded Web Server (EWS) โดยทําตามขั้นตอนเหลานี้:
a.

หลังจากเครื่องพิมพเชื่อมตอกับเครือขายแลว ใหพิมพหนาการกําหนดคา และหา IP แอดเดรสของเครื่องพิมพ

b.

เปดเว็บเบราเซอรที่คอมพิวเตอรของคุณ และปอน IP แอดเดรสในชองแอดเดรส หนาจอ HP EWS จะปรากฏขึ้น

c.

คลิกที่แท็บ เครือขาย

d.

ในหนา เครือขาย ใหคลิกชองทําเครื่องหมาย ปอนชื่อเครือขาย (SSID) แลวคลิกปุม ใช IP แอดเดรสของอุปกรณเคลื่อนที่จะปรากฏในหนา เครือขาย
หมายเหตุ:

3.

ในการคนหาชื่อเครือขาย (SSID) ใหคลิกเมนู การกําหนดคาไรสาย ในหนา เครือขาย

ในการพิมพเอกสารจากแอปพลิเคชัน ใหเลือก File (ไฟล) แลวเลือก Print (พิมพ)
หมายเหตุ: หากมีเครื่องพิมพเครื่องเดียวที่รองรับ HP Direct Print เชื่อมตอกับเครือขายไรสาย จะพิมพเอกสาร หากมีเครื่องพิมพมากกวาหนึ่งเครื่องที่
รองรับ HP Direct Print เชื่อมตออยู รายการเครื่องพิมพจะปรากฏขึ้น คุณตองเลือกเครื่องพิมพของคุณกอนดําเนินการขั้นตอนถัดไป หากไมพบเครื่องพิมพ
คุณจะไดรับขอความใหคนหา ePrint หรือเครื่องพิมพที่เชื่อมตอ
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บท 4 งานพิมพ

THWW

5

แกปญหา

●

THWW

แกปญหาการเชื่อมตอ
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แกปญหาการเชื่อมตอ
แกไขปญหาไรสาย
โปรแกรมการติดตั้งไมพบเครื่องพิมพระหวางกระบวนการตั้งคา
สาเหตุ

วิธแี กไข

เครื่องพิมพปดอยู

ตรวจสอบวาเครื่องพิมพเปดอยูและพรอมใชงาน รีสตารทเครื่องพิมพหากจําเปน

เครื่องพิมพอยูหางจากเราเตอรไรสายหรือจุดเขาใชงานมากเกินไป

ยายเครื่องพิมพเขาใกลเราเตอรไรสายหรือจุดเขาใชงาน

โปรแกรมไฟรวอลลสวนบุคคลบล็อคการสื่อสาร

ปดการใชงานโปรแกรมไฟรวอลลชั่วคราวเพื่อติดตัง้ เครื่องพิมพ เปดใชงานโปรแกรมไฟรวอลลอีกครั้ง
เมื่อติดตั้งอุปกรณเสร็จสมบูรณ หากการปดใชงานไฟรวอลลชวยใหคุณสามารถสื่อสารกับเครื่องพิมพ
ได คุณอาจตองการกําหนด IP แอดเดรสแบบคงที่ใหกับเครื่องพิมพ แลวเปดใชงานไฟรวอลลอีกครั้ง
สําหรับขอมูลเกีย่ วกับไฟรวอลลที่ใชในสภาพแวดลอมของ HP โปรดดูที่ www.hp.com/
support/XP_firewall_information

เครื่องพิมพไมไดสื่อสารกับเราเตอรไรสายหรือจุดเขาใชงาน

●

ตรวจสอบวาไฟไรสาย

●

ยายเครื่องพิมพเขาใกลเราเตอรไรสายหรือจุดเขาใชงาน แลวลองอีกครั้ง

●

เรียกคืนการตั้งคาไรสายเริ่มตน โปรดดู เรียกคืนการตั้งคาไรสายเริ่มตน ในหนา 9

ติด หากไมตดิ ใหกดปุม ไรสาย

หากยังเกิดขอผิดพลาดอยู ใหถอนการติดตั้งเครื่องพิมพ แลวรันโปรแกรมติดตั้งอีกครั้ง เมื่อมีขอความ
แจงใหปอนการตั้งคาเครือขาย ใหปอนการตั้งคา แลวดําเนินการติดตั้งตอไป

เครื่องพิมพไมสามารถเชื่อมตอกับเครือขายไรสาย
สาเหตุ
การตั้งคาไรสายของเครื่องพิมพและการตั้งคาเครือขายไมตรงกัน

วิธแี กไข
คุณอาจจําเปนตองกําหนดคาเครือขายของเครื่องพิมพดวยตนเอง ตรวจสอบวาคุณทราบการตั้งคาเครือ
ขายตอไปนี้:
●

โหมดการสื่อสาร

●

ชื่อเครือขาย (SSID)

●

แชนเนล (เครือขายเฉพาะกิจเทานัน้ )

●

ประเภทการตรวจสอบสิทธิ์

ใชยูทิลิตี้ Wireless Configuration เพื่อกําหนดคาเครื่องพิมพใหพิมพบนเครือขายไรสาย
หากยังเกิดขอผิดพลาดอยู ใหถอนการติดตั้งเครื่องพิมพ แลวรันโปรแกรมติดตั้งอีกครั้ง เมื่อมีขอความ
แจงใหปอนการตั้งคาเครือขาย ใหปอนการตั้งคา แลวดําเนินการติดตั้งตอไป
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เราเตอรไรสายหรือจุดเขาใชงานถูกกําหนดคาดวยตัวกรองการควบคุมการเขาถึงตัวกลาง (MAC) ซึ่ง

กําหนดคาเราเตอรไรสายหรือจุดเขาใชงานเพื่อรวมฮารดแวรแอดเดรสของเครื่องพิมพไวในรายการ

ปฏิเสธไมใหเครื่องพิมพเขาถึงเครือขาย

MAC แอดเดรสที่ยอมรับ โปรดดูคูมือของอุปกรณสําหรับวิธีใช

บท 5 แกปญหา

THWW

การเชื่อมตอไรสายถูกปดใชงานบางครั้ง
สาเหตุ

วิธแี กไข

สภาพแวดลอมของเครื่องพิมพอาจสงผลกระทบตอการสื่อสารไรสาย สถานการณตอไปนี้อาจสงผลกระ

ยายเครื่องพิมพไปยังตําแหนงที่สามารถรับสัญญาณจากเราเตอรไรสายหรือจุดเขาใชงานไดอยางคงที่
หรือคุณอาจตองยายเราเตอรไรสายหรือจุดเขาใชงาน

ทบตอการสื่อสารไรสาย:
●
●

ผนังคอนกรีตหรือโลหะขวางระหวางเครื่องพิมพและเราเตอรไรสายหรือจุดเขาใชงาน
โทรทัศน อุปกรณคอมพิวเตอร เตาไมโครเวฟ อินเตอรคอม โทรศัพทมือถือ ตัวชารจแบตเตอรี่
และอะแดปเตอรไฟฟา AC ถูกติดตัง้ อยูใกลเครือขาย

THWW

●

สถานีแพรสัญญาณหรือสายไฟฟาแรงสูงอยูใกลกับเครือขาย

●

การเปดหรือปดหลอดไฟฟลูออเรสเซนตที่อยูใกลกบั เครือขาย

แกปญหาการเชื่อมตอ
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บท 5 แกปญหา

THWW

A

THWW

ขอมูลขอบังคับ

●

ประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับ (รุนไรสาย)

●

ประกาศเพิ่มเติมสําหรับผลิตภัณฑไรสาย
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ประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัตติ ามขอบังคับ (รุนไรสาย)
ประกาศวาดวยความสอดคลอง
ตาม ISO/IEC 17050-1 และ EN 17050-1
ชื่อผูผลิต:

HP Inc.

ที่อยูผูผลิต:

11311 Chinden Boulevard

DoC#: BOISB-0901-05-rel.10

Boise, Idaho 83714-1021, USA
ประกาศวาผลิตภัณฑนี้
ชื่อผลิตภัณฑ:

HP LaserJet Pro M1217nfw MFP Series
HP HotSpot LaserJet Pro M1218nfs MFP

หมายเลขรุนขอบังคับ2)

BOISB-0901-05

ตัวเลือกของผลิตภัณฑ:

ทั้งหมด

อุปกรณเสริม 4)

BOISB-0906-00 — (US-Fax Module LIU)
BOISB-0906-01– (Euro-Fax Module LIU)
BOISB-0906-04 – (AP-Fax Module LIU)
SDGOB-0892 — (โมดูลไรสาย)

ตลับหมึกพิมพ

CE285A, CC388A

เปนไปตามขอกําหนดของผลิตภัณฑตอไปนี้:
ความปลอดภัย:

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 / EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011
IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Class 1 Laser/LED Product)
IEC 62479:2010 / EN 62479:2010
GB4943.1-2011

EMC:

CISPR22:2005 +A1 / EN55022:2006 +A1 - Class B1)
EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009
EN 61000-3-3:2008
EN 55024:2010
FCC เลมที่ 47 CFR, บทที่ 15 คลาส B / ICES-003, ฉบับที่ 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003

TELECOM:3)

ES 203 021; FCC เลมที่ 47 CFR, บทที่ 683)
FCC เลมที่ 47 CFR, บทที่ 15 บทยอย C (สวน 15.247) / IC: RSS-210
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ภาคผนวก A ขอมูลขอบังคับ

THWW

EN 301 489-1:V1.9.2 / EN 301 489-17:V2.2.1

วิทยุ:4)

EN 300 328: V1.8.1
FCC เลมที่ 47 CFR, บทที่ 15 บทยอย C (สวน 15.247) / IC: RSS-210
IEC 62311:2007 / EN62311:2008
การใชพลังงาน:

หมายเลขขอกําหนด (EC) 1275/2008
EN50564:2011 ; IEC62301 :2011

RoHS:

EN50581:2012

ขอมูลเพิม่ เติม:
ผลิตภัณฑเปนไปตามขอกําหนดของ EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive2006/95/EC, R&TTE Directive 1999/5/EC, Ecodesign Directive 2009/125/
EC และ RoHS Directive 2011/65/EU และมีเครื่องหมาย CE

ตามขอกําหนด

อุปกรณนเี้ ปนไปตามขอกําหนดของ FCC บทที่ 15 การทํางานจะขึ้นอยูกับเงื่อนไขสองขอตอไปนี้: (1) อุปกรณนี้ตองไมกอใหเกิดการรบกวนที่เปนอันตราย และ (2) อุปกรณนจี้ ะตองรับสัญญาณรบกวนใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ ได โดย
รวมถึงสัญญาณรบกวนที่อาจทําใหการทํางานของอุปกรณไมสมบูรณ
1.

ผลิตภัณฑนี้ไดรับการทดสอบกับระบบคอมพิวเตอรสวนบุคคลของ HP ที่กําหนดคาตามมาตรฐาน

2.

เพื่อวัตถุประสงคดานการกําหนดขอบังคับ ผลิตภัณฑนี้จงึ มีหมายเลขรุนตามขอบังคับ ตองไมสับสนหมายเลขนี้กบั ชื่อผลิตภัณฑหรือหมายเลขผลิตภัณฑ

3.

การอนุมัตแิ ละมาตรฐาน Telecom ที่เหมาะสมสําหรับประเทศ/พื้นที่เปาหมายจะมีผลตอผลิตภัณฑนี้ นอกเหนือจากที่ไดระบุทางดานบน

4.

ผลิตภัณฑนี้ใชโมดูลอุปกรณเสริมโทรสารอะนาล็อกและโมดูลไรสาย ซึ่งมีหมายเลขรุนขอบังคับคือ:: BOISB-0906-00 (US-LIU), or BOISB-0906-01 (EURO LIU) or BOISB-0906-04
(AP LIU) and SDGOB – 0892 (wireless module) BOISB-0906-01 (EURO LIU) ซึ่งตรงตามขอกําหนดทางขอบังคับดานเทคนิคสําหรับประเทศ/พื้นที่ที่จําหนายผลิตภัณฑนี้
เซี่ยงไฮ, จีน
1 พฤศจิกายน 2015

สําหรับหัวขอของขอบังคับเทานัน้ :
ที่ติดตอในยุโรป:

HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germanywww.hp.com/go/certificates

ที่ติดตอในสหรัฐอเมริกา:

HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501

THWW

ประกาศเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับ (รุนไรสาย)

19

ประกาศเพิ่มเติมสําหรับผลิตภัณฑไรสาย
ประกาศเกี่ยวกับความสอดคลอง FCC—สหรัฐฯ
Exposure to radio frequency radiation
ขอควรระวัง: The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits.
Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal
operation is minimized.
In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the
antenna shall not be less than 20 cm during normal operation.
This device complies with Part 15 of FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this
device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference
that may cause undesired operation of the device.
ขอควรระวัง: Based on Section 15.21 of the FCC rules, changes of modifications to the operation of this product
without the express approval by HP may invalidate its authorized use.

ประกาศของออสเตรเลีย
This device incorporates a radio-transmitting (wireless) device. For protection against radio transmission
exposure, it is recommended that this device be operated no less than 20 cm from the head, neck, or body.

ประกาศ ANATEL ของบราซิล
Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência
prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em
caráter primário.

ประกาศของแคนาดา
For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from
digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of
Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.
Pour l´usage d´intérieur. Le présent appareil numérique n´émet pas de bruits radioélectriques dépassant
les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescribes dans le règlement sur le brouillage
radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est
conforme à la norme CNR-210 d´Industrie Canada.

ผลิตภัณฑที่มีการทํางาน 5 GHz Industry of Canada
ขอควรระวัง: เมื่อใช LAN ไรสาย IEEE 802.11a ผลิตภัณฑนี้ถูกจํากัดสําหรับการใชภายในอาคารเทานั้น เนื่องจากการทํางานในชวงความถี่ 5.15 ถึง 5.25
GHz Industry Canada กําหนดใหใชผลิตภัณฑนี้ภายในอาคารสําหรับชวงความถี่ 5.15 GHz ถึง 5.25 GHz เพื่อลดโอกาสเกิดสัญญาณรบกวนที่เปน
อันตรายตอระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ผานดาวเทียมที่ใชชองสัญญาณรวมกัน เรดารกําลังสูงไดรับจัดสรรใหเปนผูใชหลักสําหรับชวงความถี่ 5.25 ถึง 5.35 GHz และ
5.65 ถึง 5.85 GHz สถานีเรดารเหลานี้อาจทําใหเกิดสัญญาณรบกวนและ/หรือความเสียหายกับอุปกรณนี้ได
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การไดรับรังสีความถีค่ ลืน่ วิทยุ (แคนาดา)
คําเตือน! การไดรับรังสีความถี่คลื่นวิทยุ พลังงานที่แผออกมาของอุปกรณนี้ต่ํากวาขอจํากัดการไดรับรังสีความถี่คลื่นวิทยุของ Industry Canada อยางไรก็ตาม
ควรใชอุปกรณนี้ในลักษณะที่มีโอกาสสัมผัสกับมนุษยนอยที่สดุ ระหวางการใชงานตามปกติ
เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสที่จะเกินขอกําหนดการไดรับรังสีความถี่คลื่นวิทยุของ Industry Canada ระยะหางของผูใชกับเสาอากาศควรไมนอยกวา 20 ซม.

ประกาศขอบังคับของสหภาพยุโรป
ฟงกชันโทรคมนาคมของผลิตภัณฑนี้อาจใชในประเทศ/พื้นที่ EU และ EFTA ดังตอไปนี้:
ออสเตรีย เบลเยียม บัลแกเรีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก เอสโทเนีย ฟนแลนด ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี
ไอซแลนด ไอรแลนด อิตาลี ลัตเวีย ลิคเทนสไตน ลิธัวเนีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอรแลนด นอรเวย โปแลนด
โปรตุเกส โรมาเนีย สาธารณรัฐสโลวัก สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอรแลนด และสหราชอาณาจักร

ประกาศสําหรับการใชงานในรัสเซีย
Существуют определенные ограничения по использованию беспроводных сетей (стандарта 802.11 b/g) с
рабочей частотой 2,4 ГГц: Данное оборудование может использоваться внутри помещений с
использованием диапазона частот 2400-2483,5 МГц (каналы 1-13). При использовании внутри
помещений максимальная эффективная изотропно–излучаемая мощность (ЭИИМ) должна составлять не
более 100мВт.

ประกาศของเม็กซิโก
Aviso para los usuarios de México
“La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o
dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."
Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.
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ประกาศของไตหวัน

ประกาศของเกาหลี

เครือ่ งหมายแสดงระบบสายไฟ/ไรสายของ Vietnam Telecom สําหรับเครือ่ งพิมพที่ไดรับอนุญาตประเภท ICTQC
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