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1 บรกิารและการสนบัสนนุ

● ประกาศเก่ียวกับการรับประกันอยางจํากัดของ Hewlett-Packard

● การรับประกันการคุมครองของ HP: การรับประกันอยางจํากัดสําหรับตลับหมึกพิมพ LaserJet

● นโยบายของ HP เก่ียวกับอุปกรณส้ินเปลืองที่ไมใชของ HP

● เว็บไซตตอตานสินคาปลอมของ HP

● ขอมูลที่เก็บบนตลับหมึกพิมพ

● ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับผูใชขั้นสุดทาย

● OpenSSL

● การสนับสนุนลูกคา

● การบรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพ
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ประกาศเกีย่วกบัการรบัประกันอยางจาํกดัของ Hewlett-Packard

ผลิตภัณฑของ HP ระยะของการรับประกนัแบบจํากดั

HP LaserJet Pro 200 color M251n, M251nw เปล่ียนไดภายในหนึง่ป

HP รับประกันกับทานซ่ึงอยูในฐานะลูกคาที่เปนผูใชปลายทางวา ฮารดแวรและอุปกรณเสริมของ HP จะปราศจากความ
บกพรองในดานวัสดุและคุณภาพสินคา หลังจากวันที่ซ้ือเปนเวลาตามที่ระบุไว หาก HP ไดรับแจงในระยะเวลาการรับประกัน
วามีขอบกพรอง HP จะพิจารณาซอมแซมหรือเปล่ียนผลิตภัณฑซ่ึงพิสูจนแลววามีขอบกพรอง ผลิตภัณฑที่เปล่ียนใหอาจจะ
เปนผลิตภัณฑใหมหรือมีประสิทธิภาพเสมือนใหม

HP รับประกันกับทานวา ภายในชวงเวลาที่กําหนดไวขางตน หลังจากวันที่ซ้ือ ซอฟตแวรของ HP จะไมลมเหลวในการ
ทํางานตามคําส่ังของโปรแกรม ดวยสาเหตุจากความบกพรองในดานวัสดุและคุณภาพสินคา หากไดรับการติดตัง้และใชงาน
อยางเหมาะสม หาก HP ไดรับแจงถึงขอบกพรองดงักลาวในชวงเวลาการประกัน HP จะเปล่ียนซอฟตแวรซ่ึงไมปฏิบัตงิาน
ตามคําส่ังของโปรแกรม อันเปนสาเหตุของความบกพรองดังกลาว

HP มิไดรับประกันวาการใชงานผลิตภัณฑของ HP จะไมเกิดขอขัดของหรือขอผิดพลาดใดๆ หาก HP ไมสามารถซอมแซม
หรือเปล่ียนผลิตภัณฑใหทานใหมในระยะเวลาอันควรตามที่ไดรับประกันไว หากทานนําผลิตภัณฑมาคืนโดยทันที ทานจะมี
สิทธิรับเงินคืนตามราคาที่ชําระไป

ผลิตภัณฑของ HP อาจมีชิน้สวนที่ไดรับการผลิตซํ้าใหม ซ่ึงมีประสิทธภิาพเทียบเทาชิ้นสวนใหม หรืออาจเปนชิ้นสวนที่ผาน
การใชงานโดยบังเอิญมากอน

การรับประกันไมไดนํามาใชกับการชํารุดที่เปนผลมาจาก (ก) การดูแลรักษาหรือการตรวจสอบท่ีไมเหมาะสมหรือไมเพียงพอ
(ข) ซอฟตแวร สวนตอประสาน ชิ้นสวน หรืออุปกรณใชส้ินเปลืองซ่ึงไมไดเปนผลิตภัณฑของ HP (ค) การดัดแปลงที่ไมไดรับ
อนุญาตหรือการใชงานผิดวัตถุประสงค (ง) การใชงานที่อยูนอกเหนือขอกําหนดรายละเอียดดานส่ิงแวดลอมของเครื่องพิมพ
ดังที่แจงไว หรือ (จ) การจัดเตรียมที่ตัง้ผลิตภัณฑหรือการดูแลรักษาไมเหมาะสม

ภายใตกฎหมายในทองถ่ิน การรับประกันขางตนน้ันเปนการรับประกันอยางจํากัด และไมมีการรับประกันหรือเง่ือนไขอ่ืน ไม
วาจะเปนลายลักษณอักษรหรือทางวาจา ไมวาจะโดยชดัแจงหรือโดยนัย เก่ียวกับคณุคาการเปนสินคา คณุภาพที่ขึ้นอยูกับ
ความพึงพอใจ และความเหมาะสมตามวัตถุประสงคอยางหน่ึงอยางใด บางประเทศ/พ้ืนที่ รัฐ หรือจังหวัด จะไมอนุญาตใหมี
ขอจํากัดเก่ียวกับระยะเวลาการรับประกัน ดังน้ันขอจํากัด หรือขอยกเวนขางตนอาจไมมีผลกับทาน การรับประกันที่จํากัดน้ีให
สิทธิทางกฎหมายบางประการแกทาน และทานอาจมีสิทธิอ่ืนๆ อีกซ่ึงตางกันไปตามประเทศ/พ้ืนที่, รัฐ หรือจังหวัด

การรับประกันแบบจํากัดของ HP มีผลบังคบัใชในทุกประเทศ/พ้ืนที่หรือสถานที่ซ่ึง HP มีฝายสนับสนุนผลิตภัณฑดังกลาว
และ HP ไดวางจําหนายผลิตภัณฑดังกลาว ระดับของการใหบริการตามการรับประกันที่ทานไดรับอาจตางกันไปตาม
มาตรฐานในทองถ่ิน HP จะไมแกไขรูปแบบ ความเหมาะสม หรือหนาที่ของผลิตภัณฑเพ่ือใหสามารถทํางานไดในประเทศ/
พ้ืนที่ที่มีเจตนาไมดําเนินการตามกฎหมายหรือขอบังคับ

ตามขอบเขตของกฎหมายทองถ่ินที่ระบุไวน้ัน การชดใชคาเสียหายในประกาศการรับประกันน้ีเปนการชดใชสําหรับทาน
เพียงผูเดียวและเปนการชดใชเฉพาะ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนน้ี HP หรือซัพพลายเออรไมขอรับผิดชอบการตกหลน
ของขอมูลทั้งโดยทางตรง กรณีพิเศษ โดยบังเอิญ เปนผลสืบเน่ือง (รวมถึงการสูญเสียกําไรหรือขอมูล) หรือความเสียหายอ่ืน
ตามที่ระบุไวในสัญญา การละเมิดหรืออ่ืนๆ ไมวาในกรณีใด บางประเทศ/พ้ืนที่, รัฐ หรือจังหวัด จะไมอนุญาตใหมีขอยกเวน
หรือขอจํากัดเก่ียวกับความเสียหายโดยเหตบัุงเอิญหรือโดยผลสืบเน่ือง ดังน้ันขอจํากัด หรือขอยกเวนขางตนอาจไมมีผลกับ
ทาน

ขอความรับประกันที่ปรากฏอยูในขอกําหนดน้ี ไมไดเปนการยกเวน จํากัด หรือดัดแปลง หากแตเปนสวนเพ่ิมเติมของขอ
กําหนดเร่ืองสิทธ ิซ่ึงใชบังคบัการขายผลิตภัณฑน้ีใหกับทาน
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การรบัประกนัการคุมครองของ HP: การรบัประกนัอยางจาํกดัสาํหรบัตลบั
หมกึพมิพ LaserJet

ผลิตภัณฑ HP น้ีไดรับการรับประกันวาปราศจากขอบกพรองดานวัสดุและฝมือการผลิต

การรับประกันน้ีไมมีผลตอผลิตภัณฑที่ (ก) มีการเติม ผลิตซํ้า หรือดดัแปลงแกไขในทางหน่ึงทางใด (ข) เกิดปญหาจากการใช
งานผิดประเภท การเก็บรักษาไมถูกตอง หรือมีการใชงานนอกเหนือจากขอมูลจําเพาะในดานสภาพแวดลอมการใชงาน
สําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองพิมพ หรือ (ค) มีการสึกหรอจากการใชงานตามปกติ

ในการรับบริการตามเงื่อนไขประกัน โปรดสงคืนผลิตภัณฑน้ีไปยงัสถานที่ซ้ือ (พรอมคําอธิบายปญหาอยางเปนลายลักษณ
อักษร และตัวอยางของงานพิมพ) หรือติดตอฝายบริการลูกคาของ HP HP สามารถเลือกที่จะเปล่ียนแทนผลิตภัณฑที่พิสูจน
แลววามีขอบกพรอง หรือคืนเงินใหตามราคาที่ซ้ือ

ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต การรับประกันขางตนเปนการรับประกันอยางจํากัด และไมมีการรับประกันหรือเง่ือนไข
อ่ืนใด ไมวาจะเปนลายลักษณอักษรหรือทางวาจา เปนไปโดยชดัเจนหรือโดยนัย และ HP ไมรับผดิชอบตอการรับประกัน
หรือเง่ือนไขโดยนัยเก่ียวกับคุณคาการเปนสินคา ความพึงพอใจ และความเหมาะสมตอวัตถุประสงคอยางหน่ึงอยางใดโดย
เฉพาะ

ภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด HP หรือซัพพลายเออรของ HP จะไมมีสวนรับผิดชอบตอความเสียหายทั้งทางตรง กรณี
พิเศษ ความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง หรือเปนผลจากเหตุการณอ่ืน (รวมถึงการสูญเสียผลกําไรหรือขอมูล) หรือความเสียหายอ่ืน
ใด ไมวาจะเกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิดหรือเง่ือนไขอ่ืนก็ตาม

เง่ือนไขการรับประกันในคําประกาศน้ี ยกเวนที่กฎหมายอนุญาต จะไมจํากัดหรือแกไข และเปนสวนเพ่ิมเติมของสิทธิ์ตาม
กฎหมายที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑแกทาน
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นโยบายของ HP เกีย่วกบัอปุกรณสิน้เปลอืงที่ไมใชของ HP
บริษัท Hewlett-Packard ไมแนะนําใหใชตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP ไมวาจะเปนตลับหมึกใหมหรือนํามาผลิตใหม

หมายเหต:ุ สําหรับผลิตภัณฑเคร่ืองพิมพของ HP การใชตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP หรือตลับหมึกพิมพแบบเติมไมมีผล
ตอการรับประกันลูกคาหรือสัญญาการสนับสนุนของ HP กับลูกคา อยางไรก็ตาม หากการลมเหลวหรือความเสียหายของ
ผลิตภัณฑเกิดจากการใชตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP หรือตลับหมึกพิมพแบบเติม HP จะคิดคาเวลาและคาวัสดุมาตรฐาน
สําหรับการใหบริการผลิตภัณฑในการลมเหลวหรือความเสียหายดงักลาว
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เวบ็ไซตตอตานสนิคาปลอมของ HP
ไปที่ www.hp.com/go/anticounterfeit เม่ือคุณติดตั้งตลับหมึกพิมพของ HP แลวขอความบนแผงควบคมุแจงวาตลับ
หมึกน้ันไมใชของ HP ทาง HP จะชวยตรวจสอบวาตลับหมึกดังกลาวเปนของแทหรือไม พรอมทั้งจะดําเนินขั้นตอนตางๆ
เพ่ือแกปญหา

ตลับหมึกพิมพของคุณอาจไมใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท หากคุณสังเกตเห็นส่ิงตอไปน้ี

● หนาแสดงสถานะอุปกรณส้ินเปลืองแสดงวามีการติดตั้งอุปกรณส้ินเปลืองที่ไมใชของ HP

● คณุพบปญหามากมายเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพที่ใชงานอยู

● ตลับหมึกพิมพมีลักษณะตางไปจากปกติ (ตัวอยางเชน บรรจุภัณฑไมเหมือนบรรจุภัณฑของ HP)

THWW เว็บไซตตอตานสินคาปลอมของ HP 5
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ขอมลูทีเ่กบ็บนตลบัหมกึพมิพ

ตลับหมึกพิมพ HP ที่ใชกับเคร่ืองพิมพน้ีมีชพิหนวยความจําซ่ึงชวยในการทํางานของเครื่องพิมพ

นอกจากน้ี ชิพหนวยความจํายังรวบรวมชุดขอมูลที่จํากัดเก่ียวกับการใชเคร่ืองพิมพ ซ่ึงอาจรวมถึงขอมูลตอไปน้ี: วันที่ตดิตั้ง
ตลับหมึกพิมพคร้ังแรก วันที่ที่ใชงานตลับหมึกพิมพคร้ังลาสุด จํานวนหนาที่พิมพโดยใชตลับหมึกพิมพน้ี พ้ืนที่การพิมพ
โหมดการพิมพที่ใช ขอผิดพลาดในการพิมพที่เกิดขึ้น และรุนเคร่ืองพิมพ ขอมูลน้ีจะชวย HP ในการออกแบบเครื่องพิมพใน
อนาคตเพ่ือตอบสนองความตองการในการพิมพของลูกคา

ขอมูลที่รวบรวมไดจากชิพหนวยความจําตลับหมึกพิมพน้ันไมมีขอมูลที่สามารถระบุตัวลูกคา หรือผูใชตลับหมึกพิมพหรือ
เคร่ืองพิมพของผูใช อยางไรก็ตาม ลูกคาสามารถเลือกที่จะไมจัดเก็บขอมูลในชพิหนวยความจําไดผานทางคอนโทรลพาเนล

HP สุมตัวอยางชิพหนวยความจําจากตลับหมึกพิมพท่ีสงกลับมาตามโปรแกรมสงคืนโดยไมมีคาใชจายและการรีไซเคิลของ
HP (HP Planet Partners: www.hp.com/recycle) HP จะนําชิพหนวยความจําจากการสุมตัวอยางน้ีมาศกึษาเพ่ือ
ปรับปรุงเคร่ืองพิมพ HP ตอไปในอนาคต คูคา HP ซ่ึงมีสวนชวยเหลือในการรีไซเคลิตลับหมึกพิมพน้ีอาจมีสิทธิเ์ขาใชขอมูล
น้ีดวย

บริษัทอ่ืนที่เปนเจาของตลับหมึกพิมพมีสิทธิ์เขาใชขอมูลท่ีไมระบุชื่อในชิพหนวยความจํา
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ขอตกลงการอนญุาตใหใชสทิธิ์สาํหรบัผูใชขั้นสดุทาย

โปรดอานใหละเอียดกอนใชผลิตภัณฑซอฟตแวรน้ี: ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับผูใชขั้นตอนสุดทาย (“EULA”) น้ี
เปนขอตกลงระหวาง (a) คุณ (อาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่คุณเปนตวัแทน) กับ (b) Hewlett-Packard
Company (“HP”) ท่ีควบคุมการใชงานผลิตภัณฑซอฟตแวรของคุณ (“ซอฟตแวร”) ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับผู
ใชขั้นตอนสุดทายน้ีไมสามารถนํามาใชไดหากมีขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์แยกตางหากระหวางคณุกับ HP หรือซัพพลาย
เออรของ HP สําหรับซอฟตแวร รวมถึงขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์ในเอกสารประกอบทางออนไลน คําวา “ซอฟตแวร”
อาจรวมถึง (i) ส่ือที่เก่ียวของ (ii) คูมือผูใชและวัสดส่ิุงพิมพอ่ืนๆ และ (iii) เอกสารประกอบทาง “ออนไลน” หรือเอกสารอิเล็ค
ทรอนิก (รวมเรียกวา “เอกสารประกอบผูใช”)

สิทธิ์ในซอฟตแวรไดรับการเสนอใหเฉพาะภายใตเง่ือนไขที่วา คุณไดยอมรับเง่ือนไขและขอกําหนดทั้งหมดของ EULA น้ี
โดยการตดิตั้ง การทําสําเนา การดาวนโหลด หรือการใชซอฟตแวรน้ี คณุไดยอมรับที่จะผูกพันโดย EULA น้ี หากคุณไม
ยอมรับ EULA น้ี หามตดิตั้ง ดาวนโหลด หรือใชซอฟตแวรน้ี หากคุณซ้ือซอฟตแวรแตไมเห็นดวยกับ EULA น้ี โปรดสง
ซอฟตแวรคืนสถานที่ที่คุณซ้ือภายในสิบส่ีวันเพ่ือขอรับเงินคนืตามราคาที่ซ้ือ หากไดตดิตั้งซอฟตแวรบนผลิตภัณฑ HP อ่ืน
หรือสามารถนํามาใชรวมกับผลิตภัณฑอ่ืนๆ ของ HP คณุอาจสงผลิตภัณฑทั้งหมดที่ยงัไมไดใชกลับคืน

1. ซอฟตแวรของบุคคลภายนอก นอกจากซอฟตแวรที่เปนกรรมสิทธิข์อง HP (“ซอฟตแวร HP”) ซอฟตแวรอาจรวมถึง
ซอฟตแวรภายใตใบอนุญาตจากบุคคลภายนอก (“ซอฟตแวรของบุคคลภายนอก” และ “ใบอนุญาตของบุคคลภายนอก”)
ทั้งน้ีไดใหใบอนุญาตสําหรับซอฟตแวรของบุคคลภายนอกแกคณุภายใตขอกําหนดและเง่ือนไขของใบอนุญาตของ
บุคคลภายนอกที่เก่ียวของ โดยทั่วไป ใบอนุญาตของบุคคลภายนอกจะอยูในไฟล เชน ไฟล “license.txt” หรือ
“readme” คุณควรติดตอฝายสนับสนุนของ HP หากคุณไมพบใบอนุญาตของบุคคลภายนอก หากใบอนุญาตของ
บุคคลภายนอกมีใบอนุญาตที่มีรหัสตนฉบับที่สามารถใชงานได (เชน ใบอนุญาตสาธารณะทั่วไปของ GNU) และรหัส
ตนฉบับที่เก่ียวของไมไดมาพรอมกับซอฟตแวร ใหตรวจสอบหนาการสนับสนุนผลิตภัณฑในเว็บไซตของ HP
(hp.com) เพ่ือเรียนรูวิธีการหารหัสตนฉบับน้ันๆ

2. สิทธิตามใบอนุญาต คณุจะมีสิทธิตอไปน้ีที่ใหคณุตามขอกําหนดและเง่ือนไขทั้งหมดของ EULA น้ี:

a. การใชงาน HP ใหใบอนุญาตแกคณุเพ่ือใชซอฟตแวร HP ไดหน่ึงสําเนา “การใชงาน” หมายถึง การติดตัง้ การ
ทําสําเนา การจัดเก็บ การโหลด การดําเนินการ การแสดง หรือการใชซอฟตแวร HP คุณตองไมดดัแปลงแกไข
ซอฟตแวร HP หรือปดใชงานคุณสมบัตใินการใหอนุญาตหรือการควบคุมของซอฟตแวร HP หาก HP เปนผูให
ซอฟตแวรน้ีเพ่ือใชงานรวมกับผลิตภัณฑดานภาพหรือการพิมพ (เชน หากซอฟตแวรคอื ไดรเวอรเคร่ืองพิมพ
เฟรมแวรหรือ Add-on) คณุสามารถใชซอฟตแวร HP ไดกับผลิตภัณฑ (“ผลิตภัณฑ HP”) เทาน้ัน ขอจํากัดเก่ียว
กับการใชงานเพ่ิมเตมิอาจมีอยูในเอกสารสําหรับผูใช คุณไมสามารถแยกสวนที่เปนคอมโพเนนตของซอฟตแวร
HP สําหรับการใชงาน คณุไมมีสิทธิแจกจายซอฟตแวร HP

b. การทําสําเนา สิทธขิองคุณในการทําสําเนาหมายถึง คุณสามารถทําสําเนาซอฟตแวร HP เพ่ือการจัดเก็บหรือการ
สํารองได โดยมีเง่ือนไขวาสําเนาแตละชุดตองมีคําประกาศเรื่องกรรมสิทธิข์องซอฟตแวร HP เดมิที่เปนตัวจริง
และนํามาใชเพ่ือการสํารองเทาน้ัน

3. การอัปเกรด ในการใชซอฟตแวร HP ท่ี HP ใหไวในลักษณะที่มีการอัปเกรด ปรับปรุง หรือเปนสวนเสริม (รวมเรียกวา
“การอัปเกรด”) คณุจะตองไดรับใบอนุญาตใหใชซอฟตแวร HP ของเดิมที่ HP ระบุไววามีสิทธิอัปเกรดได ตาม
ขอบเขตน้ี การอัปเกรดจะใชแทนซอฟตแวร HP ของเดิม คุณจะไมสามารถใชซอฟตแวร HP น้ันไดอีกตอไป EULA
น้ีมีผลใชบังคับกับการอัปเกรดแตละคร้ัง เวนแต HP ไดออกขอกําหนดไวใชกับการอัปเกรด ในกรณีที่มีขอขัดแยง
ระหวาง EULA น้ีกับขอกําหนดอ่ืนๆ ที่กลาวมา ขอกําหนดอ่ืนๆ น้ันจะมีผลใชบังคับที่เหนือกวา
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4. การโอน

a. การโอนของบุคคลภายนอก ผูใชซอฟตแวร HP เปนคนแรกอาจทําการโอนซอฟตแวรใหกับผูใชคนอ่ืนไดหน่ึง
คร้ัง การโอนใดๆ จะตองประกอบสวนประกอบทีเ่ปนคอมโพเนนต, ส่ือ, เอกสารสําหรับผูใช, EULA น้ี และ
ใบรับรองความเปนของแท (หากมี) ทั้งหมด การโอนตองไมใชการโอนโดยออม เชน การสงมอบ กอนที่จะโอน
ผูใชที่ไดรับซอฟตแวรที่โอนจะตองใหการตกลงยอมรับ EULA น้ี เม่ือมีการโอนซอฟตแวร HP ใบอนุญาตของ
คุณจะส้ินสุดลงโดยอัตโนมัติ

b. ขอจํากัด คุณตองไมเชา ใหเชา หรือใหยมืซอฟตแวร HP หรือใชซอฟตแวร HP เพ่ือการใชแบบไทมแช
ริงเพื่อการคาหรือการใชของสํานักงาน คุณไมสามารถใหอนุญาตชวง โอนสิทธิหรือโอนซอฟตแวร HP ได เวน
แตจะมีการระบุไวใน EULA น้ีอยางชัดแจง

5. สิทธิในกรรมสิทธิ ์HP หรือซัพพลายเออรของ HP เปนเจาของสิทธิในทรัพยสินทางปญญาทั้งหมดในซอฟตแวรและ
เอกสารสําหรับผูใชเปนเจาของ อีกทั้งยังไดรับความคุมครองโดยกฎหมาย ซ่ึงรวมถึงกฎหมายลิขสิทธิ ์ความลับทางการ
คา สิทธิบัตรและเครื่องหมายการคาที่มีผลใชบังคับ คุณจะตองไมลบขอมูลระบุผลิตภัณฑ ประกาศเร่ืองลิขสิทธิ์ หรือขอ
จํากัดเร่ืองกรรมสิทธิอ์อกจากซอฟตแวร

6. ขอจํากัดเก่ียวกับการทําวิศวกรรมยอนกลับ คุณไมสามารถทําวิศวกรรมยอนกลับ ดีคอมไพล หรือแยกสวนประกอบ
ซอฟตแวร HP ได เวนแตและเฉพาะในขอบเขตที่ไดรับสิทธใิหทําเชนน้ันไดภายใตกฎหมายที่มีผลใชบังคบั

7. ความยินยอมใหใชขอมูล HP และบริษัทในเครือของ HP อาจรวบรวมและใชขอมูลทางเทคนิคที่คุณใหซ่ึงเก่ียวของกับ
(i) การใชซอฟตแวรหรือผลิตภัณฑ HP ของคุณหรือ (ii) การใหบริการสนับสนุนเก่ียวกับซอฟตแวรหรือผลิตภัณฑ HP
ขอมูลดังกลาวทั้งหมดจะอยูภายใตนโยบายความเปนสวนตวัของ HP HP จะไมใชขอมูลดงักลาวในลักษณะทีเ่ปนการ
ระบุตัวคุณ เวนแตมีความจําเปนตอการปรับปรุงการใชงานของคุณหรือการใหบริการสนับสนุน

8. การจํากัดความรับผิด โดยไมคํานึงถึงความเสียหายที่คุณอาจประสบ ความรับผิดทั้งหมดของ HP และบริษัทในเครือ
ของ HP ภายใต EULA น้ี และการแกไขสําหรับคุณโดยเฉพาะภายใต EULA น้ีจะจํากัดไวในจํานวนที่มากกวาจํานวน
เงินที่คณุจายไปเปนคาผลิตภัณฑหรือเปนเงิน 5.00 ดอลลารสหรัฐฯ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลใชบังคับ
อนุญาตไว ไมวากรณีใดก็ตาม HP หรือซัพพลายเออรของ HP ไมขอรับผิดตอความเสียหายพิเศษ ความเสียหายจาก
เหตุบังเอิญ ความเสียหายโดยออม หรือความเสียหายที่เปนผลสืบเน่ือง (รวมถึงความเสียหายในสวนของการสูญเสีย
กําไร สูญเสียขอมูล การหยดุชะงักของธรุกิจ การบาดเจ็บของบุคคล หรือความสูญเสียความเปนสวนตัว) อันเก่ียวของ
กับการใชซอฟตแวรหรือการใชซอฟตแวรไมไดในลักษณะใดก็ตาม แมวา HP หรือซัพพลายเออรใดๆ ก็ตามจะไดรับ
การบอกกลาวถึงความเปนไปไดที่จะเกิดความเสียหายดังกลาวและแมวาการแกไขขางตนจะไมเปนไปตามจุดมุงหมาย
ที่สําคัญก็ตาม กรณีที่รัฐบางรัฐหรือเขตอํานาจศาลอ่ืนๆ ไมยอมใหมีการยกเวนหรือจํากัดความเสียหายจากเหตุบังเอิญ
หรือความเสียหายที่เปนสืบเน่ือง ขอจํากัดหรือขอยกเวนขางตนจะไมมีผลใชบังคบักับคุณ

9. ลูกคาที่เปนหนวยงานรัฐของประเทศสหรัฐฯ ซอฟตแวรไดรับการพัฒนาขึ้นโดยคาใชจายสวนบุคคล ซอฟตแวรทั้งหมด
เปนซอฟตแวรคอมพิวเตอรเพ่ือการคาภายในความหมายของขอบังคบัในการจัดซ้ือจัดหาที่มีผลใชบังคับ เพราะฉะน้ัน
ตาม US FAR 48 CFR 12.212 และ DFAR 48 CFR 227.7202 การใช การทําซํ้าและการเปดเผยถึงซอฟตแวร
โดยหรือสําหรับรัฐบาลสหรัฐฯ หรือผูรับจางของรัฐบาลสหรัฐฯ จึงอยูภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุไวในขอตกลง
สิทธิการใชงานของผูใช (End User License Agreement) น้ีเทาน้ัน ยกเวนขอกําหนดที่ขดัตอกฎหมายของรัฐบาล
กลางที่เปนขอบังคบัซ่ึงมีผลใชบังคับ

10. การปฏิบัตติามกฎหมายการสงออก คณุจะตองปฏิบัตติามกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับทั้งหมด (i) ที่มีผลใชบังคับ
กับการสงออกหรือนําเขาซอฟตแวร หรือ (ii) ที่จํากัดการใชซอฟตแวร รวมถึงขอจํากัดดานการเพิ่มอาวุธนิวเคลียร
เคมีหรือชวีภาพ

11. การสงวนสิทธิ ์HP และซัพพลายเออรของ HP ขอสงวนสิทธิท์ั้งหมดที่ไมไดใหไวแกคุณใน EULA น้ีอยางชัดแจง

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

ปรับปรุงแกไข 04/09
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OpenSSL
ผลิตภัณฑน้ีรวมถึงซอฟตแวรที่พัฒนาโดย OpenSSL Project สําหรับใชงานใน OpenSSL Toolkit (http://
www.openssl.org/)

ซอฟตแวรน้ีจัดทําขึน้โดย OpenSSL PROJECT "ตามลักษณะที่เปนอยู" การรับประกันโดยชัดเจนหรือโดยนัยรวมถึงแตไม
จํากัดเพียงการไมขอรับผิดชอบการรับประกันทางออมใดๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการจําหนายและความเหมาะสมในการนําไปใช
งานตามวัตถุประสงคบางประการ ไมวากรณีใดก็ตาม OpenSSL PROJECT หรือผูจัดทําจะไมรับผิดตอความเสียหายทั้งทาง
ตรง, ทางออม, อันเปนเหตุบังเอิญ, เปนเหตุพิเศษ, ตามความเปนจริง หรือเปนผลสืบเน่ืองใดๆ (รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการ
จัดหาสินคาหรือบริการทดแทน

การสูญเสียประโยชนในการใชขอมูล การสูญเสียผลประโยชน หรือธรุกิจหยุดชะงัก) ไมวาจะเปนเหตุโดยทฤษฎีของความรับ
ผิดในเร่ืองของสัญญา ความรับผิดโดยเด็ดขาด หรือการละเมิด (รวมถึงการประมาทเลินเลอ หรือดวยเหตุอ่ืนๆ) โดยเกิดจาก
การใชงานซอฟตแวรน้ี แมวาจะมีการแนะนําถึงความเปนไปไดที่จะเกิดความเสียหายเชนที่วาแลวก็ตาม

ผลิตภัณฑน้ีรวมถึงซอฟตแวรเขารหัสที่เขียนโดย Eric Young (eay@cryptsoft.com) ผลิตภัณฑน้ีรวมถึงซอฟตแวรที่เขยีน
โดย Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)
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การสนบัสนนุลกูคา

ขอบริการสนบัสนนุทางโทรศพัทสําหรับประเทศ/พืน้ทีข่องคณุ

เตรียมขอมูลชือ่เคร่ือง หมายเลขซีเรียล วันทีซ่ื้อ และคําอธบิายปญหาให
พรอม

หมายเลขโทรศพัทของแตละประเทศ/พื้นทีจ่ะอยูในแผนเอกสารในกลอง
เคร่ืองพมิพ หรือที ่www.hp.com/support/

รับการสนบัสนนุทางอินเตอรเน็ต 24 ชั่วโมง www.hp.com/support/ljcolorm251series

รับการสนบัสนนุสําหรับเคร่ืองพมิพทีใ่ชกับคอมพวิเตอร Macintosh www.hp.com/go/macosx

ดาวนโหลดยูทิลิตี ้ไดรเวอร และขอมลูอิเล็กทรอนกิสของซอฟตแวร www.hp.com/support/ljcolorm251series

สัง่ซือ้บริการหรือขอตกลงในการบํารุงรักษาของ HP www.hp.com/go/carepack

ลงทะเบียนเคร่ืองพิมพของคณุ www.register.hp.com
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การบรรจหุบีหอเครือ่งพมิพ

หากฝายบริการลูกคาของ HP พิจารณาวาเคร่ืองพิมพของคุณตองสงกลับมาซอมแซมที ่HP ใหทําตามขั้นตอนเหลาน้ีเพ่ือ
บรรจุหีบหอเคร่ืองพิมพกอนสงเคร่ืองพิมพ

ขอควรระวัง: ความเสียหายจากการขนสงอันเน่ืองมาจากการบรรจุไมเรียบรอยเปนความรับผิดชอบของลูกคา

1. ถอดและเก็บตลับหมึกพิมพ

ขอควรระวงั: ขัน้ตอนน้ีสําคญัมากทีจ่ะตองนําตลับหมึกพิมพออกกอนจะขนสงเคร่ืองพิมพ ตลับหมึกพิมพท่ีใสคางอยู
ในเคร่ืองพิมพระหวางการขนสงอาจร่ัวและทําใหผงหมึกเปอนชิน้สวนตางๆ ของเคร่ืองพิมพ

เพ่ือปองกันความเสียหายตอตลับหมึกพิมพ ใหหลีกเล่ียงการสัมผสัลูกกล้ิง และเก็บตลับหมึกพิมพไวไมใหถูกแสง
โดยตรง

2. ถอดและเก็บสายไฟ สายเคเบิลอินเตอรเฟซ และอุปกรณเสริมอ่ืนๆ ไว

3. คณุอาจสงตัวอยางงานพิมพที่พิมพไมถูกตอง ประมาณ 50 ถึง 100 แผนไปพรอมกับเคร่ืองพิมพดวย

4. ในสหรัฐอเมริกา โปรดติดตอฝายบริการลูกคา HP เพ่ือขอหีบหอบรรจุใหม ในพ้ืนที่อ่ืนๆ ใหใชวัสดุสําหรับการบรรจุ
หีบหอเดิม หากเปนไปได
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2 รายละเอยีดผลติภณัฑ

● ขอกําหนดภายนอก

● การใชกระแสไฟ ขอกําหนดทางไฟฟา และการกอใหเกิดเสียง

● คณุสมบัติดานสภาพแวดลอม
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ขอกาํหนดภายนอก

ตาราง 2-1  ขอกาํหนดภายนอก

ผลิตภณัฑ ความสงู ความลกึ ความกวาง น้าํหนกั

เคร่ืองพมิพ HP LaserJet
Pro 200 color M251n 250 มม. 453 มม. 405 มม. 18.70 กก.

เคร่ืองพมิพ HP LaserJet
Pro 200 color M251nw 354 มม. 453 มม. 405 มม. 18.70 กก.

การใชกระแสไฟ ขอกาํหนดทางไฟฟา และการกอใหเกดิเสยีง

โปรดดูขอมูลปจจุบันที่ www.hp.com/support/ljcolorm251series

คณุสมบตัดิานสภาพแวดลอม

ตาราง 2-2  ขอกาํหนดเกีย่วกบัสภาพแวดลอมในการทาํงาน

สภาพแวดลอม คาทีแ่นะนาํ คาทีส่ามารถใชได

อุณหภูมิ 17° ถงึ 25°C 15° ถงึ 30°C

ความชืน้สัมพัทธ ความชืน้สัมพทัธ 30% ถงึ 70% (RH) ความชื้นสัมพทัธ 10% ถึง 80%

ระดับความสูง ไมมีขอมูล 0 ถงึ 3048 ม.
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3 ขอมลูเกีย่วกบัขอบงัคับ

● ขอกําหนดของ FCC

● โครงการผลิตภัณฑที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม

● ประกาศวาดวยความสอดคลอง

● ประกาศวาดวยความสอดคลอง

● ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัย

● ประกาศเพิ่มเติมสําหรับผลิตภัณฑไรสาย
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ขอกาํหนดของ FCC
อุปกรณน้ีไดรับการทดสอบและพบวาอยูภายในขีดจํากัดสําหรับอุปกรณดจิิตอลคลาส B วรรค 15 ในขอบังคับของ FCC ขอ
บังคับเหลาน้ีมุงที่จะใหการปองกันตามสมควรเกี่ยวกับอันตรายจากการรบกวนตางๆ สําหรับการตดิตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ
น้ีสามารถกําเนิด หรือใช หรือแพรกระจายพลังงานคล่ืนวิทยไุด หากไมไดรับการตดิตั้งและใชงานตามคําแนะนํา อาจกอให
เกิดสัญญาณรบกวนที่เปนอันตราย อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวาการรบกวนดังกลาวจะไมเกิดขึ้นในการติดตั้งกรณี
ใดๆ หากอุปกรณทําใหเกิดการรบกวนอยางรุนแรงตอเคร่ืองรับวิทยุหรือโทรทัศน ซ่ึงสามารถสังเกตไดเม่ือเปดและปดสวิตช
ที่ตัวเคร่ือง ผูใชควรลองแกไขการรบกวนดวยวิธีดังตอไปน้ี

● หันเสาอากาศไปทิศอ่ืน หรือเปล่ียนที่ตั้งของเสาอากาศ

● วางอุปกรณและเคร่ืองรับสัญญาณวิทยใุหหางกันมากกวาเดิม

● เสียบปล๊ักของอุปกรณเขากับแหลงจายไฟที่อยูคนละวงจร กับแหลงจายไฟของเครื่องรับสัญญาณวิทยุ

● ปรึกษาผูแทนจําหนายหรือชางเทคนิคที่มีประสบการณดานวิทย/ุโทรทัศน

หมายเหต:ุ การเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปล่ียนใดๆ ที่มีตอเคร่ืองพิมพซ่ึงไมไดรับการอนุมัติโดยชัดแจงจาก HP อาจเปนเหตุ
ใหสิทธิของผูใช ในการใชงานอุปกรณน้ีส้ินสุดลง

เพ่ือใหเปนไปตามขีดจํากัดในประเภท B วรรค 15 ของขอบังคับ FCC ทานจะตองใชสายเคเบิลอินเตอรเฟซที่มีฉนวนหุม
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โครงการผลติภณัฑทีค่ํานงึถงึสภาพแวดลอม

การคุมครองสิ่งแวดลอม

Hewlett-Packard Company มุงม่ันที่จะจําหนายผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม เคร่ืองพิมพน้ีได
รับการออกแบบใหมีลักษณะเฉพาะหลายประการเพื่อลดผลกระทบตอส่ิงแวดลอม

การกอกาซโอโซน

เคร่ืองพิมพน้ีไมไดกอกาซโอโซนในปริมาณที่ตรวจวัดได (O3)

การสิน้เปลอืงพลงังาน

พลังงานที่ใชจะลดลงอยางมากขณะที่เคร่ืองอยูในโหมดพรอมหรือโหมด พักเคร่ือง ซ่ึงไมเพียงชวยประหยดั
ทรัพยากรธรรมชาต ิแตยงัชวยประหยดัคาใชจาย โดยที่ประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณไมไดลดลงแตอยางใด อุปกรณ
ภาพและการพิมพของ Hewlett-Packard ที่มีโลโก ENERGY STAR® เปนไปตามขอกําหนด ENERGY STAR ของ
สํานักงานปกปองส่ิงแวดลอมสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency) สําหรับอุปกรณภาพ เคร่ืองหมาย
ตอไปน้ีจะปรากฏบนอุปกรณภาพที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนด ENERGY STAR:

ขอมูลเพ่ิมเตมิเก่ียวกับรุนของอุปกรณภาพที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนด ENERGY STAR มีอยูท่ี:

www.hp.com/go/energystar

การใชผงหมกึ

โหมด EconoMode จะใชผงหมึกนอยกวาการใชงานโหมดอ่ืน ซ่ึงจะชวยใหใชงานตลับหมึกพิมพไดยาวนานขึ้น HP ไม
แนะนําใหใช EconoMode ตลอดเวลา หากใช EconoMode ตลอดเวลา ปริมาณหมึกอาจเหลืออยูนานเกินกวาอายุของชิ้น
สวนในตลับหมึกพิมพ หากคณุภาพการพิมพเร่ิมลดลง และไมสามารถยอมรับได โปรดพิจารณาการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

การใชกระดาษ

คุณสมบัติการพิมพสองดานดวยตวัเอง/อัตโนมัติ (การพิมพสองดาน) และการพิมพหลายหนาในแผนเดียว ทําใหสามารถลด
ปริมาณการใชกระดาษ อันสงผลใหลดการใชทรัพยากรธรรมชาติลง

พลาสตกิ

ชิ้นสวนพลาสติกที่มีนํ้าหนักเกิน 25 กรัมจะระบุดวยเคร่ืองหมายตามมาตรฐานสากล ซ่ึงทําใหสามารถแยกประเภทพลาสติก
ตางๆ เพ่ือนําไปรีไซเคิลเม่ือพลาสติกเหลาน้ีหมดอายุการใชงาน
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อปุกรณสิน้เปลอืงสาํหรบังานพมิพของ HP LaserJet

คุณสามารถสงคืนและรีไซเคลิตลับหมึกพิมพ HP LaserJet หลังจากใชแลวไดอยางงายดาย โดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ กับ
HP Planet Partners ขอมูลและคําแนะนําเปนภาษาตางๆ เก่ียวกับโครงการน้ีจะมีอยูในหีบหอบรรจุของตลับหมึก
HP LaserJet และอุปกรณส้ินเปลืองใหมทุกชิ้น หากคุณสงคืนตลับหมึกพิมพคร้ังละหลายๆ อัน แทนที่จะสงทีละอัน ก็จะชวย
อนุรักษส่ิงแวดลอมไดมากยิ่งขึ้น

HP มุงม่ันที่จะจัดหาผลิตภัณฑและบริการคุณภาพสูงที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม ตั้งแตขัน้ตอนของการออกแบบและผลิต ไป
จนถึงการจัดจําหนาย การใชงานของลูกคา และการรีไซเคิล เม่ือทานเขารวมในโครงการ HP Planet Partners เราขอรับ
รองวาคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet ของทานจะไดรับการรีไซเคิลอยางเหมาะสม โดยมีการนําชิ้นสวนพลาสติกและ
โลหะกลับมาใชสําหรับผลิตภัณฑใหม ซ่ึงจะชวยลดการทิ้งขยะไดหลายลานตัน เน่ืองจากคารทริดจหมึกพิมพน้ีถูกรีไซเคิลและ
ใชในวัสดุใหม ดังน้ันจะไมมีการสงคืนใหแกทาน ขอบคุณสําหรับการมีความรับผิดชอบตอส่ิงแวดลอม!

หมายเหต:ุ ใชฉลากสงคืนเพ่ือสงคืนคารทริดจหมึกพิมพของแทของ HP LaserJet เทาน้ัน อยาใชฉลากดังกลาวสําหรับคาร
ทริดจหมึกพิมพอิงคเจ็ต HP, คารทริดจหมึกพิมพที่ไมใชของ HP, คารทริดจหมึกพิมพที่เติมหมึกหรือผลิตซํ้า หรือการสงคืน
ผลิตภัณฑภายใตการรับประกัน หากตองการขอมูลเก่ียวกับการรีไซเคลิคารทริดจหมึกพิมพอิงคเจ็ตของ HP โปรดดูที่
http://www.hp.com/recycle

คาํแนะนาํในการสงคนืและการรไีซเคลิ

สหรัฐอเมริกาและเปอรโตริโก

ฉลากที่แนบมาในกลองคารทริดจหมึกพิมพของ HP LaserJet ใชสําหรับการสงคืนหรือการรีไซเคิลคารทริดจหมึกพิมพของ
HP LaserJet ภายหลังการใชงาน โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําดานลางนี้

การสงคนืจํานวนมาก (ตลบัหมึกพมิพมากกวาหนึ่งตลบั)

1. ใสคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet แตละอันไวในกลองและถุงเดิมที่ใสมา

2. ตดิเทปกลองเขาดวยกันโดยใชเทปผาหรือเทปบรรจุหีบหอ หีบหออาจมีนํ้าหนักมากถึง 31 กก. (70 ปอนด)

3. ใชฉลากการจัดสงที่ชําระคาธรรมเนียมลวงหนา

หรอื

1. ใชกลองที่เหมาะสมของคณุเองหรือขอกลองขนาดใหญไดฟรีจาก www.hp.com/recycle หรือ 1-800-340-2445
(บรรจุตลับหมึกพิมพของ HP LaserJet ไดถึง 31 กก. (70 ปอนด))

2. ใชฉลากการจัดสงที่ชําระคาธรรมเนียมลวงหนา

สงคนืครั้งเดยีว

1. ใสคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet แตละอันไวในกลองและถุงเดิมที่ใสมา

2. ตดิฉลากการจัดสงไวที่ดานหนากลอง

การจดัสง

สําหรับสหรัฐอเมริกาและเปอรโตริโก ในการสงคนืตลับหมึกพิมพ HP LaserJet เพ่ือรีไซเคิล ใหใชปายท่ีอยูที่ระบุที่อยูและ
ชําระเงินลวงหนาซ่ึงอยูในกลอง ในการใชฉลากของ UPS โปรดมอบพัสดุใหกับพนักงานขับรถของ UPS ในระหวางการจัด
สงหรือการรับของในคร้ังถัดไป หรือนําไปสงที่ศูนยรับฝากของ UPS (การจัดสงผาน UPS Ground จะมีคาบริการตามอัตรา
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การจัดสงพัสดุโดยปกติ) สําหรับที่ตั้งของศูนยรับพัสดุของ UPS ในทองถ่ินของคุณ โปรดโทรศัพทไปที่ 1-800-PICKUPS
หรือเยีย่มชม www.ups.com

หากคุณสงคืนโดยใชฉลากของ FedEx โปรดมอบพัสดุใหกับผูจัดสงของบริการไปรษณียสหรัฐอเมริกา หรือพนักงานขับรถ
ของ FedEx ในระหวางการรับของในครั้งถัดไป (การจัดสงผาน FedEx Ground จะมีคาบริการตามอัตราการจัดสงพัสดโุดย
ปกต)ิ หรือคุณนําตลับหมึกพิมพที่บรรจุหีบหอแลวไปสงที่สํานักงานไปรษณียสหรัฐอเมริกา หรือศูนยจัดสงหรือรานของ
FedEx สําหรับที่ตัง้ของสํานักงานไปรษณียสหรัฐอเมริกาที่ใกลคุณท่ีสุด โปรดโทรศพัทไปที่ 1-800-ASK-USPS หรือเยีย่ม
ชม www.usps.com สําหรับที่ตั้งของศนูยจัดสง/รานของ FedEx ที่ใกลคุณที่สุด โปรดโทรศัพทไปที่ 1-800-GOFEDEX
หรือเยีย่มชม www.fedex.com

สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม หรือ หากตองการฉลากหรือกลองเพ่ิมเติมสําหรับการสงคืนคร้ังละมากๆ โปรดเยี่ยมชม
www.hp.com/recycle หรือโทรศัพทไปที่ 1-800-340-2445 ขอมูลอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวง
หนา

ผูอาศยัอยูในอะแลสกาและฮาวาย

อยาใชฉลากของ UPS โทร 1-800-340-2445 สําหรับขอมูลและคําแนะนํา U.S. Postal Service ใหบริการสงคืนตลับ
หมึกโดยไมมีคาใชจายภายใตขอตกลงกับ HP สําหรับอะแลสกาและฮาวาย

การสงคนืนอกสหรัฐฯ

หากตองการเขารวมโครงการสงคืนและการนําผลิตภัณฑกลับมาใชใหมของ HP Planet Partners โปรดทําตามคําแนะนํา
อยางงายๆ ในคูมือการรีไซเคิล (อยูในหีบหอบรรจุผลิตภัณฑอุปกรณส้ินเปลืองใหมของคณุ) หรือเยี่ยมชม www.hp.com/
recycle. เลือกประเภท/พ้ืนที่ของคณุสําหรับขอมูลเก่ียวกับวิธีการสงคนืวัสดุที่ใชในการพิมพของ HP LaserJet

กระดาษ

ผลิตภัณฑน้ีสามารถใชกระดาษรีไซเคิลได หากกระดาษมีคุณสมบัติตรงตามแนวทางที่กําหนดไวใน คูมือการใชวัสดุพิมพใน
เคร่ืองพิมพตระกูล LaserJet ของ HP ผลิตภัณฑน้ีสามารถใชงานไดกับกระดาษรีไซเคิลตามมาตรฐาน EN12281:2002

ขอจาํกดัของวสัดุ

ในผลิตภัณฑ HP น้ีไมมีปรอทเพ่ิมเตมิ

ผลิตภัณฑ HP น้ีไมมีแบตเตอร่ี

การทิง้อุปกรณทีไ่มใชแลวโดยผูใชในครวัเรอืนสวนตวัในสหภาพยโุรป

สัญลักษณนีบ้นผลิตภัณฑหรือกลองบรรจุแสดงวาคณุตองไมทิง้ผลิตภัณฑนีร้วมกบัขยะอื่นๆ ในครัวเรือนของคุณ ทัง้นี ้ถือ
เปนความรับผิดชอบของคุณในการทิง้อุปกรณทีไ่มใชแลวในจุดรวบรวมทีก่ําหนดไวโดยเฉพาะสําหรับการรีไซเคิลอุปกรณ
อิเล็กทรอนกิสและอุปกรณไฟฟาที่ไมใชแลว การรวบรวมแยกไวตางหากและการรีไซเคลิอุปกรณทีไ่มใชแลวของคุณเมือ่ถึง
เวลากําจัดขยะที่เหมาะสม ชวยในการอนรัุกษณทรัพยากรธรรมชาต ิและแนใจไดวามีการรีไซเคิลดวยวิธีการทีช่วยปองกนั
สุขภาพและสภาพแวดลอม สําหรับขอมูลเพิ่มเตมิเกีย่วกบัสถานทีท่ีคุ่ณสามารถทิง้อุปกรณทีไ่มใชแลว เพือ่นําไปรีไซเคิล
โปรดติดตอเจาหนาทีใ่นพืน้ที่ของคุณ บริการกําจัดขยะทีไ่มใชแลวในครัวเรือนของคุณ หรือรานคาทีคุ่ณซื้อผลิตภัณฑนีม้า
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สารเคมี

HP มุงม่ันที่จะใหขอมูลแกลูกคาเก่ียวกับสารเคมีตางๆ ในผลิตภัณฑของเราเพื่อปฏิบัติตามตามขอกําหนดดานกฎหมายตางๆ
เชน REACH (Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Council) รายงานขอมูลสาร
เคมีของผลิตภัณฑน้ีอยูที:่ www.hp.com/go/reach

เอกสารขอมลูเกีย่วกบัความปลอดภยัของวสัด ุ(MSDS)

ขอรับแผนขอมูลเพ่ือความปลอดภัยในการใชวัสดุ (MSDS) สําหรับอุปกรณส้ินเปลืองท่ีมีสารเคมีเปนสวนประกอบ (ตวัอยาง
เชน ผงหมึก) ไดโดยคลิกเว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com/go/msds หรือ www.hp.com/hpinfo/community/
environment/productinfo/safety.

สาํหรบัขอมลูเพิม่เตมิ

ในการขอขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมเหลาน้ี:

● ขอมูลเก่ียวกับสภาพแวดลอมของผลิตภัณฑสําหรับผลิตภัณฑชนิดน้ีและผลิตภัณฑ HP อ่ืนๆ ที่เก่ียวของ

● ความมุงม่ันในการรักษาส่ิงแวดลอมของ HP

● ระบบการจัดการดานส่ิงแวดลอมของ HP

● โปรแกรมการรีไซเคิลและการสงคืนผลิตภัณฑที่หมดอายุของ HP

● เอกสารขอมูลเก่ียวกับความปลอดภัยของวัสดุ

โปรดไปที่ www.hp.com/go/environment หรือ www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment
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ประกาศวาดวยความสอดคลอง

ประกาศเกีย่วกบัการทาํตามขอบงัคบั

ตาม ISO/IEC 17050-1 และ EN 17050-1

ชือ่ผูผลติ: Hewlett-Packard Company DoC#: BOISB-1104-00-rel.1.0

ทีอ่ยูผูผลติ: 11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

ประกาศวาผลติภณัฑนี้

ชือ่ผลิตภณัฑ: HP LaserJet Pro 200 color M251n

รุนตามขอบงัคบั:2) BOISB-1104-00

ตวัเลือกของผลิตภณัฑ: All

ตลบัหมกึพมิพ: CF210A, CF211A, CF212A, CF213A

ตรงกบัขอกาํหนดของผลติภณัฑดงัตอไปนี:้

ความปลอดภยั: IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006 +A11+A1

IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (Class 1 Laser/LED Product)

IEC 62311:2007 / EN62311:2008

GB4943-2001

EMC: CISPR22:2005 +A1/ EN55022:2006 +A1 - Class B1)

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:2008

EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B1) / ICES-003, Issue 4

GB9254-2008, GB17625.1-2003

การใชพลงังาน: หมายเลขขอกาํหนด (EC) 1275/2008

กระบวนการทดสอบการใชพลังงานไฟฟาโดยทั่วไป (TEC) ของอุปกรณดานภาพทีม่ีคณุสมบัตติามทีก่ําหนด ENERGY
STAR®

ขอมลูเพิม่เตมิ:

ผลิตภณัฑทีก่ลาวถงึนีส้อดคลองตามขอกาํหนดของ EMC Directive 2004/108/EC และ Low Voltage Directive 2006/95/EC, EuP Directive 2005/32/

EC และมีเคร่ืองหมาย CE  ตามขอกาํหนด

อุปกรณนีเ้ปนไปตามขอกาํหนดของ FCC สวนที ่15 การปฏิบัติงานตองมีลักษณะสองประการตอไปนี:้ (1) อปุกรณนีอ้าจไมกอใหเกดิคล่ืนรบกวนทีเ่ปนอันตราย และ
(2) อุปกรณนี้จะตองรับคล่ืนรบกวนตางๆ ที่มีการสงออกมาได รวมถงึคล่ืนรบกวนที่อาจกอใหเกิดการทาํงานทีไ่มพงึประสงค

1. ผลิตภณัฑนี้ไดรับการทดสอบกบัระบบคอมพวิเตอรสวนบุคคลของ Hewlett-Packard ทีก่ําหนดคาตามมาตรฐาน

2. เพื่อวัตถปุระสงคดานขอบังคบั ผลิตภัณฑนีไ้ดรับการกําหนดหมายเลขรุนตามขอบังคบั หมายเลขนีไ้มเกีย่วของกบัชือ่ผลิตภัณฑหรือหมายเลขผลิตภัณฑ
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Boise, Idaho USA

เมษายน 2012

สาํหรบัหวัขอเกีย่วกบัขอบงัคบัเทานัน้ โปรดตดิตอ:

ที่ตดิตอในยโุรป: สํานกังานฝายขายและบริการของ Hewlett-Packard ในทองถิน่ของคุณ หรือ Hewlett-Packard GmbH, Department
HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034, Böblingen (โทรสาร:
+49-7031-14-3143) www.hp.eu/certificates

ที่ตดิตอในสหรัฐอเมริกา: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho
83707-0015 (โทรศัพท: 208-396-6000)
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ประกาศวาดวยความสอดคลอง

ประกาศเกีย่วกบัการทาํตามขอบงัคบั

ตาม ISO/IEC 17050-1 และ EN 17050-1

ชือ่ผูผลติ: Hewlett-Packard Company DoC#: BOISB-1104-01-rel.1.0

ทีอ่ยูผูผลติ: 11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

ประกาศวาผลติภณัฑนี้

ชือ่ผลิตภณัฑ: HP LaserJet Pro 200 color M251nw

รุนตามขอบงัคบั:2) BOISB-1104-01

ตวัเลือกของผลิตภณัฑ: All

โมดลูวิทย:ุ3) SDGOB-0892

ตลบัหมกึพมิพ: CF210A, CF211A, CF212A, CF213A

ตรงกบัขอกาํหนดของผลติภณัฑดงัตอไปนี:้

ความปลอดภยั: IEC 60950-1:2005 / EN60950-1: 2006 +A11+A1

IEC 60825-1:2007 / EN 60825-1:2007 (Class 1 Laser/LED Product)

IEC 62311:2007 / EN62311:2008

GB4943-2001

EMC: CISPR22:2005 +A1/ EN55022:2006 +A1 - Class B1)

EN 61000-3-2:2006

EN 61000-3-3:2008

EN 55024:1998 +A1 +A2

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B1) / ICES-003, Issue 4

GB9254-2008, GB17625.1-2003

โมดลูวิทย3ุ) EN 301 489-1 v1.8.1 (2008-04) / EN 301 489-17 v2.1.1 (2009-05)

EN 300 328 v1.7.1 (2006-10)

FCC Title 47 CFR, Part 15 Subpart C (Section 15.247) / IC: RSS-210

การใชพลงังาน: หมายเลขขอกาํหนด (EC) 1275/2008

กระบวนการทดสอบการใชพลังงานไฟฟาโดยทั่วไป (TEC) ของอุปกรณดานภาพทีม่ีคณุสมบัตติามทีก่ําหนด ENERGY
STAR®

ขอมลูเพิม่เตมิ:

ผลิตภณัฑเปนไปตามขอกําหนดของ R&TTE Directive 1999/5/EC Annex IV, EMC Directive 2004/108/EEC รวมทัง้ขอกาํหนด Low Voltage Directive

2006/95/EC, EuP Directive 2005/32/EC รวมทัง้ไดแสดงเครื่องหมาย CE  ไวตามนั้นแลว
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อุปกรณนีเ้ปนไปตามขอกาํหนดของ FCC สวนที ่15 การปฏิบัติงานตองมีลักษณะสองประการตอไปนี:้ (1) อปุกรณนีอ้าจไมกอใหเกดิคล่ืนรบกวนที่เปนอันตราย และ
(2) อุปกรณนี้จะตองรับคล่ืนรบกวนตางๆ ที่มีการสงออกมาได รวมถงึคล่ืนรบกวนที่อาจกอใหเกิดการทาํงานทีไ่มพงึประสงค

1. ผลิตภณัฑนี้ไดรับการทดสอบกบัระบบคอมพวิเตอรสวนบุคคลของ Hewlett-Packard ทีก่ําหนดคาตามมาตรฐาน

2. เพื่อวัตถปุระสงคดานขอบังคบั ผลิตภัณฑนีไ้ดรับการกําหนดหมายเลขรุนตามขอบังคบั หมายเลขนีไ้มเกีย่วของกบัชือ่ผลิตภัณฑหรือหมายเลขผลิตภัณฑ

3. ผลิตภัณฑนี้ใชโมดูลวิทยุซึง่หมายเลขรุนขอบังคับคอื SDGOB-0892 ตามที่จําเปน เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับสาํหรับประเทศ/พืน้ทีท่ีจ่ะจําหนายผลิตภัณฑนี้

Boise, Idaho USA

เมษายน 2012

สาํหรบัหวัขอเกีย่วกบัขอบงัคบัเทานัน้ โปรดตดิตอ:

ที่ตดิตอในยโุรป: สํานกังานฝายขายและบริการของ Hewlett-Packard ในทองถิน่ของคุณ หรือ Hewlett-Packard GmbH, Department
HQ-TRE / Standards Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034, Böblingen (โทรสาร:
+49-7031-14-3143) www.hp.eu/certificates

ที่ตดิตอในสหรัฐอเมริกา: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho
83707-0015 (โทรศัพท: 208-396-6000)
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ประกาศเกีย่วกบัความปลอดภยั

ความปลอดภยัในการใชแสงเลเซอร

ศูนยอุปกรณและอนามัยทางรังสีวิทยา (CDRH) ขององคการอาหารและยาแหงสหรัฐฯ ไดออกขอบังคับสําหรับอุปกรณ
เลเซอรซ่ึงผลิตตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 1976 โดยผลิตภัณฑที่วางขายในสหรัฐฯ จะตองปฏิบัติตาม เคร่ืองพิมพน้ีไดรับการ
รับรองวาเปนผลิตภัณฑที่ใชแสงเลเซอร “Class 1” ตามมาตรฐานการแผรังสี (Radiation Performance Standard) ของ
U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) ตามพระราชบัญญัติแหงป ค.ศ. 1968 วาดวยการ
ควบคุมการแผรังสีเพ่ือสุขภาพและความปลอดภัย เน่ืองจากรังสีที่เกิดภายในเครื่องพิมพจะถูกจํากัดอยูในตัวเคร่ืองและฝา
ครอบเครื่องภายนอกซ่ึงมีการปองกันเปนอยางดแีลว ดังน้ันแสงเลเซอรจะไมสามารถออกมาจากเครื่องไดในระหวางการ
ทํางานตามปกติ

คาํเตอืน! การควบคุม การเปลี่ยนแปลง หรือการปฏิบัติตามขั้นตอนอ่ืนนอกเหนือจากที่ระบุไวในคูมือผูใชฉบับน้ีอาจสงผล
ใหไดรับรังสีซ่ึงกอใหเกิดอันตราย

ขอบงัคบั DOC ของประเทศแคนาดา

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

ประกาศ VCCI (ญีปุ่น)

คาํแนะนาํเกีย่วกบัสายไฟ

ตรวจใหแนใจวาแหลงจายไฟเพียงพอสําหรับอัตรากระแสไฟฟาของเคร่ืองพิมพ อัตรากระแสไฟฟาอยูบนฉลากของ
เคร่ืองพิมพ เคร่ืองพิมพใชกระแสไฟฟา 110-127 Vac หรือ 220-240 Vac และ 50/60 Hz

เสียบสายไฟระหวางเคร่ืองพิมพและชองตอกระแสไฟฟาสลับที่มีสายดิน

ขอควรระวัง: ในการปองกันความเสียหายตอเคร่ืองพิมพ ใชสายไฟที่ใหมากับเคร่ืองพิมพเทาน้ัน

ประกาศเกีย่วกบัสายไฟ (ญีปุ่น)
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ประกาศ EMC (เกาหล)ี

ประกาศเรือ่งเลเซอรของประเทศฟนแลนด

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet Pro 200 color M251n, M251nw, laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1
laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen
ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (2007) mukaisesti.

VAROITUS !

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING !

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för
osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet Pro 200 color M251n, M251nw - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia
kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi
huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän
käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman
erikoistyökaluja.

VARO !

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa
toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING !

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig
laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W
Luokan 3B laser.
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ประกาศ GS (เยอรมน)ี

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz
vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht
im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert warden.

ตารางสสาร (จนี)

ประกาศขอจาํกดัเกีย่วกบัสารอนัตราย (ตรุก)ี

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

ประกาศการจาํกดัการใชสารอนัตราย (ยเูครน)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких
небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057
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ประกาศเพิม่เตมิสาํหรบัผลติภณัฑไรสาย

ประกาศเกีย่วกบัความสอดคลอง FCC—สหรฐัฯ

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 Hewlett-Packard Company may invalidate its authorized use.

ประกาศของออสเตรเลยี

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 ของบราซลิ

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.

ประกาศขอบงัคบัของสหภาพยโุรป

ฟงกชนัโทรคมนาคมของผลิตภัณฑน้ีอาจใชในประเทศ/พื้นท่ี EU และ EFTA ดังตอไปน้ี:
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ออสเตรีย เบลเยยีม บัลแกเรีย ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก เดนมารก เอสโทเนีย ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี 
ไอซแลนด ไอรแลนด อิตาลี ลัตเวีย ลิคเทนสไตน ลิธัวเนีย ลักเซมเบิรก มอลตา เนเธอรแลนด นอรเวย โปแลนด 
โปรตุเกส โรมาเนีย สาธารณรัฐสโลวัก สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอรแลนด และสหราชอาณาจักร

ประกาศสาํหรบัการใชงานในฝรัง่เศส

For 2.4 GHz Wireless LAN operation of this product certain restrictions apply: This equipment may be
used indoor for the entire 2400-2483.5 MHz frequency band (channels 1-13). For outdoor use, only
2400-2454 MHz frequency band (channels 1-9) may be used. For the latest requirements, see
www.arcep.fr.

L'utilisation de cet equipement (2.4 GHz Wireless LAN) est soumise à certaines restrictions : Cet
équipement peut être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment en utilisant toutes les fréquences de 2400-2483.5
MHz (Chaine 1-13). Pour une utilisation en environnement extérieur, vous devez utiliser les fréquences
comprises entre 2400-2454 MHz (Chaine 1-9). Pour les dernières restrictions, voir, www.arcep.fr.

ประกาศสาํหรบัการใชงานในรสัเซยี

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.

ประกาศของเกาหลี

ประกาศของไตหวนั

THWW ประกาศเพ่ิมเติมสําหรับผลิตภัณฑไรสาย 29
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