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บริการและการสนับสนุน

●

ประกาศเกี่ยวกับการรับประกันอยางจํากัดของ Hewlett-Packard

●

การรับประกันการคุมครองของ HP: การรับประกันอยางจํากัดสําหรับตลับหมึกพิมพ LaserJet

●

นโยบายของ HP เกี่ยวกับอุปกรณสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP

●

เว็บไซตตอตานสินคาปลอมของ HP

●

ขอมูลที่เก็บบนตลับหมึกพิมพ

●

ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับผูใชขั้นสุดทาย

●

OpenSSL

●

การสนับสนุนลูกคา

●

การบรรจุหีบหอเครื่องพิมพ

1

ประกาศเกีย่ วกับการรับประกันอยางจํากัดของ Hewlett-Packard
ผลิตภัณฑของ HP

ระยะของการรับประกันแบบจํากัด

HP LaserJet Pro 200 color MFP M276n, M276nw

เปลี่ยนไดภายในหนึง่ ป

HP รับประกันกับทานซึ่งอยูในฐานะลูกคาที่เปนผูใชปลายทางวา ฮารดแวรและอุปกรณเสริมของ HP จะปราศจากความ
บกพรองในดานวัสดุและคุณภาพสินคา หลังจากวันที่ซื้อเปนเวลาตามที่ระบุไว หาก HP ไดรับแจงในระยะเวลาการรับประกัน
วามีขอบกพรอง HP จะพิจารณาซอมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑซึ่งพิสูจนแลววามีขอบกพรอง ผลิตภัณฑที่เปลี่ยนใหอาจจะ
เปนผลิตภัณฑใหมหรือมีประสิทธิภาพเสมือนใหม
HP รับประกันกับทานวา ภายในชวงเวลาที่กําหนดไวขางตน หลังจากวันที่ซื้อ ซอฟตแวรของ HP จะไมลมเหลวในการ
ทํางานตามคําสั่งของโปรแกรม ดวยสาเหตุจากความบกพรองในดานวัสดุและคุณภาพสินคา หากไดรับการติดตัง้ และใชงาน
อยางเหมาะสม หาก HP ไดรับแจงถึงขอบกพรองดังกลาวในชวงเวลาการประกัน HP จะเปลี่ยนซอฟตแวรซึ่งไมปฏิบัตงิ าน
ตามคําสั่งของโปรแกรม อันเปนสาเหตุของความบกพรองดังกลาว
HP มิไดรับประกันวาการใชงานผลิตภัณฑของ HP จะไมเกิดขอขัดของหรือขอผิดพลาดใดๆ หาก HP ไมสามารถซอมแซม
หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑใหทานใหมในระยะเวลาอันควรตามที่ไดรับประกันไว หากทานนําผลิตภัณฑมาคืนโดยทันที ทานจะมี
สิทธิรับเงินคืนตามราคาที่ชําระไป
ผลิตภัณฑของ HP อาจมีชน
ิ้ สวนที่ไดรับการผลิตซ้ําใหม ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเทาชิ้นสวนใหม หรืออาจเปนชิ้นสวนที่ผาน
การใชงานโดยบังเอิญมากอน
การรับประกันไมไดนํามาใชกับการชํารุดที่เปนผลมาจาก (ก) การดูแลรักษาหรือการตรวจสอบที่ไมเหมาะสมหรือไมเพียงพอ
(ข) ซอฟตแวร สวนตอประสาน ชิ้นสวน หรืออุปกรณใชสิ้นเปลืองซึ่งไมไดเปนผลิตภัณฑของ HP (ค) การดัดแปลงที่ไมไดรับ
อนุญาตหรือการใชงานผิดวัตถุประสงค (ง) การใชงานที่อยูนอกเหนือขอกําหนดรายละเอียดดานสิ่งแวดลอมของเครื่องพิมพ
ดังที่แจงไว หรือ (จ) การจัดเตรียมที่ตงั้ ผลิตภัณฑหรือการดูแลรักษาไมเหมาะสม
ภายใตกฎหมายในทองถิ่น การรับประกันขางตนนั้นเปนการรับประกันอยางจํากัด และไมมีการรับประกันหรือเงื่อนไขอื่น ไม
วาจะเปนลายลักษณอักษรหรือทางวาจา ไมวาจะโดยชัดแจงหรือโดยนัย เกี่ยวกับคุณคาการเปนสินคา คุณภาพที่ขึ้นอยูกับ
ความพึงพอใจ และความเหมาะสมตามวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใด บางประเทศ/พื้นที่ รัฐ หรือจังหวัด จะไมอนุญาตใหมี
ขอจํากัดเกี่ยวกับระยะเวลาการรับประกัน ดังนั้นขอจํากัด หรือขอยกเวนขางตนอาจไมมีผลกับทาน การรับประกันที่จํากัดนี้ให
สิทธิทางกฎหมายบางประการแกทาน และทานอาจมีสิทธิอื่นๆ อีกซึ่งตางกันไปตามประเทศ/พื้นที่, รัฐ หรือจังหวัด
การรับประกันแบบจํากัดของ HP มีผลบังคับใชในทุกประเทศ/พื้นที่หรือสถานที่ซึ่ง HP มีฝายสนับสนุนผลิตภัณฑดังกลาว
และ HP ไดวางจําหนายผลิตภัณฑดังกลาว ระดับของการใหบริการตามการรับประกันที่ทานไดรับอาจตางกันไปตาม
มาตรฐานในทองถิ่น HP จะไมแกไขรูปแบบ ความเหมาะสม หรือหนาที่ของผลิตภัณฑเพื่อใหสามารถทํางานไดในประเทศ/
พื้นที่ที่มีเจตนาไมดําเนินการตามกฎหมายหรือขอบังคับ
ตามขอบเขตของกฎหมายทองถิ่นที่ระบุไวนั้น การชดใชคาเสียหายในประกาศการรับประกันนี้เปนการชดใชสําหรับทาน
เพียงผูเดียวและเปนการชดใชเฉพาะ นอกเหนือจากที่ระบุไวขางตนนี้ HP หรือซัพพลายเออรไมขอรับผิดชอบการตกหลน
ของขอมูลทั้งโดยทางตรง กรณีพิเศษ โดยบังเอิญ เปนผลสืบเนื่อง (รวมถึงการสูญเสียกําไรหรือขอมูล) หรือความเสียหายอื่น
ตามที่ระบุไวในสัญญา การละเมิดหรืออื่นๆ ไมวาในกรณีใด บางประเทศ/พื้นที่, รัฐ หรือจังหวัด จะไมอนุญาตใหมีขอยกเวน
หรือขอจํากัดเกี่ยวกับความเสียหายโดยเหตุบังเอิญหรือโดยผลสืบเนื่อง ดังนั้นขอจํากัด หรือขอยกเวนขางตนอาจไมมีผลกับ
ทาน
ขอความรับประกันที่ปรากฏอยูในขอกําหนดนี้ ไมไดเปนการยกเวน จํากัด หรือดัดแปลง หากแตเปนสวนเพิ่มเติมของขอ
กําหนดเรื่องสิทธิ ซึ่งใชบังคับการขายผลิตภัณฑนี้ใหกับทาน
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การรับประกันการคุมครองของ HP: การรับประกันอยางจํากัดสําหรับตลับ
หมึกพิมพ LaserJet
ผลิตภัณฑ HP นี้ไดรับการรับประกันวาปราศจากขอบกพรองดานวัสดุและฝมือการผลิต
การรับประกันนี้ไมมีผลตอผลิตภัณฑที่ (ก) มีการเติม ผลิตซ้ํา หรือดัดแปลงแกไขในทางหนึ่งทางใด (ข) เกิดปญหาจากการใช
งานผิดประเภท การเก็บรักษาไมถูกตอง หรือมีการใชงานนอกเหนือจากขอมูลจําเพาะในดานสภาพแวดลอมการใชงาน
สําหรับผลิตภัณฑเครื่องพิมพ หรือ (ค) มีการสึกหรอจากการใชงานตามปกติ
ในการรับบริการตามเงื่อนไขประกัน โปรดสงคืนผลิตภัณฑนี้ไปยังสถานที่ซื้อ (พรอมคําอธิบายปญหาอยางเปนลายลักษณ
อักษร และตัวอยางของงานพิมพ) หรือติดตอฝายบริการลูกคาของ HP HP สามารถเลือกที่จะเปลี่ยนแทนผลิตภัณฑที่พิสูจน
แลววามีขอบกพรอง หรือคืนเงินใหตามราคาที่ซื้อ
ภายในขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต การรับประกันขางตนเปนการรับประกันอยางจํากัด และไมมีการรับประกันหรือเงื่อนไข
อื่นใด ไมวาจะเปนลายลักษณอักษรหรือทางวาจา เปนไปโดยชัดเจนหรือโดยนัย และ HP ไมรับผิดชอบตอการรับประกัน
หรือเงื่อนไขโดยนัยเกี่ยวกับคุณคาการเปนสินคา ความพึงพอใจ และความเหมาะสมตอวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดโดย
เฉพาะ
ภายในขอบเขตที่กฎหมายกําหนด HP หรือซัพพลายเออรของ HP จะไมมีสวนรับผิดชอบตอความเสียหายทั้งทางตรง กรณี
พิเศษ ความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง หรือเปนผลจากเหตุการณอื่น (รวมถึงการสูญเสียผลกําไรหรือขอมูล) หรือความเสียหายอื่น
ใด ไมวาจะเกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิดหรือเงื่อนไขอื่นก็ตาม
เงื่อนไขการรับประกันในคําประกาศนี้ ยกเวนที่กฎหมายอนุญาต จะไมจํากัดหรือแกไข และเปนสวนเพิ่มเติมของสิทธิ์ตาม
กฎหมายที่เกิดจากการขายผลิตภัณฑแกทาน
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การรับประกันการคุมครองของ HP: การรับประกันอยางจํากัดสําหรับตลับหมึกพิมพ LaserJet
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นโยบายของ HP เกีย่ วกับอุปกรณสน
ิ้ เปลืองที่ไมใชของ HP
บริษัท Hewlett-Packard ไมแนะนําใหใชตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP ไมวาจะเปนตลับหมึกใหมหรือนํามาผลิตใหม
หมายเหตุ: สําหรับผลิตภัณฑเครื่องพิมพของ HP การใชตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP หรือตลับหมึกพิมพแบบเติมไมมีผล
ตอการรับประกันลูกคาหรือสัญญาการสนับสนุนของ HP กับลูกคา อยางไรก็ตาม หากการลมเหลวหรือความเสียหายของ
ผลิตภัณฑเกิดจากการใชตลับหมึกพิมพที่ไมใชของ HP หรือตลับหมึกพิมพแบบเติม HP จะคิดคาเวลาและคาวัสดุมาตรฐาน
สําหรับการใหบริการผลิตภัณฑในการลมเหลวหรือความเสียหายดังกลาว
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เว็บไซตตอตานสินคาปลอมของ HP
ไปที่ www.hp.com/go/anticounterfeit เมื่อคุณติดตั้งตลับหมึกพิมพของ HP แลวขอความบนแผงควบคุมแจงวาตลับ
หมึกนั้นไมใชของ HP ทาง HP จะชวยตรวจสอบวาตลับหมึกดังกลาวเปนของแทหรือไม พรอมทั้งจะดําเนินขั้นตอนตางๆ
เพื่อแกปญหา
ตลับหมึกพิมพของคุณอาจไมใชตลับหมึกพิมพ HP ของแท หากคุณสังเกตเห็นสิ่งตอไปนี้

THWW

●

หนาแสดงสถานะอุปกรณสิ้นเปลืองแสดงวามีการติดตั้งอุปกรณสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP

●

คุณพบปญหามากมายเกี่ยวกับตลับหมึกพิมพที่ใชงานอยู

●

ตลับหมึกพิมพมีลักษณะตางไปจากปกติ (ตัวอยางเชน บรรจุภัณฑไมเหมือนบรรจุภัณฑของ HP)

เว็บไซตตอตานสินคาปลอมของ HP
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ขอมูลทีเ่ ก็บบนตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึกพิมพ HP ที่ใชกับเครื่องพิมพนี้มีชพ
ิ หนวยความจําซึ่งชวยในการทํางานของเครื่องพิมพ
นอกจากนี้ ชิพหนวยความจํายังรวบรวมชุดขอมูลที่จํากัดเกี่ยวกับการใชเครื่องพิมพ ซึ่งอาจรวมถึงขอมูลตอไปนี้: วันที่ตด
ิ ตั้ง
ตลับหมึกพิมพครั้งแรก วันที่ที่ใชงานตลับหมึกพิมพครั้งลาสุด จํานวนหนาที่พิมพโดยใชตลับหมึกพิมพนี้ พื้นที่การพิมพ
โหมดการพิมพที่ใช ขอผิดพลาดในการพิมพที่เกิดขึ้น และรุนเครื่องพิมพ ขอมูลนี้จะชวย HP ในการออกแบบเครื่องพิมพใน
อนาคตเพื่อตอบสนองความตองการในการพิมพของลูกคา
ขอมูลที่รวบรวมไดจากชิพหนวยความจําตลับหมึกพิมพนั้นไมมีขอมูลที่สามารถระบุตัวลูกคา หรือผูใชตลับหมึกพิมพหรือ
เครื่องพิมพของผูใช อยางไรก็ตาม ลูกคาสามารถเลือกที่จะไมจัดเก็บขอมูลการใชงานในชิพหนวยความจําไดผานทาง
คอนโทรลพาเนล
HP สุมตัวอยางชิพหนวยความจําจากตลับหมึกพิมพที่สงกลับมาตามโปรแกรมสงคืนโดยไมมีคาใชจายและการรีไซเคิลของ
HP (HP Planet Partners: www.hp.com/recycle) HP จะนําชิพหนวยความจําจากการสุมตัวอยางนี้มาศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงเครื่องพิมพ HP ตอไปในอนาคต คูคา HP ซึ่งมีสวนชวยเหลือในการรีไซเคิลตลับหมึกพิมพนี้อาจมีสิทธิเ์ ขาใชขอมูล
นี้ดวย
บริษัทอื่นที่เปนเจาของตลับหมึกพิมพมีสิทธิ์เขาใชขอมูลที่ไมระบุชื่อในชิพหนวยความจํา
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ขอตกลงการอนุญาตใหใชสท
ิ ธิ์สาํ หรับผูใชขั้นสุดทาย
โปรดอานใหละเอียดกอนใชผลิตภัณฑซอฟตแวรนี้: ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับผูใชขั้นตอนสุดทาย (“EULA”) นี้
เปนขอตกลงระหวาง (a) คุณ (อาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่คุณเปนตัวแทน) กับ (b) Hewlett-Packard
Company (“HP”) ที่ควบคุมการใชงานผลิตภัณฑซอฟตแวรของคุณ (“ซอฟตแวร”) ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับผู
ใชขั้นตอนสุดทายนี้ไมสามารถนํามาใชไดหากมีขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์แยกตางหากระหวางคุณกับ HP หรือซัพพลาย
เออรของ HP สําหรับซอฟตแวร รวมถึงขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์ในเอกสารประกอบทางออนไลน คําวา “ซอฟตแวร”
อาจรวมถึง (i) สื่อที่เกี่ยวของ (ii) คูมือผูใชและวัสดุสิ่งพิมพอื่นๆ และ (iii) เอกสารประกอบทาง “ออนไลน” หรือเอกสารอิเล็ค
ทรอนิก (รวมเรียกวา “เอกสารประกอบผูใช”)
สิทธิ์ในซอฟตแวรไดรับการเสนอใหเฉพาะภายใตเงื่อนไขที่วา คุณไดยอมรับเงื่อนไขและขอกําหนดทั้งหมดของ EULA นี้
โดยการติดตั้ง การทําสําเนา การดาวนโหลด หรือการใชซอฟตแวรนี้ คุณไดยอมรับที่จะผูกพันโดย EULA นี้ หากคุณไม
ยอมรับ EULA นี้ หามติดตั้ง ดาวนโหลด หรือใชซอฟตแวรนี้ หากคุณซื้อซอฟตแวรแตไมเห็นดวยกับ EULA นี้ โปรดสง
ซอฟตแวรคืนสถานที่ที่คุณซื้อภายในสิบสี่วันเพื่อขอรับเงินคืนตามราคาที่ซื้อ หากไดตด
ิ ตั้งซอฟตแวรบนผลิตภัณฑ HP อื่น
หรือสามารถนํามาใชรวมกับผลิตภัณฑอื่นๆ ของ HP คุณอาจสงผลิตภัณฑทั้งหมดที่ยงั ไมไดใชกลับคืน
1.

ซอฟตแวรของบุคคลภายนอก นอกจากซอฟตแวรที่เปนกรรมสิทธิข
์ อง HP (“ซอฟตแวร HP”) ซอฟตแวรอาจรวมถึง
ซอฟตแวรภายใตใบอนุญาตจากบุคคลภายนอก (“ซอฟตแวรของบุคคลภายนอก” และ “ใบอนุญาตของบุคคลภายนอก”)
ทั้งนี้ไดใหใบอนุญาตสําหรับซอฟตแวรของบุคคลภายนอกแกคณ
ุ ภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขของใบอนุญาตของ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ โดยทั่วไป ใบอนุญาตของบุคคลภายนอกจะอยูในไฟล เชน ไฟล “license.txt” หรือ
“readme” คุณควรติดตอฝายสนับสนุนของ HP หากคุณไมพบใบอนุญาตของบุคคลภายนอก หากใบอนุญาตของ
บุคคลภายนอกมีใบอนุญาตที่มีรหัสตนฉบับที่สามารถใชงานได (เชน ใบอนุญาตสาธารณะทั่วไปของ GNU) และรหัส
ตนฉบับที่เกี่ยวของไมไดมาพรอมกับซอฟตแวร ใหตรวจสอบหนาการสนับสนุนผลิตภัณฑในเว็บไซตของ HP
(hp.com) เพื่อเรียนรูวิธีการหารหัสตนฉบับนั้นๆ

2.

สิทธิตามใบอนุญาต คุณจะมีสิทธิตอไปนี้ที่ใหคณ
ุ ตามขอกําหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของ EULA นี้:

3.

THWW

a.

การใชงาน HP ใหใบอนุญาตแกคณ
ุ เพื่อใชซอฟตแวร HP ไดหนึ่งสําเนา “การใชงาน” หมายถึง การติดตัง้ การ
ั แปลงแกไข
ทําสําเนา การจัดเก็บ การโหลด การดําเนินการ การแสดง หรือการใชซอฟตแวร HP คุณตองไมดด
ซอฟตแวร HP หรือปดใชงานคุณสมบัตใิ นการใหอนุญาตหรือการควบคุมของซอฟตแวร HP หาก HP เปนผูให
ซอฟตแวรนี้เพื่อใชงานรวมกับผลิตภัณฑดานภาพหรือการพิมพ (เชน หากซอฟตแวรคอ
ื ไดรเวอรเครื่องพิมพ
เฟรมแวรหรือ Add-on) คุณสามารถใชซอฟตแวร HP ไดกับผลิตภัณฑ (“ผลิตภัณฑ HP”) เทานั้น ขอจํากัดเกี่ยว
กับการใชงานเพิ่มเติมอาจมีอยูในเอกสารสําหรับผูใช คุณไมสามารถแยกสวนที่เปนคอมโพเนนตของซอฟตแวร
HP สําหรับการใชงาน คุณไมมีสิทธิแจกจายซอฟตแวร HP

b.

การทําสําเนา สิทธิของคุณในการทําสําเนาหมายถึง คุณสามารถทําสําเนาซอฟตแวร HP เพื่อการจัดเก็บหรือการ
สํารองได โดยมีเงื่อนไขวาสําเนาแตละชุดตองมีคําประกาศเรื่องกรรมสิทธิข
์ องซอฟตแวร HP เดิมที่เปนตัวจริง
และนํามาใชเพื่อการสํารองเทานั้น

การอัปเกรด ในการใชซอฟตแวร HP ที่ HP ใหไวในลักษณะที่มีการอัปเกรด ปรับปรุง หรือเปนสวนเสริม (รวมเรียกวา
“การอัปเกรด”) คุณจะตองไดรับใบอนุญาตใหใชซอฟตแวร HP ของเดิมที่ HP ระบุไววามีสิทธิอัปเกรดได ตาม
ขอบเขตนี้ การอัปเกรดจะใชแทนซอฟตแวร HP ของเดิม คุณจะไมสามารถใชซอฟตแวร HP นั้นไดอีกตอไป EULA
นี้มีผลใชบังคับกับการอัปเกรดแตละครั้ง เวนแต HP ไดออกขอกําหนดไวใชกับการอัปเกรด ในกรณีที่มีขอขัดแยง
ระหวาง EULA นี้กับขอกําหนดอื่นๆ ที่กลาวมา ขอกําหนดอื่นๆ นั้นจะมีผลใชบังคับที่เหนือกวา

ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์สําหรับผูใชขั้นสุดทาย
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4.

การโอน
a.

การโอนของบุคคลภายนอก ผูใชซอฟตแวร HP เปนคนแรกอาจทําการโอนซอฟตแวรใหกับผูใชคนอื่นไดหนึ่ง
ครั้ง การโอนใดๆ จะตองประกอบสวนประกอบทีเ่ ปนคอมโพเนนต, สื่อ, เอกสารสําหรับผูใช, EULA นี้ และ
ใบรับรองความเปนของแท (หากมี) ทั้งหมด การโอนตองไมใชการโอนโดยออม เชน การสงมอบ กอนที่จะโอน
ผูใชที่ไดรับซอฟตแวรที่โอนจะตองใหการตกลงยอมรับ EULA นี้ เมื่อมีการโอนซอฟตแวร HP ใบอนุญาตของ
คุณจะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ

b.

ขอจํากัด คุณตองไมเชา ใหเชา หรือใหยม
ื ซอฟตแวร HP หรือใชซอฟตแวร HP เพื่อการใชแบบไทมแช
ริงเพื่อการคาหรือการใชของสํานักงาน คุณไมสามารถใหอนุญาตชวง โอนสิทธิหรือโอนซอฟตแวร HP ได เวน
แตจะมีการระบุไวใน EULA นี้อยางชัดแจง

5.

สิทธิในกรรมสิทธิ์ HP หรือซัพพลายเออรของ HP เปนเจาของสิทธิในทรัพยสินทางปญญาทั้งหมดในซอฟตแวรและ
เอกสารสําหรับผูใชเปนเจาของ อีกทั้งยังไดรับความคุมครองโดยกฎหมาย ซึ่งรวมถึงกฎหมายลิขสิทธิ์ ความลับทางการ
คา สิทธิบัตรและเครื่องหมายการคาที่มีผลใชบังคับ คุณจะตองไมลบขอมูลระบุผลิตภัณฑ ประกาศเรื่องลิขสิทธิ์ หรือขอ
จํากัดเรื่องกรรมสิทธิอ
์ อกจากซอฟตแวร

6.

ขอจํากัดเกี่ยวกับการทําวิศวกรรมยอนกลับ คุณไมสามารถทําวิศวกรรมยอนกลับ ดีคอมไพล หรือแยกสวนประกอบ
ซอฟตแวร HP ได เวนแตและเฉพาะในขอบเขตที่ไดรับสิทธิใหทําเชนนั้นไดภายใตกฎหมายที่มีผลใชบังคับ

7.

ความยินยอมใหใชขอมูล HP และบริษัทในเครือของ HP อาจรวบรวมและใชขอมูลทางเทคนิคที่คุณใหซึ่งเกี่ยวของกับ
(i) การใชซอฟตแวรหรือผลิตภัณฑ HP ของคุณหรือ (ii) การใหบริการสนับสนุนเกี่ยวกับซอฟตแวรหรือผลิตภัณฑ HP
ขอมูลดังกลาวทั้งหมดจะอยูภายใตนโยบายความเปนสวนตัวของ HP HP จะไมใชขอมูลดังกลาวในลักษณะทีเ่ ปนการ
ระบุตัวคุณ เวนแตมีความจําเปนตอการปรับปรุงการใชงานของคุณหรือการใหบริการสนับสนุน

8.

การจํากัดความรับผิด โดยไมคํานึงถึงความเสียหายที่คุณอาจประสบ ความรับผิดทั้งหมดของ HP และบริษัทในเครือ
ของ HP ภายใต EULA นี้ และการแกไขสําหรับคุณโดยเฉพาะภายใต EULA นี้จะจํากัดไวในจํานวนที่มากกวาจํานวน
เงินที่คณ
ุ จายไปเปนคาผลิตภัณฑหรือเปนเงิน 5.00 ดอลลารสหรัฐฯ ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายที่มีผลใชบังคับ
อนุญาตไว ไมวากรณีใดก็ตาม HP หรือซัพพลายเออรของ HP ไมขอรับผิดตอความเสียหายพิเศษ ความเสียหายจาก
เหตุบังเอิญ ความเสียหายโดยออม หรือความเสียหายที่เปนผลสืบเนื่อง (รวมถึงความเสียหายในสวนของการสูญเสีย
กําไร สูญเสียขอมูล การหยุดชะงักของธุรกิจ การบาดเจ็บของบุคคล หรือความสูญเสียความเปนสวนตัว) อันเกี่ยวของ
กับการใชซอฟตแวรหรือการใชซอฟตแวรไมไดในลักษณะใดก็ตาม แมวา HP หรือซัพพลายเออรใดๆ ก็ตามจะไดรับ
การบอกกลาวถึงความเปนไปไดที่จะเกิดความเสียหายดังกลาวและแมวาการแกไขขางตนจะไมเปนไปตามจุดมุงหมาย
ที่สําคัญก็ตาม กรณีที่รัฐบางรัฐหรือเขตอํานาจศาลอื่นๆ ไมยอมใหมีการยกเวนหรือจํากัดความเสียหายจากเหตุบังเอิญ
หรือความเสียหายที่เปนสืบเนื่อง ขอจํากัดหรือขอยกเวนขางตนจะไมมีผลใชบังคับกับคุณ

9.

ลูกคาที่เปนหนวยงานรัฐของประเทศสหรัฐฯ ซอฟตแวรไดรับการพัฒนาขึ้นโดยคาใชจายสวนบุคคล ซอฟตแวรทั้งหมด
เปนซอฟตแวรคอมพิวเตอรเพื่อการคาภายในความหมายของขอบังคับในการจัดซื้อจัดหาที่มีผลใชบังคับ เพราะฉะนั้น
ตาม US FAR 48 CFR 12.212 และ DFAR 48 CFR 227.7202 การใช การทําซ้ําและการเปดเผยถึงซอฟตแวร
โดยหรือสําหรับรัฐบาลสหรัฐฯ หรือผูรับจางของรัฐบาลสหรัฐฯ จึงอยูภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุไวในขอตกลง
สิทธิการใชงานของผูใช (End User License Agreement) นี้เทานั้น ยกเวนขอกําหนดที่ขด
ั ตอกฎหมายของรัฐบาล
กลางที่เปนขอบังคับซึ่งมีผลใชบังคับ

10. การปฏิบัตต
ิ ามกฎหมายการสงออก คุณจะตองปฏิบัตต
ิ ามกฎหมาย กฎระเบียบและขอบังคับทั้งหมด (i) ที่มีผลใชบังคับ
กับการสงออกหรือนําเขาซอฟตแวร หรือ (ii) ที่จํากัดการใชซอฟตแวร รวมถึงขอจํากัดดานการเพิ่มอาวุธนิวเคลียร
เคมีหรือชีวภาพ
์ ั้งหมดที่ไมไดใหไวแกคุณใน EULA นี้อยางชัดแจง
11. การสงวนสิทธิ์ HP และซัพพลายเออรของ HP ขอสงวนสิทธิท
© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.
ปรับปรุงแกไข 04/09
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OpenSSL
ผลิตภัณฑนี้รวมถึงซอฟตแวรที่พัฒนาโดย OpenSSL Project สําหรับใชงานใน OpenSSL Toolkit (http://
www.openssl.org/)
ซอฟตแวรนี้จัดทําขึน
้ โดย OpenSSL PROJECT "ตามลักษณะที่เปนอยู" การรับประกันโดยชัดเจนหรือโดยนัยรวมถึงแตไม
จํากัดเพียงการไมขอรับผิดชอบการรับประกันทางออมใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจําหนายและความเหมาะสมในการนําไปใช
งานตามวัตถุประสงคบางประการ ไมวากรณีใดก็ตาม OpenSSL PROJECT หรือผูจัดทําจะไมรับผิดตอความเสียหายทั้งทาง
ตรง, ทางออม, อันเปนเหตุบังเอิญ, เปนเหตุพิเศษ, ตามความเปนจริง หรือเปนผลสืบเนื่องใดๆ (รวมถึงแตไมจํากัดเพียงการ
จัดหาสินคาหรือบริการทดแทน
การสูญเสียประโยชนในการใชขอมูล การสูญเสียผลประโยชน หรือธุรกิจหยุดชะงัก) ไมวาจะเปนเหตุโดยทฤษฎีของความรับ
ผิดในเรื่องของสัญญา ความรับผิดโดยเด็ดขาด หรือการละเมิด (รวมถึงการประมาทเลินเลอ หรือดวยเหตุอื่นๆ) โดยเกิดจาก
การใชงานซอฟตแวรนี้ แมวาจะมีการแนะนําถึงความเปนไปไดที่จะเกิดความเสียหายเชนที่วาแลวก็ตาม
ผลิตภัณฑนี้รวมถึงซอฟตแวรเขารหัสที่เขียนโดย Eric Young (eay@cryptsoft.com) ผลิตภัณฑนี้รวมถึงซอฟตแวรที่เขียน
โดย Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)

THWW

OpenSSL
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การสนับสนุนลูกคา
ขอบริการสนับสนุนทางโทรศัพทสําหรับประเทศ/พืน
้ ทีข
่ องคุณ
เตรียมขอมูลชือ
่ เครื่อง หมายเลขซีเรียล วันทีซ
่ ื้อ และคําอธิบายปญหาให
พรอม

10

หมายเลขโทรศัพทของแตละประเทศ/พื้นทีจ่ ะอยูในแผนเอกสารในกลอง
เครื่องพิมพ หรือที่ www.hp.com/support/

รับการสนับสนุนทางอินเตอรเน็ต 24 ชั่วโมง

www.hp.com/support/ljcolorm276series

รับการสนับสนุนสําหรับเครื่องพิมพทใี่ ชกับคอมพิวเตอร Macintosh

www.hp.com/go/macosx

ดาวนโหลดยูทิลิตี้ ไดรเวอร และขอมูลอิเล็กทรอนิกสของซอฟตแวร

www.hp.com/support/ljcolorm276series

สัง่ ซือ
้ บริการหรือขอตกลงในการบํารุงรักษาของ HP

www.hp.com/go/carepack

ลงทะเบียนเครื่องพิมพของคุณ

www.register.hp.com
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การบรรจุหบ
ี หอเครือ
่ งพิมพ
หากฝายบริการลูกคาของ HP พิจารณาวาเครื่องพิมพของคุณตองสงกลับมาซอมแซมที่ HP ใหทําตามขั้นตอนเหลานี้เพื่อ
บรรจุหีบหอเครื่องพิมพกอนสงเครื่องพิมพ
ขอควรระวัง: ความเสียหายจากการขนสงอันเนื่องมาจากการบรรจุไมเรียบรอยเปนความรับผิดชอบของลูกคา
1.

ถอดและเก็บตลับหมึกพิมพ
ขอควรระวัง: ขัน
้ ตอนนี้สําคัญมากทีจ่ ะตองนําตลับหมึกพิมพออกกอนจะขนสงเครื่องพิมพ ตลับหมึกพิมพที่ใสคางอยู
ในเครื่องพิมพระหวางการขนสงอาจรั่วและทําใหผงหมึกเปอนชิน
้ สวนตางๆ ของเครื่องพิมพ
เพื่อปองกันความเสียหายตอตลับหมึกพิมพ ใหหลีกเลี่ยงการสัมผัสลูกกลิ้ง และเก็บตลับหมึกพิมพไวไมใหถูกแสง
โดยตรง

THWW

2.

ถอดและเก็บสายไฟ สายเคเบิลอินเตอรเฟซ และอุปกรณเสริมอื่นๆ ไว

3.

คุณอาจสงตัวอยางงานพิมพที่พิมพไมถูกตอง ประมาณ 50 ถึง 100 แผนไปพรอมกับเครื่องพิมพดวย

4.

ในสหรัฐอเมริกา โปรดติดตอฝายบริการลูกคา HP เพื่อขอหีบหอบรรจุใหม ในพื้นที่อื่นๆ ใหใชวัสดุสําหรับการบรรจุ
หีบหอเดิม หากเปนไปได

การบรรจุหีบหอเครื่องพิมพ
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รายละเอียดผลิตภัณฑ

●

ขอกําหนดภายนอก

●

การใชกระแสไฟ ขอกําหนดทางไฟฟา และการกอใหเกิดเสียง

●

คุณสมบัติดานสภาพแวดลอม

13

ขอกําหนดภายนอก
ตาราง 2-1 ขอกําหนดภายนอก
ผลิตภัณฑ

ความสูง

ความลึก

ความกวาง

น้าํ หนัก

HP LaserJet Pro 200
color MFP M276
Series

414 มม.

476 มม.

449 มม.

23.3 กก.

การใชกระแสไฟ ขอกําหนดทางไฟฟา และการกอใหเกิดเสียง
โปรดดูขอมูลปจจุบันที่ www.hp.com/support/ljcolorm276series

คุณสมบัตด
ิ านสภาพแวดลอม
ตาราง 2-2 ขอกําหนดเกีย่ วกับสภาพแวดลอมในการทํางาน

14

สภาพแวดลอม

คาทีแ
่ นะนํา

คาทีส่ ามารถใชได

อุณหภูมิ

17° ถึง 25°C

15° ถึง 30°C

ความชืน
้ สัมพัทธ

ความชืน
้ สัมพัทธ 30% ถึง 70% (RH)

ความชื้นสัมพัทธ 10% ถึง 80%

ระดับความสูง

ไมมีขอมูล

0 ถึง 3048 ม.

บท 2 รายละเอียดผลิตภัณฑ

THWW

3

THWW

ขอมูลเกีย่ วกับขอบังคับ

●

ขอกําหนดของ FCC

●

โครงการผลิตภัณฑที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม

●

ประกาศวาดวยความสอดคลอง

●

ประกาศวาดวยความสอดคลอง

●

ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย

●

ขอกําหนดเพิ่มเติมสําหรับผลิตภัณฑ Telecom (แฟกซ)

●

ประกาศเพิ่มเติมสําหรับผลิตภัณฑไรสาย

15

ขอกําหนดของ FCC
อุปกรณนี้ไดรับการทดสอบและพบวาอยูภายในขีดจํากัดสําหรับอุปกรณดจิ ิตอลคลาส B วรรค 15 ในขอบังคับของ FCC ขอ
บังคับเหลานี้มุงที่จะใหการปองกันตามสมควรเกี่ยวกับอันตรายจากการรบกวนตางๆ สําหรับการติดตั้งในที่พักอาศัย อุปกรณ
นี้สามารถกําเนิด หรือใช หรือแพรกระจายพลังงานคลื่นวิทยุได หากไมไดรับการติดตั้งและใชงานตามคําแนะนํา อาจกอให
เกิดสัญญาณรบกวนที่เปนอันตราย อยางไรก็ตาม ไมมีการรับประกันวาการรบกวนดังกลาวจะไมเกิดขึ้นในการติดตั้งกรณี
ใดๆ หากอุปกรณทําใหเกิดการรบกวนอยางรุนแรงตอเครื่องรับวิทยุหรือโทรทัศน ซึ่งสามารถสังเกตไดเมื่อเปดและปดสวิตช
ที่ตัวเครื่อง ผูใชควรลองแกไขการรบกวนดวยวิธีดังตอไปนี้
●

หันเสาอากาศไปทิศอื่น หรือเปลี่ยนที่ตั้งของเสาอากาศ

●

วางอุปกรณและเครื่องรับสัญญาณวิทยุใหหางกันมากกวาเดิม

●

เสียบปลั๊กของอุปกรณเขากับแหลงจายไฟที่อยูคนละวงจร กับแหลงจายไฟของเครื่องรับสัญญาณวิทยุ

●

ปรึกษาผูแทนจําหนายหรือชางเทคนิคที่มีประสบการณดานวิทยุ/โทรทัศน

หมายเหตุ: การเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนใดๆ ที่มีตอเครื่องพิมพซึ่งไมไดรับการอนุมัติโดยชัดแจงจาก HP อาจเปนเหตุ
ใหสิทธิของผูใช ในการใชงานอุปกรณนี้สิ้นสุดลง
เพื่อใหเปนไปตามขีดจํากัดในประเภท B วรรค 15 ของขอบังคับ FCC ทานจะตองใชสายเคเบิลอินเตอรเฟซที่มีฉนวนหุม
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โครงการผลิตภัณฑทค
ี่ ํานึงถึงสภาพแวดลอม
การคุมครองสิ่งแวดลอม
Hewlett-Packard Company มุงมั่นที่จะจําหนายผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม เครื่องพิมพนี้ได
รับการออกแบบใหมีลักษณะเฉพาะหลายประการเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม

การกอกาซโอโซน
เครื่องพิมพนี้ไมไดกอกาซโอโซนในปริมาณที่ตรวจวัดได (O3)

การสิน
้ เปลืองพลังงาน
พลังงานที่ใชจะลดลงอยางมากขณะที่เครื่องอยูในโหมดพรอมหรือโหมด พักเครื่อง ซึ่งไมเพียงชวยประหยัด
ทรัพยากรธรรมชาติ แตยงั ชวยประหยัดคาใชจาย โดยที่ประสิทธิภาพการทํางานของอุปกรณไมไดลดลงแตอยางใด อุปกรณ
ภาพและการพิมพของ Hewlett-Packard ที่มีโลโก ENERGY STAR® เปนไปตามขอกําหนด ENERGY STAR ของ
สํานักงานปกปองสิ่งแวดลอมสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency) สําหรับอุปกรณภาพ เครื่องหมาย
ตอไปนี้จะปรากฏบนอุปกรณภาพที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนด ENERGY STAR:

ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรุนของอุปกรณภาพที่มีคุณสมบัติตามขอกําหนด ENERGY STAR มีอยูที่:
www.hp.com/go/energystar

การใชผงหมึก
โหมด EconoMode จะใชผงหมึกนอยกวาการใชงานโหมดอื่น ซึ่งจะชวยใหใชงานตลับหมึกพิมพไดยาวนานขึ้น HP ไม
แนะนําใหใช EconoMode ตลอดเวลา หากใช EconoMode ตลอดเวลา ปริมาณหมึกอาจเหลืออยูนานเกินกวาอายุของชิ้น
สวนในตลับหมึกพิมพ หากคุณภาพการพิมพเริ่มลดลง และไมสามารถยอมรับได โปรดพิจารณาการเปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

การใชกระดาษ
คุณสมบัติการพิมพสองดานดวยตัวเอง/อัตโนมัติ (การพิมพสองดาน) และการพิมพหลายหนาในแผนเดียว ทําใหสามารถลด
ปริมาณการใชกระดาษ อันสงผลใหลดการใชทรัพยากรธรรมชาติลง

พลาสติก
ชิ้นสวนพลาสติกที่มีน้ําหนักเกิน 25 กรัมจะระบุดวยเครื่องหมายตามมาตรฐานสากล ซึ่งทําใหสามารถแยกประเภทพลาสติก
ตางๆ เพื่อนําไปรีไซเคิลเมื่อพลาสติกเหลานี้หมดอายุการใชงาน
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อุปกรณสน
ิ้ เปลืองสําหรับงานพิมพของ HP LaserJet
คุณสามารถสงคืนและรีไซเคิลตลับหมึกพิมพ HP LaserJet หลังจากใชแลวไดอยางงายดาย โดยไมตองเสียคาใชจายใดๆ กับ
HP Planet Partners ขอมูลและคําแนะนําเปนภาษาตางๆ เกี่ยวกับโครงการนี้จะมีอยูในหีบหอบรรจุของตลับหมึก
HP LaserJet และอุปกรณสิ้นเปลืองใหมทุกชิ้น หากคุณสงคืนตลับหมึกพิมพครั้งละหลายๆ อัน แทนที่จะสงทีละอัน ก็จะชวย
อนุรักษสิ่งแวดลอมไดมากยิ่งขึ้น
HP มุงมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑและบริการคุณภาพสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ตั้งแตขน
ั้ ตอนของการออกแบบและผลิต ไป
จนถึงการจัดจําหนาย การใชงานของลูกคา และการรีไซเคิล เมื่อทานเขารวมในโครงการ HP Planet Partners เราขอรับ
รองวาคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet ของทานจะไดรับการรีไซเคิลอยางเหมาะสม โดยมีการนําชิ้นสวนพลาสติกและ
โลหะกลับมาใชสําหรับผลิตภัณฑใหม ซึ่งจะชวยลดการทิ้งขยะไดหลายลานตัน เนื่องจากคารทริดจหมึกพิมพนี้ถูกรีไซเคิลและ
ใชในวัสดุใหม ดังนั้นจะไมมีการสงคืนใหแกทาน ขอบคุณสําหรับการมีความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม!
หมายเหตุ: ใชฉลากสงคืนเพื่อสงคืนคารทริดจหมึกพิมพของแทของ HP LaserJet เทานั้น อยาใชฉลากดังกลาวสําหรับคาร
ทริดจหมึกพิมพอิงคเจ็ต HP, คารทริดจหมึกพิมพที่ไมใชของ HP, คารทริดจหมึกพิมพที่เติมหมึกหรือผลิตซ้ํา หรือการสงคืน
ผลิตภัณฑภายใตการรับประกัน หากตองการขอมูลเกี่ยวกับการรีไซเคิลคารทริดจหมึกพิมพอิงคเจ็ตของ HP โปรดดูที่
http://www.hp.com/recycle

คําแนะนําในการสงคืนและการรีไซเคิล
สหรัฐอเมริกาและเปอรโตริโก
ฉลากที่แนบมาในกลองคารทริดจหมึกพิมพของ HP LaserJet ใชสําหรับการสงคืนหรือการรีไซเคิลคารทริดจหมึกพิมพของ
HP LaserJet ภายหลังการใชงาน โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําดานลางนี้
การสงคืนจํานวนมาก (ตลับหมึกพิมพมากกวาหนึ่งตลับ)
1.

ใสคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet แตละอันไวในกลองและถุงเดิมที่ใสมา

2.

ติดเทปกลองเขาดวยกันโดยใชเทปผาหรือเทปบรรจุหีบหอ หีบหออาจมีน้ําหนักมากถึง 31 กก. (70 ปอนด)

3.

ใชฉลากการจัดสงที่ชําระคาธรรมเนียมลวงหนา

หรือ
1.

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

2.

ใชฉลากการจัดสงที่ชําระคาธรรมเนียมลวงหนา

สงคืนครั้งเดียว
1.

ใสคารทริดจหมึกพิมพ HP LaserJet แตละอันไวในกลองและถุงเดิมที่ใสมา

2.

ติดฉลากการจัดสงไวที่ดานหนากลอง

การจัดสง
สําหรับสหรัฐอเมริกาและเปอรโตริโก ในการสงคืนตลับหมึกพิมพ HP LaserJet เพื่อรีไซเคิล ใหใชปายที่อยูที่ระบุที่อยูและ
ชําระเงินลวงหนาซึ่งอยูในกลอง ในการใชฉลากของ UPS โปรดมอบพัสดุใหกับพนักงานขับรถของ UPS ในระหวางการจัด
สงหรือการรับของในครั้งถัดไป หรือนําไปสงที่ศูนยรับฝากของ UPS (การจัดสงผาน UPS Ground จะมีคาบริการตามอัตรา
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การจัดสงพัสดุโดยปกติ) สําหรับที่ตั้งของศูนยรับพัสดุของ UPS ในทองถิ่นของคุณ โปรดโทรศัพทไปที่ 1-800-PICKUPS
หรือเยีย่ มชม www.ups.com
หากคุณสงคืนโดยใชฉลากของ FedEx โปรดมอบพัสดุใหกับผูจัดสงของบริการไปรษณียสหรัฐอเมริกา หรือพนักงานขับรถ
ของ FedEx ในระหวางการรับของในครั้งถัดไป (การจัดสงผาน FedEx Ground จะมีคาบริการตามอัตราการจัดสงพัสดุโดย
ปกติ) หรือคุณนําตลับหมึกพิมพที่บรรจุหีบหอแลวไปสงที่สํานักงานไปรษณียสหรัฐอเมริกา หรือศูนยจัดสงหรือรานของ
FedEx สําหรับที่ตงั้ ของสํานักงานไปรษณียสหรัฐอเมริกาที่ใกลคุณที่สุด โปรดโทรศัพทไปที่ 1-800-ASK-USPS หรือเยีย่ ม
ชม www.usps.com สําหรับที่ตั้งของศูนยจัดสง/รานของ FedEx ที่ใกลคุณที่สุด โปรดโทรศัพทไปที่ 1-800-GOFEDEX
หรือเยีย่ มชม www.fedex.com
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม หรือ หากตองการฉลากหรือกลองเพิ่มเติมสําหรับการสงคืนครั้งละมากๆ โปรดเยี่ยมชม
www.hp.com/recycle หรือโทรศัพทไปที่ 1-800-340-2445 ขอมูลอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวง
หนา
ผูอาศัยอยูในอะแลสกาและฮาวาย
อยาใชฉลากของ UPS โทร 1-800-340-2445 สําหรับขอมูลและคําแนะนํา U.S. Postal Service ใหบริการสงคืนตลับ
หมึกโดยไมมีคาใชจายภายใตขอตกลงกับ HP สําหรับอะแลสกาและฮาวาย

การสงคืนนอกสหรัฐฯ
หากตองการเขารวมโครงการสงคืนและการนําผลิตภัณฑกลับมาใชใหมของ HP Planet Partners โปรดทําตามคําแนะนํา
อยางงายๆ ในคูมือการรีไซเคิล (อยูในหีบหอบรรจุผลิตภัณฑอุปกรณสิ้นเปลืองใหมของคุณ) หรือเยี่ยมชม www.hp.com/
recycle. เลือกประเภท/พื้นที่ของคุณสําหรับขอมูลเกี่ยวกับวิธีการสงคืนวัสดุที่ใชในการพิมพของ HP LaserJet

กระดาษ
ผลิตภัณฑนี้สามารถใชกระดาษรีไซเคิลได หากกระดาษมีคุณสมบัติตรงตามแนวทางที่กําหนดไวใน คูมือการใชวัสดุพิมพใน
เครื่องพิมพตระกูล LaserJet ของ HP ผลิตภัณฑนี้สามารถใชงานไดกับกระดาษรีไซเคิลตามมาตรฐาน EN12281:2002

ขอจํากัดของวัสดุ
ในผลิตภัณฑ HP นี้ไมมีปรอทเพิ่มเติม
ผลิตภัณฑ HP นี้ไมมีแบตเตอรี่

การทิง้ อุปกรณทไี่ มใชแลวโดยผูใชในครัวเรือนสวนตัวในสหภาพยุโรป
สัญลักษณนบ
ี้ นผลิตภัณฑหรือกลองบรรจุแสดงวาคุณตองไมทงิ้ ผลิตภัณฑนรี้ วมกับขยะอื่นๆ ในครัวเรือนของคุณ ทัง้ นี้ ถือ
เปนความรับผิดชอบของคุณในการทิง้ อุปกรณทไี่ มใชแลวในจุดรวบรวมทีก
่ ําหนดไวโดยเฉพาะสําหรับการรีไซเคิลอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสและอุปกรณไฟฟาที่ไมใชแลว การรวบรวมแยกไวตางหากและการรีไซเคิลอุปกรณทไี่ มใชแลวของคุณเมือ
่ ถึง
เวลากําจัดขยะที่เหมาะสม ชวยในการอนุรักษณทรัพยากรธรรมชาติ และแนใจไดวามีการรีไซเคิลดวยวิธีการทีช
่ วยปองกัน
สุขภาพและสภาพแวดลอม สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับสถานทีท
่ ค
ี่ ุณสามารถทิง้ อุปกรณทไี่ มใชแลว เพือ
่ นําไปรีไซเคิล
โปรดติดตอเจาหนาทีใ่ นพืน
้ ที่ของคุณ บริการกําจัดขยะทีไ่ มใชแลวในครัวเรือนของคุณ หรือรานคาทีค
่ ุณซื้อผลิตภัณฑนม
ี้ า
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สารเคมี
HP มุงมั่นที่จะใหขอมูลแกลูกคาเกี่ยวกับสารเคมีตางๆ ในผลิตภัณฑของเราเพื่อปฏิบัติตามตามขอกําหนดดานกฎหมายตางๆ
เชน REACH (Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Council) รายงานขอมูลสาร
เคมีของผลิตภัณฑนี้อยูท:ี่ www.hp.com/go/reach

เอกสารขอมูลเกีย่ วกับความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS)
ขอรับแผนขอมูลเพื่อความปลอดภัยในการใชวัสดุ (MSDS) สําหรับอุปกรณสิ้นเปลืองที่มีสารเคมีเปนสวนประกอบ (ตัวอยาง
เชน ผงหมึก) ไดโดยคลิกเว็บไซตของ HP ที่ www.hp.com/go/msds หรือ www.hp.com/hpinfo/community/
environment/productinfo/safety.

สําหรับขอมูลเพิม
่ เติม
ในการขอขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมเหลานี้:
●

ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของผลิตภัณฑสําหรับผลิตภัณฑชนิดนี้และผลิตภัณฑ HP อื่นๆ ที่เกี่ยวของ

●

ความมุงมั่นในการรักษาสิ่งแวดลอมของ HP

●

ระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมของ HP

●

โปรแกรมการรีไซเคิลและการสงคืนผลิตภัณฑที่หมดอายุของ HP

●

เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัสดุ

โปรดไปที่ www.hp.com/go/environment หรือ www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment
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บท 3 ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ

THWW

ประกาศวาดวยความสอดคลอง
ประกาศเกีย่ วกับการทําตามขอบังคับ
ตาม ISO/IEC 17050-1 และ EN 17050-1
ชือ
่ ผูผลิต:

Hewlett-Packard Company

ทีอ
่ ยูผผ
ู ลิต:

11311 Chinden Boulevard

DoC#: BOISB-1104-02 Rel.1.0

Boise, Idaho 83714-1021, USA
ประกาศวาผลิตภัณฑนี้
ชือ
่ ผลิตภัณฑ:

HP LaserJet Pro 200 color MFP M276n

รุนตามขอบังคับ:2)

BOISB-1104-02
BOISB-1102-00 – (US-Fax Module LIU)
BOISB-1102-01 – (EURO-Fax Module LIU)

ตัวเลือกของผลิตภัณฑ:

All

ตลับหมึกพิมพ

CF210A, CF211A, CF212A, CF213A, CF210X

ตรงกับขอกําหนดของผลิตภัณฑดงั ตอไปนี:้
ความปลอดภัย:

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

โทรคมนาคม:

ES 203 021; FCC Title 47 CFR, Part 683)

การใชพลังงาน:

หมายเลขขอกําหนด (EC) 1275/2008
กระบวนการทดสอบการใชพลังงานไฟฟาโดยทั่วไป (TEC) ของอุปกรณดานภาพทีม
่ ีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามทีก
่ ําหนด ENERGY
STAR®

ขอมูลเพิม
่ เติม:
ผลิตภัณฑเปนไปตามขอกําหนดของ R&TTE Directive 1999/5/EC Annex II, EMC Directive 2004/108/EC รวมทัง้ ขอกําหนด Low Voltage Directive
2006/95/EC, EuP Directive 2005/32/EC รวมทัง้ ไดแสดงเครื่องหมาย CE

THWW

ไวตามนั้นแลว

ประกาศวาดวยความสอดคลอง
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อุปกรณนเี้ ปนไปตามขอกําหนดของ FCC สวนที่ 15 การปฏิบัติงานตองมีลักษณะสองประการตอไปนี:้ (1) อุปกรณนอ
ี้ าจไมกอใหเกิดคลื่นรบกวนที่เปนอันตราย และ
(2) อุปกรณนี้จะตองรับคลื่นรบกวนตางๆ ที่มีการสงออกมาได รวมถึงคลื่นรบกวนที่อาจกอใหเกิดการทํางานทีไ่ มพงึ ประสงค
1.

ผลิตภัณฑนี้ไดรับการทดสอบกับระบบคอมพิวเตอรสวนบุคคลของ Hewlett-Packard ทีก
่ ําหนดคาตามมาตรฐาน

2.

่ ผลิตภัณฑหรือหมายเลขผลิตภัณฑ
เพื่อวัตถุประสงคดานขอบังคับ ผลิตภัณฑนไี้ ดรับการกําหนดหมายเลขรุนตามขอบังคับ หมายเลขนีไ้ มเกีย่ วของกับชือ

3.

การอนุมัตแ
ิ ละมาตรฐาน Telecom ทีเ่ หมาะสมสําหรับประเทศ/พืน
้ ทีเ่ ปาหมายจะมีผลตอผลิตภัณฑนี้ นอกเหนือจากที่ไดระบุทางดานบน

4.

ผลิตภัณฑนี้ใชโมดูลอุปกรณเสริมแฟกซอะนาล็อกซึ่งมีหมายเลขรุนขอบังคับคือ: BOISB-1102-00 (US-LIU) หรือ BOISB-1102-01 (EURO LIU) ซึ่งตรงตาม
ขอกําหนดทางขอบังคับดานเทคนิกสําหรับประเทศ/พืน
้ ทีท
่ จี่ ําหนายผลิตภัณฑนี้
Boise, Idaho USA
เมษายน 2012

้ โปรดติดตอ:
สําหรับหัวขอเกีย่ วกับขอบังคับเทานัน
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ที่ตด
ิ ตอในยุโรป:

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

ที่ตด
ิ ตอในสหรัฐอเมริกา:

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

บท 3 ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ

THWW

ประกาศวาดวยความสอดคลอง
ประกาศเกีย่ วกับการทําตามขอบังคับ
ตาม ISO/IEC 17050-1 และ EN 17050-1
ชือ
่ ผูผลิต:

Hewlett-Packard Company

ทีอ
่ ยูผผ
ู ลิต:

11311 Chinden Boulevard

DoC#: BOISB-1104-03 Rel.1.0

Boise, Idaho 83714-1021, USA
ประกาศวาผลิตภัณฑนี้
ชือ
่ ผลิตภัณฑ:

HP LaserJet Pro 200 color MFP M276nw

รุนตามขอบังคับ:2)

BOISB-1104-03
BOISB-1102-00 – (US-Fax Module LIU)
BOISB-1102-01 – (EURO-Fax Module LIU)
SDGOB – 0892 – (Radio Module)

ตัวเลือกของผลิตภัณฑ:

All

ตลับหมึกพิมพ

CF210A, CF211A, CF212A, CF213A, CF210X

ตรงกับขอกําหนดของผลิตภัณฑดงั ตอไปนี:้
ความปลอดภัย:

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

โทรคมนาคม:

ES 203 021; FCC Title 47 CFR, Part 683)

โมดูลวิทยุ5)

EN 301 489-1:V1.8.1 / 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

การใชพลังงาน:

หมายเลขขอกําหนด (EC) 1275/2008
กระบวนการทดสอบการใชพลังงานไฟฟาโดยทั่วไป (TEC) ของอุปกรณดานภาพทีม
่ ีคณ
ุ สมบัตต
ิ ามทีก
่ ําหนด ENERGY
STAR®

ขอมูลเพิม
่ เติม:

THWW

ประกาศวาดวยความสอดคลอง
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ผลิตภัณฑเปนไปตามขอกําหนดของ R&TTE Directive 1999/5/EC Annex IV, EMC Directive 2004/108/EC รวมทั้งขอกําหนด Low Voltage Directive
2006/95/EC, EuP Directive 2005/32/EC รวมทัง้ ไดแสดงเครื่องหมาย CE

ไวตามนั้นแลว

อุปกรณนเี้ ปนไปตามขอกําหนดของ FCC สวนที่ 15 การปฏิบัติงานตองมีลักษณะสองประการตอไปนี:้ (1) อุปกรณนอ
ี้ าจไมกอใหเกิดคลื่นรบกวนที่เปนอันตราย และ
(2) อุปกรณนี้จะตองรับคลื่นรบกวนตางๆ ที่มีการสงออกมาได รวมถึงคลื่นรบกวนที่อาจกอใหเกิดการทํางานทีไ่ มพงึ ประสงค
1.

ผลิตภัณฑนี้ไดรับการทดสอบกับระบบคอมพิวเตอรสวนบุคคลของ Hewlett-Packard ทีก
่ ําหนดคาตามมาตรฐาน

2.

เพือ
่ วัตถุประสงคดานการกําหนดขอบังคับ ผลิตภัณฑนี้จึงมีหมายเลขรุนตามขอบังคับ หมายเลขนีไ้ มเกีย่ วของกับชือ
่ ผลิตภัณฑหรือหมายเลขผลิตภัณฑ

3.

การอนุมัตแ
ิ ละมาตรฐาน Telecom ทีเ่ หมาะสมสําหรับประเทศ/พืน
้ ทีเ่ ปาหมายจะมีผลตอผลิตภัณฑนี้ นอกเหนือจากที่ไดระบุทางดานบน

4.

ผลิตภัณฑนี้ใชโมดูลอุปกรณเสริมแฟกซอะนาล็อกซึ่งมีหมายเลขรุนขอบังคับคือ: BOISB-1102-00 (US-LIU) หรือ BOISB-1102-01 (EURO LIU) ซึ่งตรงตาม
ขอกําหนดทางขอบังคับดานเทคนิกสําหรัประเทศ/พืน
้ ทีท
่ จี่ ําหนายผลิตภัณฑนี้

5.

ผลิตภัณฑนี้ใชโมดูลวิทยุซงึ่ หมายเลขรุนขอบังคับคือ SDGOB-0892 ตามที่จําเปน เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับสําหรับประเทศ/พืน
้ ทีท
่ จี่ ะจําหนายผลิตภัณฑนี้
Boise, Idaho USA
เมษายน 2012

้ โปรดติดตอ:
สําหรับหัวขอเกีย่ วกับขอบังคับเทานัน

24

ที่ตด
ิ ตอในยุโรป:

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

ที่ตด
ิ ตอในสหรัฐอเมริกา:

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

บท 3 ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ

THWW

ประกาศเกีย่ วกับความปลอดภัย
ความปลอดภัยในการใชแสงเลเซอร
ศูนยอุปกรณและอนามัยทางรังสีวิทยา (CDRH) ขององคการอาหารและยาแหงสหรัฐฯ ไดออกขอบังคับสําหรับอุปกรณ
เลเซอรซึ่งผลิตตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 1976 โดยผลิตภัณฑที่วางขายในสหรัฐฯ จะตองปฏิบัติตาม เครื่องพิมพนี้ไดรับการ
รับรองวาเปนผลิตภัณฑที่ใชแสงเลเซอร “Class 1” ตามมาตรฐานการแผรังสี (Radiation Performance Standard) ของ
U.S. Department of Health and Human Services (DHHS) ตามพระราชบัญญัติแหงป ค.ศ. 1968 วาดวยการ
ควบคุมการแผรังสีเพื่อสุขภาพและความปลอดภัย เนื่องจากรังสีที่เกิดภายในเครื่องพิมพจะถูกจํากัดอยูในตัวเครื่องและฝา
ครอบเครื่องภายนอกซึ่งมีการปองกันเปนอยางดีแลว ดังนั้นแสงเลเซอรจะไมสามารถออกมาจากเครื่องไดในระหวางการ
ทํางานตามปกติ
คําเตือน! การควบคุม การเปลี่ยนแปลง หรือการปฏิบัติตามขั้นตอนอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไวในคูมือผูใชฉบับนี้อาจสงผล
ใหไดรับรังสีซึ่งกอใหเกิดอันตราย

ขอบังคับ DOC ของประเทศแคนาดา
Complies with Canadian EMC Class B requirements.
« Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. « CEM ». »

ประกาศ VCCI (ญีป
่ น
ุ )

คําแนะนําเกีย่ วกับสายไฟ
ตรวจใหแนใจวาแหลงจายไฟเพียงพอสําหรับอัตรากระแสไฟฟาของเครื่องพิมพ อัตรากระแสไฟฟาอยูบนฉลากของ
เครื่องพิมพ เครื่องพิมพใชกระแสไฟฟา 110-127 Vac หรือ 220-240 Vac และ 50/60 Hz
เสียบสายไฟระหวางเครื่องพิมพและชองตอกระแสไฟฟาสลับที่มีสายดิน
ขอควรระวัง: ในการปองกันความเสียหายตอเครื่องพิมพ ใชสายไฟที่ใหมากับเครื่องพิมพเทานั้น

ประกาศเกีย่ วกับสายไฟ (ญีป
่ น
ุ )

THWW

ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย
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ประกาศ EMC (เกาหลี)

ประกาศเรือ
่ งเลเซอรของประเทศฟนแลนด
Luokan 1 laserlaite
Klass 1 Laser Apparat
HP LaserJet Pro 200 color MFP M276n, M276nw, 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 MFP M276n, M276nw - 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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บท 3 ขอมูลเกี่ยวกับขอบังคับ

THWW

ประกาศ GS (เยอรมนี)
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 (จีน)

ประกาศขอจํากัดเกีย่ วกับสารอันตราย (ตุรกี)
Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

ประกาศการจํากัดการใชสารอันตราย (ยูเครน)
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

THWW

ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย
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ขอกําหนดเพิม
่ เติมสําหรับผลิตภัณฑ Telecom (แฟกซ)
ประกาศ EU วาดวยการดําเนินงานดานโทรคมนาคม
ผลิตภัณฑนี้มีความมุงหมายเพื่อใหเชือ
่ มตอกับ Public Switched Telecommunication Networks (PSTN) แบบอะนา
ล็อกของประเทศ/พื้นที่ของเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area, EEA)
ผลิตภัณฑนี้สอดคลองกับขอกําหนด EU R&TTE 1999/5/EC (เอกสารแนบทาย II) และมีเครื่องหมาย CE ที่แสดงความ
สอดคลองกันกํากับอยางเหมาะสม
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่หัวขอคําประกาศเรื่องความเขากัน (Declaration of Conformity) ที่ออกโดยผูผลิตใน
สวนอื่นของคูมือนี้
อยางไรก็ตาม เนื่องจากมีความแตกตางระหวาง PSTNs ของแตละเขต ผลิตภัณฑดงั กลาวอาจไมไดใหการรับประกันแบบ
ไมมีเงื่อนไขสําหรับการทํางานที่ไดผลในทุกๆจุดหมายปลายทางของ PSTN ความเขากันไดของเครือขายขึน
้ กับการตั้งคาที่
ถูกตองที่ลูกคาเลือกเพื่อเตรียมการเชื่อมตอไปยัง PSTN โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําที่ปรากฏในคูมือผูใช
ถาคุณพบปญหาเกี่ยวกับความเขากันไดของเครือขาย โปรดติดตอซัพพลายเออรอุปกรณคุณ หรือศูนยชวยเหลือในประเทศ/
พื้นที่การทํางานนั้น
การเชื่อมตอกับจุดหมายปลายทางของ PSTN อาจขึ้นอยูกับขอกําหนดเพิ่มเติมที่ผูใหบริการ PSTN ในทองที่กําหนดขึน
้

New Zealand Telecom Statements
The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted
that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement
of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance
that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a
different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom’s network
services.
This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the
same line.
This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom “111” Emergency Service.
This product has not been tested to ensure compatibility with the FaxAbility distinctive ring service for
New Zealand.

Additional FCC statement for telecom products (US)
This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On
the back of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the
format US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.
The REN is used to determine the quantity of devices, which may be connected to the telephone line.
Excessive RENs on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming
call. In most, but not all, areas, the sum of the RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the
number of devices that may be connected to the line, as determined by the total RENs, contact the
telephone company to determine the maximum REN for the calling area.
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This equipment uses the following USOC jacks: RJ11C.
An FCC-compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is
designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack,
which is Part 68 compliant. This equipment cannot be used on telephone company-provided coin
service. Connection to Party Line Service is subject to state tariffs.
If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in
advance that temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical,
the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your
right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.
The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that
could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide
advance notice in order for you to make the necessary modifications in order to maintain uninterrupted
service.
If trouble is experienced with this equipment, please see the numbers in this manual for repair and (or)
warranty information. If the trouble is causing harm to the telephone network, the telephone company
may request you remove the equipment from the network until the problem is resolved.
The customer can do the following repairs: Replace any original equipment that came with the device.
This includes the print cartridge, the supports for trays and bins, the power cord, and the telephone cord.
It is recommended that the customer install an AC surge arrestor in the AC outlet to which this device is
connected. This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other
electrical surges.

Telephone Consumer Protection Act (US)
The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or
other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly
contains, in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the
transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or individual
sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, or other entity,
or individual. (The telephone number provided cannot be a 900 number or any other number for which
charges exceed local or long distance transmission charges).

Industry Canada CS-03 requirements
Notice: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means the equipment
meets certain telecommunications network protective, operational, and safety requirements as prescribed
in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirement document(s). The Department does not
guarantee the equipment will operate to the user’s satisfaction. Before installing this equipment, users
should ensure that it is permissible for the equipment to be connected to the facilities of the local
telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of
connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent
degradation of service in some situations. Repairs to certified equipment should be coordinated by a
representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment,
or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to
disconnect the equipment. Users should ensure for their own protection that the electrical ground
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connections of the power utility, telephone lines, and internal metallic water pipe system, if present, are
connected together. This precaution can be particularly important in rural areas.
ขอควรระวัง: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the
appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate. The Ringer Equivalence Number
(REN) of this device is 0.0B.
Notice: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication
of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination
on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of
the Ringer Equivalence Number of all the devices does not exceed five (5.0). The standard connecting
arrangement code (telephone jack type) for equipment with direct connections to the telephone network
is CA11A.

เครือ
่ งหมายแสดงระบบสายไฟ/ไรสายของ Vietnam Telecom สําหรับเครือ
่ งพิมพทไี่ ดรบ
ั
อนุญาตประเภท ICTQC
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ประกาศเพิม
่ เติมสําหรับผลิตภัณฑไรสาย
ประกาศเกีย่ วกับความสอดคลอง 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 Hewlett-Packard Company 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.

ประกาศขอบังคับของสหภาพยุโรป
ฟงกชน
ั โทรคมนาคมของผลิตภัณฑนี้อาจใชในประเทศ/พื้นที่ EU และ EFTA ดังตอไปนี้:
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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

ประกาศสําหรับการใชงานในฝรัง่ เศส
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.

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.

ประกาศของเกาหลี

ประกาศของไตหวัน
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่ งพิมพทไี่ ดรบ
ั
อนุญาตประเภท ICTQC
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H
HP Customer Care 10
M
Macintosh
การสนับสนุน 10
ก
การขนสงเครื่องพิมพ 11
การทิ้ง, หมดอายุ 19
การทิ้งเมื่อหมดอายุ 19
การบรรจุหีบหอเครื่องพิมพ 11
การรับประกัน
การอนุญาตใหใชสิทธิ์ 7
ตลับหมึกพิมพ 3
ผลิตภัณฑ 2
การรีไซเคิล 18
การสงคืนอุปกรณสิ้นเปลืองสําหรับการ
พิมพของ HP และโครงการดานสิ่ง
แวดลอม 18
การสนับสนุน
การบรรจุหีบหอเครื่องพิมพ 11
ออนไลน 10
การสนับสนุนดานเทคนิค
ออนไลน 10
การสนับสนุนทางเทคนิค
การบรรจุหีบหอเครื่องพิมพ 11
การสนับสนุนสําหรับลูกคา
ออนไลน 10
การสนับสนุนออนไลน 10
การอนุญาตใหใชสิทธิ์, ซอฟตแวร 7
ข
ขอกําหนด
ภายนอก 14
ไฟฟาและเสียง 14
ขอกําหนดดานขนาด, เครื่องพิมพ 14
ขอกําหนดทางเสียง 14
ขอกําหนดทางไฟฟา 14
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ขอกําหนดภายนอก 14
ขอจํากัดของวัสดุ 19
ขอบังคับ DOC ของประเทศแคนาดา
25

ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช
แสงเลเซอร 25, 26
ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช
แสงเลเซอรของประเทศฟนแลนด 26

ค
โครงการที่คํานึงถึงสภาพแวดลอม 17

ผ
ผลิตภัณฑปลอดสารปรอท

ช
ชิพหนวยความจํา, ตลับหมึกพิมพ
คําอธิบาย 6

ฝ
ฝายบริการลูกคา
การบรรจุหีบหอเครื่องพิมพ 11

ซ
ซอฟตแวร
ขอตกลงการอนุญาตใหใชสิทธิ์ใน
ซอฟตแวร 7

ฟ
ไฟฟา
การใช

ต
ตลับผงหมึก. โปรดดู ตลับหมึกพิมพ
ตลับหมึก
การรับประกัน 3
การรีไซเคิล 18
ที่ไมใชของ HP 4
ตลับหมึกพิมพ
การรับประกัน 3
การรีไซเคิล 18
ชิพหนวยความจํา 6
ที่ไมใชของ HP 4
บ
บริการ
การบรรจุหีบหอเครื่องพิมพ 11
แบตเตอรี่ที่ใหมา 19
ป
ประกาศ EMC ของเกาหลี 26
ประกาศ VCCI ของญี่ปุน 25
ประกาศเกี่ยวกับความปลอดภัย 25, 26

19

14

ว
เว็บไซต
การสนับสนุนสําหรับลูกคา 10
การสนับสนุนสําหรับลูกคาของ
Macintosh 10
รายงานของปลอม 5
เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
ของวัสดุ (MSDS) 20
เว็บไซตปลอม 5
เว็บไซตปลอมของ HP 5
ส
สหภาพยุโรป, การทิ้งขยะ
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อ
อุปกรณสิ้นเปลือง
การปลอมแปลง 5
การรีไซเคิล 18
ที่ไมใชของ HP 4
อุปกรณสิ้นเปลืองของปลอม 5
อุปกรณสิ้นเปลืองที่ปลอมแปลง 5
อุปกรณสิ้นเปลืองที่ไมใชของ HP 4
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เอกสารขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของ
วัสดุ (MSDS) 20
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