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כהיתמו תוריש1

HP של תבלגמו תויאחר תהצהר●

LaserJet של נרטו תוימחסנ יבגל תבלגמו תויאחר תהצהר: HP של Premium Protection תויאחר●

HP תצרמתו נםישא םימתכל םימרחו יבגל HP תוינימד●

םפיויזב למלחמה HP של טנטרניהא אתר●
נרהטו תיבמחסנ םיחסנאוהמ םיננתו●
קצה למשתמש ןויישר הסכם●
חהלקו ידי-על יעצמ ןקותיל תויאחר תוריש●
תחולקו כתיתמ●
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HP של גבלתמו תויאחר תהצהר
תבלגהמו תויהאחר פתתקו משךHP צרמו

HP LaserJet Pro M201, M202לשנה תבלגמו תויאחר כתב

HP של םירזיהאבו המרשהחו, הקצה משתמש חלקו, ךיפנב בתימתחי HP ךיארת אחרל רצוייבו םימרבחו םיפגמ אלל והיי  
 ,דעתה קוליש פיל, HP, תויהאחר פתתקו במשך לואכ םיפגמ על דעההו תקבל HP אם. יללע מההרשו פההתקו למשך, ישהכהר

 ךער יושו שלהם םיצועישהב םיצרמו או םידשח םיצרמו והיי םיפיחלו םיצרמו. םימפגוכ כחוויש םיצרהמו את ףיתחל או תתקן
.םידשלח
HP כנתשתו ךיפנב בתימתחי HP יללע רטתפוהמ פהתקול, ישהכהר ךיארת אחרל שלה תהתכנו תאורהו צועיבב כשלתי אל, 
 במהלך להאכ םיפגמ על דעההו תקבל HP אם. ןכונ מושיש בה עשהנו כהכהל תקנההו כנההתו אם, רצוייבו מרבחו םיפגמ בשל
.להא םיפגממ אהצכתו שלה תהתכנו תאורהו את מבצעת נהישא כנההתו את HP ףיתחל, תויהאחר פתתקו

HP אם. תאויגש אלל או תתקלו אלל דיתמ פעלוי שלה םיצרשהמו כךל בתימתחי נהיא HP ריבס מןז פרק ךתו, כולהי נהיא, 
דיימ ישהכהר רמחי של ספיכ רזלהח יאכז התהי, תויהאחר ימתנא ביהמתחי למצב וריזלהח ידכ כלשהו צרמו ףילהחל או תקןל  

.צרהמו תרזהח עם

.ימקר מושיבש ושהי םחלקי או םידשח םלחלקי הםיצועיבב םיהשקול םידשמחו םחלקי יללהכ םייעשו HP יצרמו
 או םחלקי, םממשקי, תכנותו) ב, (םימיאמת אל או םינכונ אל וליכ או וקהזתח) א( עקב וצרשנו םיפגמ על חלה נהיא תויהאחר

בהיבהס יפרטלמ ץמחו תפעול) ד, (רשהמו אל מושיש או םירשמו אל םיינויש) ג, (HP ידי-על פקוסו אשל םימתכל םימרחו  
.פסתהמד םקוימ של םיהולמ אל וקהזתח או הכנה) ה( או, צרהמו רבוע סמורפוש

 כתבב ןיב, יתנא או תויאחר כל ןדמלב חולוי אול, תויבלעד הן יללע תרטופוהמ תויבויההתחי, אתז רמתי ימהמקו שהחוק כלכ
 ןרצו יעתבמש תכויא, תורסחי יבגל במשתמע יתנא או תבויהתחי כלמ תרחרמשו HP תחבר. במשתמע או רשפובמ, פה-בעל ןיבו
 ,משתמעת תויאחר של המשך תבלהג על רסויא חל םימיסומ תוזמחו או תארצו, םירואז/תנויבמד. מתיסומ הלמטר אמההתו
תואחר תויכוז גם לך שיש תכןייו תמויסומ תויפטמש תויכוז לך קהימענ וז תויאחר. ךיעל חלה חבהכר אל ילשלע בלהההג כןול  

.זלמחו זממחו או ץארל ץארמ, רואז/נהילמד רואז/נהיממד תהמשתנו
 בהםוש, צרבמו כהיתמ תיוריש של תכחונו HP יעהמצ בוש םמקו או רואז/נהימד כלב תקפה HP של תבלגהמו תויהאחר
 ,הרהצו את תשנה אל HP. םיימהמקו םיתקנל אםבהת תלהשתנו היעשו שתקבל תויהאחר תוריש מתר. צרהמו את HP וקתמשו
 או תויפטמש תבוסימ פעולל מעולם כנןתו אל אהו בהםש רואז/נהיבמד תפעולול אילהב ידכ צרהמו של דהתפקו או אמהההת

.נהתקי של תבוסימ

 םבשו, יללע רטפוהמ למעט. שלך תויהבלעדו תודחיהי תפווהתר הן הז תויאחר כתבב תפווהתר, ימהמקו החוק אתז רשמתי כלכ
חוור ןדבאו הז כללבו( םיאתיצתו, םפיעקי, םידחוימ, םירייש םזקילנ או םיננתו ןדבאול םיאאחר הספקי או HP והיי אל המקר  
 או יעהמנ על רסויא חל, םימיסומ תוזמחו או תארצו, םירואז/תנויבמד. אחר או ןקייזנ, הזחו חכומ ןיב, םיאחר או), םיננתו או
.ךיעל חלה אל ילשלע יעההמנ או בלהשההג תכןיי כןול, םיאתיצתו או םיימקר םזקינ על בלההג

 ספתתו םיומהו הםו, םימשנ או םיילבמג, םיענמו נםיא, בחוק תתרהמו הדילמ עד דמלב, וז הבהצהר םיהכלול תויהאחר יתנא
.לך הז צרמו תריכמ על תהחלו בחוק תגנוהמעו תבויהמחו תויכולז
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מלטהו דרלניא, הייטנבר
The HP Limited Warranty is a commercial guarantee voluntarily provided by HP. The name and address of the 

HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country/region is as follows:

UK: HP Inc UK Limited, Cain Road, Amen Corner, Bracknell, Berkshire, RG12 1HN

Ireland: Hewlett-Packard Ireland Limited, Liffey Park Technology Campus, Barnhall Road, Leixlip, Co.Kildare

Malta: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, 
Switzerland

United Kingdom: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a guarantee from 
seller of nonconformity of goods with the contract of sale. These rights expire six years from delivery of 

goods for products purchased in England or Wales and five years from delivery of goods for products 
purchased in Scotland. However various factors may impact your eligibility to receive these rights. Consumer 

statutory rights are not limited or affected in any manner by HP Care Pack. For further information, please 
consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the 

European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-
judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to choose whether to claim service under 

the HP Limited Warranty or against the seller under the legal guarantee.

Ireland: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any statutory rights from seller in relation to 
nonconformity of goods with the contract of sale. However various factors may impact your eligibility to 

receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by HP Care Pack. 
For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee (www.hp.com/go/eu-

legal) or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the right to 

choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under the legal 
guarantee.

Malta: The HP Limited Warranty benefits apply in addition to any legal rights to a two-year guarantee from 
seller of nonconformity of goods with the contract of sale; however various factors may impact your 

eligibility to receive these rights. Consumer statutory rights are not limited or affected in any manner by the 
HP Limited Warranty. For further information, please consult the following link: Consumer Legal Guarantee 
(www.hp.com/go/eu-legal) or you may visit the European Consumer Centers website (http://ec.europa.eu/

consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Consumers have the 
right to choose whether to claim service under the HP Limited Warranty or against the seller under two-year 

legal guarantee.

גרולוקסמבו הימנגר, היבלג, היטרסאו
Die beschränkte HP Herstellergarantie ist eine von HP auf freiwilliger Basis angebotene kommerzielle 

Garantie. Der Name und die Adresse der HP Gesellschaft, die in Ihrem Land für die Gewährung der 
beschränkten HP Herstellergarantie verantwortlich ist, sind wie folgt:

Deutschland: HP Deutschland GmbH, Schickardstr. 32, D-71034 Böblingen

Österreich: HP PPS Austria GmbH., Wienerbergstrasse 41, A-1120 Wien

Luxemburg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308 
Capellen

Belgien: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

Die Rechte aus der beschränkten HP Herstellergarantie gelten zusätzlich zu den gesetzlichen Ansprüchen 
wegen Sachmängeln auf eine zweijährige Gewährleistung ab dem Lieferdatum. Ob Sie Anspruch auf diese 
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Rechte haben, hängt von zahlreichen Faktoren ab. Die Rechte des Kunden sind in keiner Weise durch die 
beschränkte HP Herstellergarantie eingeschränkt bzw. betroffen. Weitere Hinweise finden Sie auf der 

folgenden Website: Gewährleistungsansprüche für Verbraucher oder Sie können die Website des 
Europäischen Verbraucherzentrums besuchen. Verbraucher haben das Recht zu wählen, ob sie eine Leistung 

von HP gemäß der beschränkten HP Herstellergarantie in Anspruch nehmen oder ob sie sich gemäß der 
gesetzlichen zweijährigen Haftung für Sachmängel (Gewährleistung) sich an den jeweiligen Verkäufer 

wenden.

גרולוקסמבו פתצר, היבלג
La garantie limitée HP est une garantie commerciale fournie volontairement par HP. Voici les coordonnées de 

l'entité HP responsable de l'exécution de la garantie limitée HP dans votre pays:

France: HP France SAS, 1 Avenue du Canada, 91947, Les Ulis

G.D. Luxembourg: Hewlett-Packard Luxembourg S.C.A., 75, Parc d'Activités Capellen, Rue Pafebruc, L-8308 
Capellen

Belgique: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez au titre de 
la garantie de non-conformité des biens avec le contrat de vente. Cependant, de nombreux facteurs peuvent 

avoir un impact sur le bénéfice de ces droits. Vos droits en tant que consommateur au titre de ces garanties 
ne sont en aucune façon limités ou affectés par la garantie limitée HP. Pour de plus amples informations, 

veuillez consulter le lien suivant : Garanties légales accordées au consommateur ou vous pouvez également 
consulter le site Web des Centres européens des consommateurs. Les consommateurs ont le droit de choisir 

de réclamer un service sous la garantie limitée HP ou auprès du vendeur au cours d'une garantie légale de 
deux ans.

הייטלא
La Garanzia limitata HP è una garanzia commerciale fornita volontariamente da HP. Di seguito sono indicati 

nome e indirizzo della società HP responsabile della fornitura dei servizi coperti dalla Garanzia limitata HP nel 
vostro Paese:

Italia: HP Italy S.r.l., Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco S/Naviglio

I vantaggi della Garanzia limitata HP vengono concessi ai consumatori in aggiunta ai diritti derivanti dalla 
garanzia di due anni fornita dal venditore in caso di non conformità dei beni rispetto al contratto di vendita. 

Tuttavia, diversi fattori possono avere un impatto sulla possibilita’ di beneficiare di tali diritti. I diritti 
spettanti ai consumatori in forza della garanzia legale non sono in alcun modo limitati, né modificati dalla 

Garanzia limitata HP. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il seguente link: Garanzia legale per i 
clienti, oppure visitare il sito Web dei Centri europei per i consumatori. I consumatori hanno il diritto di 

scegliere se richiedere un servizio usufruendo della Garanzia limitata HP oppure rivolgendosi al venditore per 
far valere la garanzia legale di due anni.

דספר
Su Garantía limitada de HP es una garantía comercial voluntariamente proporcionada por HP. El nombre y 

dirección de las entidades HP que proporcionan la Garantía limitada de HP (garantía comercial adicional del 
fabricante) en su país es:

España: Hewlett-Packard Española S.L. Calle Vicente Aleixandre, 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas, 
E-28232 Madrid
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Los beneficios de la Garantía limitada de HP son adicionales a la garantía legal de 2 años a la que los 
consumidores tienen derecho a recibir del vendedor en virtud del contrato de compraventa; sin embargo, 

varios factores pueden afectar su derecho a recibir los beneficios bajo dicha garantía legal. A este respecto, la 
Garantía limitada de HP no limita o afecta en modo alguno los derechos legales del consumidor. Para más 
información, consulte el siguiente enlace: Garantía legal del consumidor o puede visitar el sitio web de los 

Centros europeos de los consumidores. Los clientes tienen derecho a elegir si reclaman un servicio 
acogiéndose a la Garantía limitada de HP o al vendedor de conformidad con la garantía legal de dos años.

נמרקד
Den begrænsede HP-garanti er en garanti, der ydes frivilligt af HP. Navn og adresse på det HP-selskab, der er 

ansvarligt for HP's begrænsede garanti i dit land, er som følger:

Danmark: HP Inc Danmark ApS, Engholm Parkvej 8, 3450, Allerød

Den begrænsede HP-garanti gælder i tillæg til eventuelle juridiske rettigheder, for en toårig garanti fra 
sælgeren af varer, der ikke er i overensstemmelse med salgsaftalen, men forskellige faktorer kan dog 

påvirke din ret til at opnå disse rettigheder. Forbrugerens lovbestemte rettigheder begrænses eller påvirkes 
ikke på nogen måde af den begrænsede HP-garanti. Se nedenstående link for at få yderligere oplysninger: 

Forbrugerens juridiske garanti eller du kan besøge De Europæiske Forbrugercentres websted. Forbrugere har 
ret til at vælge, om de vil gøre krav på service i henhold til HP's begrænsede garanti eller hos sælger i henhold 

til en toårig juridisk garanti.

היגוורנו
HPs garanti er en begrenset og kommersiell garanti som HP selv har valgt å tilby. Følgende lokale selskap 

innestår for garantien:

Norge: HP Norge AS, Rolfbuktveien 4b, 1364 Fornebu

HPs garanti kommer i tillegg til det mangelsansvar HP har i henhold til norsk forbrukerkjøpslovgivning, hvor 
reklamasjonsperioden kan være to eller fem år, avhengig av hvor lenge salgsgjenstanden var ment å vare. 
Ulike faktorer kan imidlertid ha betydning for om du kvalifiserer til å kreve avhjelp iht slikt mangelsansvar. 
Forbrukerens lovmessige rettigheter begrenses ikke av HPs garanti. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du 

klikke på følgende kobling: Juridisk garanti for forbruker eller du kan besøke nettstedet til de europeiske 
forbrukersentrene. Forbrukere har retten til å velge å kreve service under HPs garanti eller iht selgerens 

lovpålagte mangelsansvaret.

הידושו
HP:s begränsade garanti är en kommersiell garanti som tillhandahålls frivilligt av HP. Namn och adress till 

det HP-företag som ansvarar för HP:s begränsade garanti i ditt land är som följer:

Sverige: HP PPS Sverige AB, SE-169 73 Stockholm

Fördelarna som ingår i HP:s begränsade garanti gäller utöver de lagstadgade rättigheterna till tre års garanti 
från säljaren angående varans bristande överensstämmelse gentemot köpeavtalet, men olika faktorer kan 

påverka din rätt att utnyttja dessa rättigheter. Konsumentens lagstadgade rättigheter varken begränsas 
eller påverkas på något sätt av HP:s begränsade garanti. Mer information får du om du följer denna länk: 

Lagstadgad garanti för konsumenter eller så kan du gå till European Consumer Centers webbplats. 
Konsumenter har rätt att välja om de vill ställa krav enligt HP:s begränsade garanti eller på säljaren enligt 

den lagstadgade treåriga garantin.
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לגרטופו
A Garantia Limitada HP é uma garantia comercial fornecida voluntariamente pela HP. O nome e a morada da 

entidade HP responsável pela prestação da Garantia Limitada HP no seu país são os seguintes:

Portugal: HPCP – Computing and Printing Portugal, Unipessoal, Lda., Edificio D. Sancho I, Quinta da Fonte, 
Porto Salvo, Lisboa, Oeiras, 2740 244

As vantagens da Garantia Limitada HP aplicam-se cumulativamente com quaisquer direitos decorrentes da 
legislação aplicável à garantia de dois anos do vendedor, relativa a defeitos do produto e constante do 

contrato de venda. Existem, contudo, vários fatores que poderão afetar a sua elegibilidade para beneficiar de 
tais direitos. Os direitos legalmente atribuídos aos consumidores não são limitados ou afetados de forma 
alguma pela Garantia Limitada HP. Para mais informações, consulte a ligação seguinte: Garantia legal do 

consumidor ou visite o Web site da Rede dos Centros Europeus do Consumidor. Os consumidores têm o 
direito de escolher se pretendem reclamar assistência ao abrigo da Garantia Limitada HP ou contra o 

vendedor ao abrigo de uma garantia jurídica de dois anos.

ןיסיוקפר ןווי
Η Περιορισμένη εγγύηση HP είναι μια εμπορική εγγύηση η οποία παρέχεται εθελοντικά από την HP. Η επωνυμία 

και η διεύθυνση του νομικού προσώπου ΗΡ που παρέχει την Περιορισμένη εγγύηση ΗΡ στη χώρα σας είναι η 
εξής:

Ελλάδα /Κύπρoς: HP Printing and Personal Systems Hellas EPE, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Ελλάδα /Κύπρoς: HP Συστήματα Εκτύπωσης και Προσωπικών Υπολογιστών Ελλάς Εταιρεία Περιορισμένης 
Ευθύνης, Tzavella 1-3, 15232 Chalandri, Attiki

Τα προνόμια της Περιορισμένης εγγύησης HP ισχύουν επιπλέον των νόμιμων δικαιωμάτων για διετή εγγύηση 
έναντι του Πωλητή για τη μη συμμόρφωση των προϊόντων με τις συνομολογημένες συμβατικά ιδιότητες, 

ωστόσο η άσκηση των δικαιωμάτων σας αυτών μπορεί να εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Τα νόμιμα 
δικαιώματα των καταναλωτών δεν περιορίζονται ούτε επηρεάζονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την 

Περιορισμένη εγγύηση HP. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε την ακόλουθη τοποθεσία web: 
Νόμιμη εγγύηση καταναλωτή ή μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web των Ευρωπαϊκών Κέντρων 

Καταναλωτή. Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν αν θα αξιώσουν την υπηρεσία στα πλαίσια της 
Περιορισμένης εγγύησης ΗΡ ή από τον πωλητή στα πλαίσια της νόμιμης εγγύησης δύο ετών.

הינגרהו
A HP korlátozott jótállás egy olyan kereskedelmi jótállás, amelyet a HP a saját elhatározásából biztosít. Az 
egyes országokban a HP mint gyártó által vállalt korlátozott jótállást biztosító HP vállalatok neve és címe:

Magyarország: HP Inc Magyarország Kft., H-1117 Budapest, Alíz utca 1.

A HP korlátozott jótállásban biztosított jogok azokon a jogokon felül illetik meg Önt, amelyek a termékeknek 
az adásvételi szerződés szerinti minőségére vonatkozó kétéves, jogszabályban foglalt eladói 

szavatosságból, továbbá ha az Ön által vásárolt termékre alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező 
eladói jótállásból erednek, azonban számos körülmény hatással lehet arra, hogy ezek a jogok Önt megilletik-

e. További információért kérjük, keresse fel a következő webhelyet: Jogi Tájékoztató Fogyasztóknak vagy 
látogassa meg az Európai Fogyasztói Központok webhelyét. A fogyasztóknak jogában áll, hogy 

megválasszák, hogy a jótállással kapcsolatos igényüket a HP korlátozott jótállás alapján vagy a kétéves, 
jogszabályban foglalt eladói szavatosság, illetve, ha alkalmazandó, a jogszabályban foglalt kötelező eladói 

jótállás alapján érvényesítik.
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תכי'הצ קהיבלפוהר
Omezená záruka HP je obchodní zárukou dobrovolně poskytovanou společností HP. Názvy a adresy 
společností skupiny HP, které odpovídají za plnění omezené záruky HP ve vaší zemi, jsou následující:

Česká republika: HP Inc Czech Republic s. r. o., Za Brumlovkou 5/1559, 140 00 Praha 4

Výhody, poskytované omezenou zárukou HP, se uplatňuji jako doplňek k jakýmkoli právním nárokům na 
dvouletou záruku poskytnutou prodejcem v případě nesouladu zboží s kupní smlouvou. Váš nárok na uznání 

těchto práv však může záviset na mnohých faktorech. Omezená záruka HP žádným způsobem neomezuje ani 
neovlivňuje zákonná práva zákazníka. Další informace získáte kliknutím na následující odkaz: Zákonná 

záruka spotřebitele případně můžete navštívit webové stránky Evropského spotřebitelského centra. 
Spotřebitelé mají právo se rozhodnout, zda chtějí službu reklamovat v rámci omezené záruky HP nebo v 

rámci zákonem stanovené dvouleté záruky u prodejce.

הבקילוס
Obmedzená záruka HP je obchodná záruka, ktorú spoločnosť HP poskytuje dobrovoľne. Meno a adresa 

subjektu HP, ktorý zabezpečuje plnenie vyplývajúce z Obmedzenej záruky HP vo vašej krajine:

Slovenská republika: HP Inc Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 821 04 Bratislava

Výhody Obmedzenej záruky HP sa uplatnia vedľa prípadných zákazníkových zákonných nárokov voči 
predávajúcemu z vád, ktoré spočívajú v nesúlade vlastností tovaru s jeho popisom podľa predmetnej zmluvy. 
Možnosť uplatnenia takých prípadných nárokov však môže závisieť od rôznych faktorov. Služby Obmedzenej 

záruky HP žiadnym spôsobom neobmedzujú ani neovplyvňujú zákonné práva zákazníka, ktorý je 
spotrebiteľom. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcom prepojení: Zákonná záruka spotrebiteľa, prípadne 

môžete navštíviť webovú lokalitu európskych zákazníckych stredísk. Spotrebitelia majú právo zvoliť si, či 
chcú uplatniť servis v rámci Obmedzenej záruky HP alebo počas zákonnej dvojročnej záručnej lehoty u 

predajcu.

ןיפול
Ograniczona gwarancja HP to komercyjna gwarancja udzielona dobrowolnie przez HP. Nazwa i adres 

podmiotu HP odpowiedzialnego za realizację Ograniczonej gwarancji HP w Polsce:

Polska: HP Inc Polska sp. z o.o., Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000546115, NIP 5213690563, REGON 360916326, GIOŚ 
E0020757WZBW, kapitał zakładowy 480.000 PLN.

Świadczenia wynikające z Ograniczonej gwarancji HP stanowią dodatek do praw przysługujących nabywcy w 
związku z dwuletnią odpowiedzialnością sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową (rękojmia). 

Niemniej, na możliwość korzystania z tych praw mają wpływ różne czynniki. Ograniczona gwarancja HP w 
żaden sposób nie ogranicza praw konsumenta ani na nie nie wpływa. Więcej informacji można znaleźć pod 

następującym łączem: Gwarancja prawna konsumenta, można także odwiedzić stronę internetową 
Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Konsumenci mają prawo wyboru co do możliwosci skorzystania 

albo z usług gwarancyjnych przysługujących w ramach Ograniczonej gwarancji HP albo z uprawnień 
wynikających z dwuletniej rękojmi w stosunku do sprzedawcy.

היבולגר
Ограничената гаранция на HP представлява търговска гаранция, доброволно предоставяна от HP. Името и 

адресът на дружеството на HP за вашата страна, отговорно за предоставянето на гаранционната 
поддръжка в рамките на Ограничената гаранция на HP, са както следва:
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HP Inc Bulgaria EOOD (Ейч Пи Инк България ЕООД), гр. София 1766, район р-н Младост, бул. 
Околовръстен Път No 258, Бизнес Център Камбаните

Предимствата на Ограничената гаранция на HP се прилагат в допълнение към всички законови права за 
двугодишна гаранция от продавача при несъответствие на стоката с договора за продажба. Въпреки това, 

различни фактори могат да окажат влияние върху условията за получаване на тези права. Законовите 
права на потребителите не са ограничени или засегнати по никакъв начин от Ограничената гаранция на 

HP. За допълнителна информация, моля вижте Правната гаранция на потребителя или посетете уебсайта 
на Европейския потребителски център. Потребителите имат правото да избират дали да претендират за 
извършване на услуга в рамките на Ограничената гаранция на HP или да потърсят такава от търговеца в 

рамките на двугодишната правна гаранция.

הימנור
Garanția limitată HP este o garanție comercială furnizată în mod voluntar de către HP. Numele și adresa 

entității HP răspunzătoare de punerea în aplicare a Garanției limitate HP în țara dumneavoastră sunt 
următoarele:

Romănia: HP Inc Romania SRL, 6 Dimitrie Pompeiu Boulevard, Building E, 2nd floor, 2nd District, Bucureşti

Beneficiile Garanției limitate HP se aplică suplimentar faţă de orice drepturi privind garanţia de doi ani oferită 
de vânzător pentru neconformitatea bunurilor cu contractul de vânzare; cu toate acestea, diverşi factori pot 

avea impact asupra eligibilităţii dvs. de a beneficia de aceste drepturi. Drepturile legale ale consumatorului 
nu sunt limitate sau afectate în vreun fel de Garanția limitată HP. Pentru informaţii suplimentare consultaţi 

următorul link: garanția acordată consumatorului prin lege sau puteți accesa site-ul Centrul European al 
Consumatorilor. Consumatorii au dreptul să aleagă dacă să pretindă despăgubiri în cadrul Garanței limitate 

HP sau de la vânzător, în cadrul garanției legale de doi ani.

דהולנו היבלג
De Beperkte Garantie van HP is een commerciële garantie vrijwillig verstrekt door HP. De naam en het adres 
van de HP-entiteit die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de Beperkte Garantie van HP in uw land is 

als volgt:

Nederland: HP Nederland B.V., Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen

België: HP Belgium BVBA, Hermeslaan 1A, B-1831 Diegem

De voordelen van de Beperkte Garantie van HP vormen een aanvulling op de wettelijke garantie voor 
consumenten gedurende twee jaren na de levering te verlenen door de verkoper bij een gebrek aan 

conformiteit van de goederen met de relevante verkoopsovereenkomst. Niettemin kunnen diverse factoren 
een impact hebben op uw eventuele aanspraak op deze wettelijke rechten. De wettelijke rechten van de 

consument worden op geen enkele wijze beperkt of beïnvloed door de Beperkte Garantie van HP. Raadpleeg 
voor meer informatie de volgende webpagina: Wettelijke garantie van de consument of u kan de website van 

het Europees Consumenten Centrum bezoeken. Consumenten hebben het recht om te kiezen tussen 
enerzijds de Beperkte Garantie van HP of anderzijds het aanspreken van de verkoper in toepassing van de 

wettelijke garantie.

דלננפי
HP:n rajoitettu takuu on HP:n vapaaehtoisesti antama kaupallinen takuu. HP:n myöntämästä takuusta 

maassanne vastaavan HP:n edustajan yhteystiedot ovat:

Suomi: HP Finland Oy, Piispankalliontie, FIN - 02200 Espoo
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HP:n takuun edut ovat voimassa mahdollisten kuluttajansuojalakiin perustuvien oikeuksien lisäksi sen 
varalta, että tuote ei vastaa myyntisopimusta. Saat lisätietoja seuraavasta linkistä: Kuluttajansuoja tai voit 

käydä Euroopan kuluttajakeskuksen sivustolla. Kuluttajilla on oikeus vaatia virheen korjausta HP:n takuun ja 
kuluttajansuojan perusteella HP:lta tai myyjältä.

היבנלוס
Omejena garancija HP je prostovoljna trgovska garancija, ki jo zagotavlja podjetje HP. Ime in naslov poslovne 

enote HP, ki je odgovorna za omejeno garancijo HP v vaši državi, sta naslednja:

Slovenija: Hewlett-Packard Europe B.V., Amsterdam, Meyrin Branch, Route du Nant-d'Avril 150, 1217 Meyrin, 
Switzerland

Ugodnosti omejene garancije HP veljajo poleg zakonskih pravic, ki ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe 
izhajajo iz dveletne garancije prodajalca v primeru neskladnosti blaga, vendar lahko na izpolnjevanje pogojev 

za uveljavitev pravic vplivajo različni dejavniki. Omejena garancija HP nikakor ne omejuje strankinih z 
zakonom predpisanih pravic in ne vpliva nanje. Za dodatne informacije glejte naslednjo povezavo: Strankino 

pravno jamstvo; ali pa obiščite spletno mesto evropskih središč za potrošnike. Potrošniki imajo pravico 
izbrati, ali bodo uveljavljali pravice do storitev v skladu z omejeno garancijo HP ali proti prodajalcu v skladu z 

dvoletno zakonsko garancijo.

היטאוקר
HP ograničeno jamstvo komercijalno je dobrovoljno jamstvo koje pruža HP. Ime i adresa HP subjekta 

odgovornog za HP ograničeno jamstvo u vašoj državi:

Hrvatska: HP Computing and Printing d.o.o. za računalne i srodne aktivnosti, Radnička cesta 41, 10000 
Zagreb

Pogodnosti HP ograničenog jamstva vrijede zajedno uz sva zakonska prava na dvogodišnje jamstvo kod bilo 
kojeg prodavača s obzirom na nepodudaranje robe s ugovorom o kupnji. Međutim, razni faktori mogu utjecati 
na vašu mogućnost ostvarivanja tih prava. HP ograničeno jamstvo ni na koji način ne utječe niti ne ograničava 

zakonska prava potrošača. Dodatne informacije potražite na ovoj adresi: Zakonsko jamstvo za potrošače ili 
možete posjetiti web-mjesto Europskih potrošačkih centara. Potrošači imaju pravo odabrati žele li ostvariti 

svoja potraživanja u sklopu HP ograničenog jamstva ili pravnog jamstva prodavača u trajanju ispod dvije 
godine.

היבלט
HP ierobežotā garantija ir komercgarantija, kuru brīvprātīgi nodrošina HP. HP uzņēmums, kas sniedz HP 

ierobežotās garantijas servisa nodrošinājumu jūsu valstī:

Latvija: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ierobežotās garantijas priekšrocības tiek piedāvātas papildus jebkurām likumīgajām tiesībām uz 
pārdevēja un/vai rażotāju nodrošinātu divu gadu garantiju gadījumā, ja preces neatbilst pirkuma līgumam, 

tomēr šo tiesību saņemšanu var ietekmēt vairāki faktori. HP ierobežotā garantija nekādā veidā neierobežo un 
neietekmē patērētāju likumīgās tiesības. Lai iegūtu plašāku informāciju, izmantojiet šo saiti: Patērētāju 

likumīgā garantija vai arī Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa vietni. Patērētājiem ir tiesības 
izvēlēties, vai pieprasīt servisa nodrošinājumu saskaņā ar HP ierobežoto garantiju, vai arī pārdevēja sniegto 

divu gadu garantiju.

יטאל
HP ribotoji garantija yra HP savanoriškai teikiama komercinė garantija. Toliau pateikiami HP bendrovių, 

teikiančių HP garantiją (gamintojo garantiją) jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai:
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Lietuva: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP ribotoji garantija papildomai taikoma kartu su bet kokiomis kitomis įstatymais nustatytomis teisėmis į 
pardavėjo suteikiamą dviejų metų laikotarpio garantiją dėl prekių atitikties pardavimo sutarčiai, tačiau tai, ar 
jums ši teisė bus suteikiama, gali priklausyti nuo įvairių aplinkybių. HP ribotoji garantija niekaip neapriboja ir 

neįtakoja įstatymais nustatytų vartotojo teisių. Daugiau informacijos rasite paspaudę šią nuorodą: Teisinė 
vartotojo garantija arba apsilankę Europos vartotojų centro internetinėje svetainėje. Vartotojai turi teisę 

prašyti atlikti techninį aptarnavimą pagal HP ribotąją garantiją arba pardavėjo teikiamą dviejų metų 
įstatymais nustatytą garantiją.

הינטוסא
HP piiratud garantii on HP poolt vabatahtlikult pakutav kaubanduslik garantii. HP piiratud garantii eest 

vastutab HP üksus aadressil:

Eesti: HP Finland Oy, PO Box 515, 02201 Espoo, Finland

HP piiratud garantii rakendub lisaks seaduses ettenähtud müüjapoolsele kaheaastasele garantiile, juhul kui 
toode ei vasta müügilepingu tingimustele. Siiski võib esineda asjaolusid, mille puhul teie jaoks need õigused 

ei pruugi kehtida. HP piiratud garantii ei piira ega mõjuta mingil moel tarbija seadusjärgseid õigusi. Lisateavet 
leiate järgmiselt lingilt: tarbija õiguslik garantii või võite külastada Euroopa tarbijakeskuste veebisaiti. 

Tarbijal on õigus valida, kas ta soovib kasutada HP piiratud garantiid või seadusega ette nähtud 
müüjapoolset kaheaastast garantiid.

היסור
Срок службы принтера для России

Срок службы данного принтера HP составляет пять лет в нормальных условиях эксплуатации. Срок 
службы отсчитывается с момента ввода принтера в эксплуатацию. В конце срока службы HP рекомендует 

посетить веб-сайт нашей службы поддержки по адресу http://www.hp.com/support и/или связаться с 
авторизованным поставщиком услуг HP для получения рекомендаций в отношении дальнейшего 

безопасного использования принтера.
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 ילגב גבלתמו תויאחר תהצהר: HP של Premium Protection תויאחר
LaserJet של נרטו תוימחסנ

.הדבובעו מרבחו םיפגמ טולנ תווהי יבגל תויאחר חלה הז HP צרמו על
 )ב( ,תאחר או וז ךרדב פלושטו או, דשמחו רצויי ךיתהל וברע, פצושו, דשמח אומול) א( שרא םיצרמו על חלה אל אתז תויאחר
 צרמו רבוע סםרפוש בתייבהס פרטלמ ץמחו תפעול או ןתקי אל ןאחסו, ןתקי אל מושימש אהצכתו וצרשנו תויבע םיכולל
.ילגר מושימש התבלו) ג( או פסתהמד

 לא פנה או) פסההד תאוגמודו היהבע של כתבב ראותי ףוריבצ( ישהכהר םלמקו צרהמו את רזהח אנא, תויאחר תוריש תלקבל
.ישהכהר רמחי את ריזתח או םפגוכ כחויש צרהמו את ףיתחל HP, דעתה קולילש אםבהת. HP של תחוהלקו כתיתמ

 ,םדמלב םיאחר יתנא או תויאחר כל תחול אול םייבלעד הם יללע םירטפוהמ תויהאחר יתנא, ימהמקו החוק אתז רשמתי כלכ
תכויא, תורסחי יבגל םימשתמע םיתנא או תויאחר כל תרשופומ הרסימ HP‑ו, אכללמ או רשפובמ, פה‑בעל ןיבו כתבב ןיב  

.מתיסומ הלמטר אמההת או ןרצו יעתבמש

אתיצתו, ימקר, דחוימ, רייש זקלנ םיאאחר שלה םהספקי או HP תחבר התהי אל המקר םבשו, ימהמקו החוק אתז רשמתי כלכ
.אחר או ןקייזנ, הזבחו רקשו אהו אם ןיב, אחר זקנ כל או) םיננתו או חוור ןדבאו תבולר(

תויכוהז את םימשנ או םיילבמג, מהכלל םיאיצמו אל, חוק פי‑על תתרהמו הדיבמ איצלהו, וז הבהצהר םיהכלול תויהאחר יתנא  
.להן ספתתו םיומהו אם יכ, לך הז צרמו של תוריכמ על תמויהיש תוירטוהמנד תוהחוקתי
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HP תצרמתו נםישא םימתכל םימרחו ילגב HP תוינימד
HP תהצרמתו נןישא תורזחממו או תדשוח נרטו תויבמחסנ מושיש על צהיממל נהיא.

 כל ןיא דשמח אהשמול נרטו תיבמחסנ או HP של נהישא נרטו תיבמחסנ מושילש, HP של פסתמד יצרמו רבוע:ההער
מושילש םחסיוימ צרבמו זקנ או תקלה אם, אתז עם. חהלקו עם HP של כהיתמ הזחו כל על או חללקו תויהאחר על פעההש  

ןקותיל םימרחוו מןז על םיירטהסטנד םפייבתער ביתחי HP, דשמח אהשמול נרטו תילמחסנ או HP של נהישא נרטו תיבמחסנ  
.צרבמו םיפייהספצ זקהנ או התקלה
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םפיוזיב למלחמה HP של טנטרניהא אתר
בתכתוב בקר, HP תצרמתו נהיא תיהמחסנ יכ נתיימצ ההבקר חלו דעתהוו HP של נרטו תימחסנ ןמתקי אתה שראכ  

www.hp.com/go/anticounterfeit .תחבר HP היהבע ןופתרל םיצעד קוטתנו ירמקו צרהמו אם תקבע.
:HP של תירמקו תימחסנ נהיא תךברשוש נרהטו תישמחסנ תכןיי, תהבאו תפעובתו תנתקל אם

.HP תצרמתו נוישא מתכלה יטפר צרבמו תקןמו, םימתכל םימרחו מצב ףד פיל●

.תילמחסנ תורהקשו תבור תויבבע נתקל אתה●
).HP תזיארמ נהשו הזיהאר, גמהודל( ילגמהר נהשו תיאנר תיהמחסנ●
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נרהטו תיבמחסנ םיחסנאוהמ םיננתו
.צרהמו בתפעול יעסיהמ ןוכריז בבש תילוכמ הז צרבמו תהמשמשו HP תצרמתו נרטו תוימחסנ

 בוש ךיארהת: םיהבא םיהפרט את כלולל יעשו דעיהמ. צרבמו מושיהש על דעימ של םימיסומ םיגסו סףאו ןוכריהז בבש, סףבנו
תרבעז פסודשהו םפיהד ספרמ, נהוהאחר פעםב תיבמחסנ מושיש עשהנ בוש ךיארהת, נהשואלר נרהטו תימחסנ תקנההו  

 HP-ל יעסימ הז דעימ. צרהמו גםדו שוחשהתר פסההד תאויגש, מושיש בהם עשהשנ פסהההד ימצב, דהעמו יסויכ, תיהמחסנ
.שלנו תחוהלקו של פסהההד יכרצו על יענוש כך דהעתי יצרמו את תכנןל

 של המשתמש או חהלקו יבגל םהימז םייישא םיפרט םיילכמ נםיא נרהטו תימחסנ של ןוכריהז בבמש םספיהנא םינהנתו
.צרהמו או תיהמחסנ

HP ההחבר של םתשלו אלל רוזחיהמ תיכנתו תגרסבמ הילא תורזחהמו נרטו תויממחסנ ןוכריז יבבש של מהיגד ספתאו 
)HP Planet Partners: www.hp.com/recycle .(דהעתי יצרמו את פרלש הבמטר םילמדנו םיאקרנ מהיגמהד ןוכריהז יבבש 

.להא םינלנתו ישהג לקבל הם אף םייעשו נרהטו תימחסנ רוזחיבמ לנו םייעסיהמ HP תפישו. HP של

.ןוכריהז בבבש רהשמו ימינאנו דעימ תואול ישהג לקבל יעשו נרהטו תיבמחסנ קיזהמח אחר םרגו כל
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קצה למשתמש ןוישיר הסכם
נךיב) א( יפטמש הסכם אהו') EULA הסכם' להלן( קצה למשתמש ןויישהר הסכם: הז כנהתו דויבצ מושיהש יפנל תוידסויב אקר  

 HP צרבמו תקןהמו כנהתו צרמו כלב שלך מושיהש את רידסהמ'), HP' להלן( .HP Inc) ב( ןילב) תדדבו תישוכ או דחייכ(
 או HP ןילב נךיב דפרנ ןויישר הסכם ויעל חל אל שראו') HP צרמו' להלן( רהאמו צרבמו תךלרשו הדימעמ HP-ש או תךברשוש
 'כנהתו צרמו' נחהמו. שלהן ןוהמקו דבתיעו דפרנ EULA הסכם כלולל תויעשו תואחר תכנותו. צרמו תואו ספקי ןילב נךיב

.ינולקטרא או' ןומקו' דתיעוו ספודב םימרחו, תיולונ הימד כלולל יעשו אהוו בשמח כנתתו תומשמעו
.HP צרלמו ףרצוי הז EULA להסכם ספחנ או ןקושתי פשרא

 ,ההעתקה, ההתקנה בעצם. הז EULA בהסכם םיהכלול תויההתנו םיהתנא לכל בהסכמתך תיתנמו כנהבתו תויכוהז הצעת
נםיא ןויישבר םיהכלול םיהתנא אם. הז EULA הסכם יתנא ךיעל חולויש םיסכמ הנך כנהבתו אחר מושיש כל או הדרההו  
ידכ, םוי 14 ךבתו משמשו אל במצב) כנהתוו המרחו( השלם צרהמו את ריזלהח אהו לך מןוהמז דחיהי עדהס, ךיעל םיבלמקו  
.צרהמו את כשתר בוש םבמקו גההנהו םיספיהכ םירזההח תוינילמד ףפוכב ספיכ רזהח לקבל

 בהסכם םיהכלול תויההתנו םיהתנא כל אחר אשתמל דבלבו, תהבאו תויכוהז את לך קהימענ HP. ןוישיהר קתהענ.1
EULA הז:

 לך פקסוי כנההתו צרמו אם'). שלך בשהמח' להלן( דחיי בשבמח כנההתו צרבמו להשתמש רשהמו הנך. מושיש.א
 צרמו את ןלהתקי ירשא אתה, דאח בשממח תרויב בו להשתמש פשריא שלו ירהמקו ןויישהרו טנטרניהא תבאמצעו

תרויב בהם ולהשתמש כנההתו צרממו םיביכר דילהפר ירשא נךיא. דבלב םיבשמח תםבאו תואו ילולהפע כנההתו  
 של) RAM( ימנהז ןוכריזב כנההתו צרמו את ןטעול ירשא הנך. כנההתו צרמו את ץלהפי רשהמו נךיא. דאח בשממח
.כנההתו צרבמו מושיהש ךרלצו שלך בשהמח

.HP צרמו של ןהאחסו להתקן או ימהמקו ןוכרילז כנההתו צרמו את קלהעתי ירשא הנך. ןאחסו.ב

ןייהקנ תדעוהו כל את ילכי תקעו כלש דבלבו, כנההתו צרמו של יבויג או ןויכאר תקיעו ןילהכ ירשא הנך. העתקה.ג  
.דבלב יבויג תולמטר מושיש בו יעשהיוש כנההתו צרמו של תוירהמקו

.הז EULA הסכם תגרסבמ רשפובמ לך קתמוענ אשל תכוז כל על םימרשו הספקיו HP. תויכוז על הרישמ.ד
 כנתתו הוהמהו כנההתו צרממו חלק כל, הז EULA בהסכם םיהכלול תויההתנו םיהתנא אף על. תוינמחי תכנותו.ה

HP לך תןינ'), תוינמחי תכנותו' להלן' (ג ידדצ ידי על ירבויצ ןויישלר ףפוכב פקתסוהמ כנהתו או תינייקנ נהישא 
דפרנ כהסכם אם ןיב, תינמחי כנהתו תהאול הולוהנ כנההתו ןויישר הסכם של תויולהתנ םיתנאל ףפוכב ןויישבר  
 .הדרההו בעת תםקבל את שראל ךטרשתצ םיינולקטרא יישור יתנא או צרהמו תזיארל ףרהמצו ןויישכר אם ןיבו

.ןויישר תואו של תויולהתנ םיתנאל ףפוכב אמל פןבאו רדסוי תוינמחי תכנובתו שלך מושיהש
 של נתבמתכו אם ןיב, תךברשוש HP צרמו רבוע או עם פקסויש כנהתו רוזלשח ןופתר כלב מושיהש. רוזשח ןופתר.ו

 או) DVD או ריטותקל, ןיטותקל( תינצוחי הימד ססמבו רוזשח של נתבמתכו אם ןיבו חיקש נןכו ססמבו ןופתר
 או שעמו HP צרמו של חיהקש סקיהד של רוזהשח ךרלצו רקו אך תרמו, תאחר נתבמתכו פקסויש ךער-הושו ןופתר
 תהכלולו Microsoft של הפעלה תכומער של כנהתו יביכבר מושיהש. ירמקו פןבאו רוזהשח ןופתר כשנר ורבוע
.Microsoft של ןויישהר להסכם ףפוכב רדסוי הכזש רוזשח ןופתרב

ירהמקו כנההתו צרמו רבוע ןויישבר תחילה קיזלהח ךיעל, גורכשד רגדשהו כנהתו צרבמו להשתמש ידכ. םיגורשד.2  
ססיב הוושהי ירהמקו כנההתו צרבמו להשתמש דעו ירשא נךיא, גורהשד אחרל. גורלשד יאככז HP ידי על רגדשהו  
 HP צרמו לא גשתל תירשאו היעשו HP יכ גם שראמו םיסכמ הנך, כנההתו צרבמו מושיהש בעצם. גורלשד תךאוכלז
 אהי יכו, םימיסומ כנהתו יצרמו של סהסטטו או סההגר את וקדלב ידכ אתזו, טנטרניאל ברמחו ההיי שראכ תךברשוש

 ספקל ידכ תךברשוש HP צרבמו כנהתו יצרמו תםאול םינכועד או םיגורשד ימטאוטו פןבאו ןולהתקי דירלהו היעשו
 ושל HP כנתתו של טחההאב או םיצועיהב, תוילנויקצנהפו על רלשמו ידכ בהם ךרצו שיש םינכועד או תדשוח תסאוריג
גסול אםבהתו, םידחוימ םיבמקר. לך פקוסויש םיאחר םתיוריש או כהיתמ של ספקההא על ולהקל תךברשוש HP צרמו  

םוזיל תךאו בויחיי יכ תכןיי שרא) םיאחר םיבאמצע או םיפצקו תנוחלו תבאמצעו( תאוהתר לך ספקנ, ןכוהעד או גורהשד  
.ןכוהעד או גורהשד את

 אם אלא, HP ידי על פקסוש ירהמקו כנההתו צרלמו תספותו או םינכועד על חל הז EULA הסכם. םספינו כנהתו ייטפר.3
HP םיהאחר םיתנאל תפויעד נתןתי, םיהתנא ןיב הרסתי של הבמקר. םיאחר םיתנא ספתתול או ןכולעד ףתצר.

.ההעבר.4
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 קצה למשתמש כנההתו צרמו של תיפעמ-דח הברהע לבצע ירשא כנההתו צרמו של ירהמקו המשתמש. ייששל דצ.א
 .יש אם, תוירמקו תדתעוו הז EULA הסכם, כתבב םימרהחו, היהמד, םיביכהר כל את תכלול הברהע כל. אחר
םיסכי ברהמוע צרהמו את המקבל הקצה משתמש, הברלהע םדקו. הרסוא, היגנצסינקו למשל כמו, פהעקי הברהע  
ןויישהר תוקף ימטאוטו פןבאו פקעי, כנההתו צרמו תברהע עם. הז EULA בהסכם םיהכלול םיהתנא כלב ראמול  

.שלך

ףתויש תולמטר כנההתו צרבמו להשתמש או כנההתו צרמו את יללהשא או רילהחכ, ריכלהש ירשא נךיא. תבלוהג.ב  
 ,עצמו ןויישהר את ריבלהע או ימשנ ןויישבר כנההתו צרמו את ריבלהע ירשא נךיא. תוידמשר תולמטר או יסחרמ

.הז EULA בהסכם רשפומ פןבאו רטפוכמ אלא
 הןו הספקי של או HP של נהייקנ הן למשתמש דבתיעוו כנההתו צרבמו יחנוהר ןייהקנ תויכוז כל. תוינייקנ תויזכו.5

 גם כמו, תיהבר תבארצו םייסחרמ םימנסי חוקו םייסחרמ תודסו חוק, םיצרוי תויכוז חוק, השאר ןיב, כולל, בחוק תגנומו
 ,צרהמו של ההמז פרט םשו כנההתו צרממו רלהסי ירשא נךיא. תוימאולניב תאמנו של תאורהוו םיאחר םייטנורלו םחוקי
.תוינייקנ תבלוהג או םיצרוי תויכוז על תדעוהו

 רקו אךו למעט, כנההתו צרמו של וקרפי או רודהי ךפוהי, ראחול סההנד לבצע ירשא נךיא. ראחול סהדהנ על הגבלה.6
רשפובמ כלולה כן תלעשו שההרשאה או, וז בלההג תולמר, החל החוק מתוקף לך נהנתו כן תלעשו תכושהז הדיבמ  

.הז EULA בהסכם
מויתקייש הדיבמ םיסתיי הז EULA הסכם. חהנד או םיהסתי אל דעו כל פהי הז EULA הסכם של תוקפו. ההסכם משך.7  

.בו םיהכלול להאמ היהתנ או יתנא שתפר הדיבמ או, הז סמךבמ םיאחר תמובמקו םירטפוהמ םיהתנא

.םינבנתו מושיש/ףסויאל הסכמה.8
 HP כנתבתו רהקשו ימינאנו יטכנ דעימ ףסויאל תואחר טנטרניא תויגטכנולובו Cookie יבצבקו תשתמש HP.א

םיאחר םירקשו םתיוריש או כהיתמ תיוריוש םיגורהשד ספקתאל ישמשו הללו םינהנתו. תךברשוש HP צרבמוו  
 אחר ידחויי ההמז דעימ או שלך IP-ה בתכתו כולל, םייישא םיפרט גם ףסואת HP, סףבנו. 2 ףיעסב ארכמתו
 ספקתא דמלב. תךברשוש HP צרמו של םישוהר בעת בעצמך שתספק םיננתו גם כמו, תךברשוש HP צרלמו ךיהמשו
תוקיויש בתתכתו חתילשל גם ישמשו הללו םינהנתו, םיאחר םירקשו םתיוריש או כהיהתמ תיוריוש םיגורהשד  

).החל החוק מתוקף בימתחי ברהד שראכ, רשתפוהמ בהסכמתך המקר כלב( ךילא

םיימינאנו םיננתו של ףסויאל םיסכמ הנך, להא תויהתנו םיתנא של הקבלה בעצם, החל החוק אתז רשמתי הדיבמ  
ארכמתוו הז EULA בהסכם ארכמתו, הילא םפינסוהמ םימרהגוו שלה תהבנו תוהחבר, HP ידי על םייישאו  

?HP: www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html של תויהפרט תויניבמד
jumpid=reg_r1002_usen_c-001_title_r0001

 דצ ספקי ידי על דפרבנ לך תפקוסומ תךברשוש HP צרבמו תהכלולו תמויסומ תכנותו'. ג ידדצ ידי על מושיש/ףסויא.ב
מושילש תכנומו ויהיו תקנווי' ג דצ תכנושתו פשרא. םספקי תםאו של דפרנ ןויישלר ףפוכב''), ג דצ תכנותו' ('ג  

 יטכנ דעימ רולשד ףסואל תויעשו' ג דצ תכנותו תןאו. תןאו כושלר/יללהפע אשל תבחר אם גם תךברשוש HP צרבמו
 כתמער יננתוו') וכו תקנתהמו כנההתו סתריג יפרט, ההתקן של ידחויי ההמז, IP בתכתו, למשל( שלך כתהמער על

תיכנהעד סהרישהג חיטולהב כתהמער של תויטכנ תנותכו יהוילז םירהאמו' ג ידדצ את משמש הזה דעיהמ. םיאחר  
 רהאמו יהטכנ דעיהמ את ספואי' ג דצ תכנותו תןשאו ןיינמעו נךיא אם. שלך כתבמער תקנתמו כנההתו של תרויב
 מתחבר שאתה יפנל תורהאמו תכנוהתו את רלהסי ךיעל, תסאוריג ינכועד ימטאוטו פןבאו ךילא ישלחו או
.טנטרניאל

 כל על", אשהו תכמו" כנההתו צרמו את םספקימ הספקיו HP, החל החוק רשמתי תיבהמר הדיבמ. רפטו תייתנ.9
ןיב, כולל, םיירסטטוטו או אכללמ ןיבו םירשפומ ןיב, םיאחר יתנאו תבויהתחי, תויאחר כלמ הזב םיגיסתימו, ותימגרעו  
 או ספקתמ תכויא או תורסחי ברדב אכללמ יתנא או תבויהתחי, בהחו, תויאחר; ההפר-יאו ןייקנ ברדב תויבויהתחי, השאר
 של גהההחר, םימיסומ פוטיש ירואזו תנויבמד. כנההתו צרמו עם בהקשר הכל, םסיוריו רהיעדו מתיסומ הלמטר אמההת
ךיעל חלה נהיא ילשלע תגוישההסתי פשרא כןל, תורסוא אכללמ תויאחר של תהחלו משך תבלהג או אכללמ תויאחר  
.אמל פןבאו
םיכנצר. להא תנוימד של תכנוהצר חוקי פי על גהילהחר תןינ אשל תויבאחר הומלו כנההתו, ילנדז ויבנו היסטרלבאו  
ריבס פןבאו תןישנ זקנ או ןדבאו ןיבג יצופיול הרחמו תקלה ןיבג ספיכ רזלהח או פיחלו צרלמו םיאכז היסטרלבאו  
 גם, ילהקב נהיא תהכוישא הדיבמ כנההתו של פההחל או ןקותיל גם םיאכז היסטרלבאו םיכנצר, סףבנו. שאמר תםפולצ
תתייהב או תיישהא מהבר כהיצר או מושילש תורסחו םיכשוהר םיכנצר, ילנדז ויבנ. הרחמו תקלהל בשנח נויא הכשל אם  
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 זקנ או ןדבאו ןיבג יצופיול כשל ןיבג ספיכ רזהח או פההחל, ןקותיל םיאכז') ילנדז ויבנ םיכנצר(' תועסקי תולמטר אול
.שאמר תםפולצ ריבס פןבאו תןישנ

תגרסבמ הספקימ ימו HP של אההמל תהחבו, לך םגרלהי העלול זקנ כל אף ועל ימהמקו לחוק ףפוכב. תחבו הגבלת.10  
 םהסכו: םיהבא םימהסכו ישנ ןימב ולגדל בלגתו, יללע ארהמתו לכל חסיב שלך דחיהי עדהסו הז EULA הסכם תאורהו
 תחול אל, החל החוק רשמתי תיבהמר הדיבמ. ב"האר של ולרד 5.00 או, כנההתו צרמו תרתמו דפרבנו פועלב ילמתשש
םחיוור ןדבאו ןיבג זקנ, השאר ןיב, כולל( אתיצתו או ףעקי, ימקר, דחוימ זקנ ןיבג תחבו הספקי על או HP על המקר םבשו  
 סרחו או מושיהש עם בהקשר או אהצכתו תויפרט ןדבאו, ףגו זקינ, תהעסקי תילופעב בושיש, אחר או ידסו דעימ או
 דענו אם גם, הז EULA בהסכם תהכלולו תאורמההו אהרהו עם בהקשר אחר פןבאו או, כנההתו צרבמו להשתמש תכולהי
ירואזו תנויבמד. תתיהמהו תומטר את אממל נויא מןוהמז עדהס אם גםו ראמוכ זקנ של תופשרהא על הספקיל או HP-ל  
 גהההחר או בלהשההג פשרא כןל, תורסוא אתיצתו או ימקר זקנ ןיבג תחבו של בלההג או גההחר, םימיסומ פוטיש

.ךיעל תחלו נןיא ילשלע
 של דתיעו, תויסחרמ בשמח תכנותו, 12.212-ו FAR 12.211-ב ראמול אםבהת. ב'האר לממשלת םכייהמשו תחולקו.11

ילגהר יסחרהמ ןויישלר ףפוכב ב"האר תלממשל ןויישבר םיתנינ םייסחרמ םייטפר רבוע םייטכנ םיננתוו בשמח תכנותו  
.HP של

 חוקי(" תואחר תנוימדו תיהבר תארצו של תהתקנוו םהחוקי כל את םילקי בימתחי הנך. אצוהי חוקי תשוירדל אמההת.12
 אל) 2( או, אצוהי חוקי של ההפר ךתו, ןפיבעקי אםו ןיישרבמ אם, אצויי אל) 1( כנההתו צרמו יכ חיטביש פןבאו") אצוהי

.םייגולויב או םיימיכ, םייניגרע שקנ יכל של הפצה, השאר ןיב, כולל, אצוהי חוקי מתוקף הרסוהא המטר םלשו ישמש
 הנך יכ, יטנורלו ברהד אםו ךירמגו נתיבמד החוק פיל ריבג אתה יכ ןיימצ הנך. תזיחו תבוילהתחי תסמכוו תוריכש.13

.הז הזחו על םלחתו שלך קהמעסי ידי על ןידכ סמךמו
.דויהצ כשנר בהש נהיהמד חוקי פי על טישליו רדסוי הז EULA הסכם. החל החוק.14
 ההסכם אהו) תךברשוש HP צרלמו פורצויש הז להסכם ןקותי או ספחנ כל תבולר( הז EULA הסכם. תובשלמו ההסכם.15

ןויצו הצעה, בתתכתו, פה בעל מתדקו תרתקשו כל ףימחל אהוו כנההתו צרלמו געבנו HP ןילב נךיב השלםו אהמל  
םיהכלול םיהתנא ןיב הרסתי של הבמקר. הז EULA בהסכם סהכוהמ אחר נושא כל או כנההתו צרלמו געבנו םימדקו  

יתנאל תפויעד נתןתי, הז EULA בהסכם םיהכלול םיהתנא ןילב כהיתמ תיורילש תויכנבתו או HP של תאחר תויניבמד  
.הז הסכם

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

םימנסי תולהי םייעשו הז סמךבמ םיכרזהנ םיצרהמו תרי תשמו. שאמר דעההו אלל םיינוילש ףפוכ הז סמךבמ הכלול דעיהמ  
רטתפומ HP תיוריוש יצרמו על הדחיהי תויהאחר, החל החוק רשמתי תיבהמר הדיבמ. תויטנוהרלו תוהחבר של םייסחרמ  

 .ספתנו תויאחר כמתן הז סמךבמ רהאמו מן ברד פרשל ןיא. םתיוריוש םיצרמו תםאול תולוהנ תרשופוהמ תויהאחר תובהצהר
.הז סמךבמ תהשמטו או כהיער תאויגש או תויטכנ תאויגש ןיבג תחבו HP על תחול אל, החל החוק אתז רשמתי הדיבמ
2015 סטגואו: נהשואר הרומהד
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חהלקו ידי-על יעצמ ןקולתי תויאחר תוריש
 ץהנחו מןהז את פשרהא כלכ לצמצם ידכ), CSR( חהלקו ידי-על יעצמ ןקותיל םיועדיהמ םיבר םחלקי עם םיכננמתו HP יצרמו
ןקוהתי יכ להמג HP תחבר, ןהאבחו פתתקו במהלך אם. םימפגו םחלקי של פההחל צועיבב תישוגמ תרוי פשראול םינקותיל  
 שתי תמויקי. פוילהחל ידכ ךילא תורייש החלק את תשלח אהי), CSR( חהלקו ידי-על יעצמ ןקותיל חלק תבאמצעו יפשרא
 אתה שראכ. בהחו אהו חהלקו ידי-על יהעצמ ןקוהתי םרבושע םחלקי (1: חהלקו ידי-על יעצמ ןקותיל םחלקי של תוירגוקט

ןקוהתי םרבושע םחלקי (2. הז תוריש של הדבוהעו סיעההנ תאוצבהו בימחו אתה, להא םחלקי ףילהחל HP תמחבר מבקש  
 HP תמחבר מבקש אתה אם, אולם. חהלקו ידי-על יעצמ ןקותיל ונועד להא םחלקי גם. תרשו אהו חהלקו ידי-על יהעצמ
.תךברשוש צרהמו רבוע ןישצו תויהאחר תוריש גסו תחת סףנו בוחי אלל צעבוי ברשהד תכןיי, ךרבוע פםילהחל

 .תשלמחר םהעסקי םויב הרסילמ ישלחוי חהלקו ידי-על יעצמ ןקותיל םחלקי, יפשרא ברשהד תמובמקוו תנוימלז אםבהת
תפנול תןינ, ועסי ץנחו שראכ. יפשרא ברהד בהםש תמובמקו סףנו בוחי תרתמו צעתו תשעו בעאר ךבתו או םוהי תובאו הרסימ  

נתיימצ אהי, HP תלחבר םהפגו החלק את ריזלהח יש שראכ. יטכנא של תינפוטל כהיתמ ולקבל HP של יהטכנ כהיהתמ כזלמר  
 יש, HP תלחבר םהפגו החלק את ריזלהח יש בהםש םיבמקר. חהלקו ידי-על יעצמ ןקותיל החלק עם םשלחיהנ םימרבחו אתז

 את ריזלהח יש. םעסקי ימי) 5( ישהחמ על ילגר פןבאו תמדהעו, תרגדמו מןז פתתקו ךבתו HP תלחבר םהפגו החלק את חלשלו
ןיבג תךאו ביתחי HP-ש תכןיי, םהפגו החלק את ריזתח אל אם. פקוסוש חילוהש ימרבחו הולוהנ דהתיעו עם םהפגו החלק  
.חילוהש תחבר את תבחרו םהחלקי תרזהחו חהמשלו תאוצהו כל את HP תחבר תשלם, חהלקו ידי-על יעצמ ןקובתי. פהההחל
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תחולקו כתיתמ
שלך רואז/נהיהמד רבוע תינפוטל כהיתמ תקבל

.היהבע ראותי את כןו ישהכהר ךיארת, ירודהסי וספרמ, צרהמו שם את שאמר הכן

ףרשצו ןהעלו יבג על םיפיעמו רואז/נהילמד םייטנוהרלו ןפוהטל יספרמ  
./www.hp.com/support בתכתוב או, צרהמו תזיארל

www.hp.com/support/ljM201, www.hp.com/support/ljM202תוריש תויכנתוו התקן ימנהל תדרהוו, ממהיב תשעו 24 טנטרניבא כהיתמ תקבל

HPwww.hp.com/go/carepack של םספינו וקהזתח יהסכמ או תוריש מןהז

www.register.hp.comצרהמו של םישור בצע
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צרהמו של תבתייבהס תתייהב זקההאח תיכנתו2

בהיבהס תכויא על הרישמ●
ןוזאו רצויי●
שמלח כתיצר●
נרטו כתיצר●
רייבנ מושיש●
קיסטפל חלקי●
HP LaserJet תפסומד של םימתכל םימרחו●

ריינ●
םימרחו על תבלוהג●
)ודבהוו פיוריהא דחויבא( םימשתמש ידי-על תפסול דויצ כתהשל●
קהינולקטרא יצרמו רוזמח●
ילזבבר המרחו של רוזחימ תודאו דעימ●
םיימיכ םימרחו●
European Union Commission Regulation 1275/2008-ל אםבהת צרהמו של שמלבח מושיהש יננתו●

)ודהו( םיכנסומ םימרחו על בלההג ברדב ההצהר●
)הרקיטו( םיכנסומ םימרחו תבלולמג געבנו ההצהר●
)נהיאאוקר( םיכנסומ םימרחו על בלההג ברדב ההצהר●

)ןסי( םימרחו תבלט●
)ןסי( SEPA Ecolabel על למשתמש דעימ●
קמעתיו פקס, פסתמד רבוע ןסי של היגהאנר תיובתו םישוי על חקופיל תתקנו●
)MSDS( םימרחו תחויטב על םיננתו פיד●

●EPEAT

סףנו דעימ●
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בהיבהס תכויא על הרישמ
HP על שלו פעהההש רלמזעו תנותכו ספרמ עם כנןתו הז צרמו. בהיבסל תיודידי פןבאו םיתיכויא םיצרמו ספקל בתימחו 
.בהיבהס

ןזואו רצויי
 דלבמו פהישח חישתר' על םיחלמו להא תיטופל יננתו שראכו* תכרמו יטהלש אםבהת ודנמד הז צרמו של ןוזהאו תיטופל

םירטסטנדמ או תומהנחי גתרשחו פסההד מןזב ןוזאו של תתימשמעו תכמו תצרנו אל יכ לקבוע כולהי HP'**, יכלל ידמשר  
.מבנה ךבתו ריוהאו תכויא של םיכחינו

תייקצנפו עם םיידמשר םילהתקנ תבתייבהס תיוהתו קתלהענ אםבהת פסההד ימהתקנ תיטופל יעתלקב קהידהב יטתש*   
2012 יולי RAL-UZ 171 – BAM; פסההד

ריואו יינויש 0.72 של רורואו קצב עם מעוקב מטר 32 פחבנ רדבח םויב םישעתי במשך פסההד בעת ןוזאו זכויר על ססבהתב**   
HP של םימתכל פסההד ימרחו עם לשעה

שמלח כתיצר
 ימבל סףכו םייבעט םימשאב םינחסכ כךו, יכבו במצב או נהיש במצב, כןמו במצב תתימשמעו הדיבמ חתתפו היגהאנר כתיצר
 של תישורדב מדעו ®ENERGY STAR של הסמל את הנושא HP של הימההדו פסהההד דויצ. הז צרמו של םיצועיהב מתבר פגועל
דוילצ) ב"הבאר בהיבהס תכויא על הרילשמ תכנוהסו( U.S. Environmental Protection Agency של ENERGY STAR יפרטמ  
:ENERGY STAR רישוא יבעל הימהד יצרמו יבג-על פיעוי הבא ןמוהסי. הימהד

:בתכתוב ENERGY STAR תמויהד בתקן םימדהעו םיצרמו יגמד תודאו סףנו דעימ לקבל תןינ

www.hp.com/go/energystar

נרטו כתיצר
נהיא HP. פסהההד תימחסנ יחי את ךילהאר יעשו כןול נרטו תפחוב משתמש) ןסכוחי מצב( EconoMode פסההד מצב  
ילהכמ ןייעד תיהמחסנ בוש מצב צרוולהי עלול, EconoMode-ב קבוע מושיש בעת. EconoMode-ב ידיתמ מושיש על צהיממל  
 את ףילהחל ץמלמו, ןרצו יעתבמש נהיא כברו תדרוי פסהההד תכויא אם. דעו םייששמ נםיא םייכנהמ השחלקי תולמר, נרטו

.פסהההד תימחסנ
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רייבנ מושיש
 של) דאח ןויילג על םפסידמו םיבומר םידעמו( N-up-ה פסתהד תכוליו) תימטהאוטו או תינדהי( תידדצ-והד פסהההד ןיפיאמ
.םייבעט םיבמשאב מושילש כךמ תבעוהנו תישורהד אתו רייהנ כתיצר את לצמצם םיכולי הז צרמו

קיטפלס חלקי
 את תהולז םיפשראמ להא םינמוסי. םיימאולניהב םיתקנל אםבהת םימנסומ םגר 25‑מ ולגד שמשקלם קיסטפל חלקי
.צרהמו יחי םוסיב ורוזחימ ךרלצו, תקלו תריב קיסטהפל

HP LaserJet תפסומד של םימתכל םימרחו
 בעת רייבנו םיבמשאב ךלחסו תפשראמ HP. בהיבהס תכויא על בהשמח ךמתו םיכננמתו HP של םיירהמקו םיהמתכל םימרהחו
1.נםבחי רזלמח ךיעל םימקל אנחנו, הדבוהע םוסי ועם. תרוי בהר תבקלו פסהההד

םימרהחו כובמהלש ישלב-בר רוזחימ ךיתהל תוברעו HP Planet Partners תיכנתו תגרסבמ תורזחהמו HP של תויהמחסנ כל  
תוירמקו תוימחסנ. ימוימוי מושילש םיצרבמוו HP של תדשוח תוירמקו תויבמחסנ לםג ימרכחו מושילש םידבמעוו םידפרמו  
 או דשמח אתממל אל לעולם HP-ו, בלהלמז תשלחונ נןיא לעולם HP Planet Partners תיכנתו תגרסבמ תורזחהמו HP של
.HP של תוירמקו תוימחסנ דשמח תכרמו

 על םיפרט לקבלת. www.hp.com/recycleבתבכתו בקר, HP Planet Partners רזוחיהמו הזרההח תיכנבתו להשתתף ידכ
 פסההד תימחסנ של להיחב לכל פנורצי. שלך רהאזו/נהיהמד את בחר, HP של םיהמתכל פסהההד ימרחו תזרהח פןאו
.תיכנלתו עגבנו םיינלשו-בר תאורהוו דעימ HP LaserJet של דשהח
.www.hp.com/recycle בתכתוב בקר, סףנו דעימ תלקבל. משתנה תיכנהתו תנוימז 1

ריינ
 רעבו פסההד ימרחו ךירמדב תרטופוהמ תישורדב מדהעו) ™EcoFFICIENT( משקל וקל רזחממו רייבנ מושילש םיאמת הז צרמו
 תקן פיל) ™EcoFFICIENT( משקל וקל רזחממו רייבנ מושילש םיאמת הז צרמו. HP LaserJet ממשפחת תפסומד

EN12281:2002.

םימרחו על תהגבלו
.תספיכ ילכמ נויא HP של הז צרמו
.שלה םיהחי תחלתו םבתו דחוימ פןבאו בה פלטל ךטרשתצ תכןיי, סוללה כולל HP של הז צרמו אם

HP LaserJet Pro M201, M202

םותייל דיראופלונומו ןבוקרגסו
'גר 0.8משקל

יטההשל חבלוםקוימ
אלהמשתמש ידי‑על ההסר
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 Electronics Industries‑ל או תוימהמקו תוילרשו פנה או www.hp.com/recycle באתר בקר, רוזחימ תודאו דעימ תלקבל
Alliance: www.eiae.org.

)ודבהוו פיוריהא דחויבא( םימשתמש ידי-על פסולת דוצי השלכת
 ועל םישהאנ תאויבר על להגן ךיעל, אתז םבמקו. תאחר תתייב תפסול עם דחי צרהמו את ךילהשל ןיא יכ ןיימצ הז סמל
דעימ תלקבל. ישמלחו ינולקטרא דויצ של תפסול רוזמח ךרלצו תידיעוי ףסויא תדקולנ תהפסול דויצ תרסימ ידי-על, בהיבהס  
.www.hp.com/recycle: בתכתוב בקר או, שלך תתייהב תהפסול כתהשל תוריש לא פנה, סףנו

קהינולקטרא יצרמו רזומח
HP בתכתוב בקר, רוזמח תויכנתו על סףנו דעימ תלקבל. םימשמשו קהינולקטרא יצרמו רזלמח תחולקו תדדמעו :

www.hp.com/recycle.

לזיבבר המרחו של רזוחימ תודאו דעימ
Este produto eletrônico e seus componentes não devem ser descartados no lixo comum, pois embora 

estejam em conformidade com padrões mundiais de restrição a substâncias nocivas, podem conter, ainda 
que em quantidades mínimas, substâncias impactantes ao meio ambiente. Ao final da vida útil deste produto, 

o usuário deverá entregá-lo à HP. A não observância dessa orientação sujeitará o infrator às sanções 
previstas em lei.

Após o uso, as pilhas e/ou baterias dos produtos HP deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou 
rede de assistência técnica autorizada pela HP.

Para maiores informações, inclusive sobre os pontos de recebimento, acesse:

www.hp.com.br/reciclar
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םיימכי םימרחו
HP ןכגו, החוק תישורמד בתיהמתחי הדיבמ היצרבמו םיהכלול םיימיהכ םימרהחו על דעימ התיחוללקו ספקל בתימחו REACH 

: בתכתוב הז צרלמו ימיכ דעימ חוד תכםלרשו). פיוריהא דחויהא מועצתו טהפרלמנ של 1907/2006' סמ תקנה(
www.hp.com/go/reach.

 European Union-ל אםבהת צרהמו של שמלבח מושיהש יננתו
Commission Regulation 1275/2008

תאויצהי שאר כל שראכ לרשת רבובחי המתנה במצב צרהמו של שמלח כתיצר תבולר, צרהמו של שמלח כתיצר יננתו על דעילמ  
/www.hp.com/hpinfo בתכתוב צרהמו של IT ECO תבהצהר’ סףנו דעימ‘ P14 ףיעסב ןייע, תילופע תילחוטהא ברשת

globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html.

)ודהו( םיכנסומ םימרחו על הגבלה ברדב ההצהר
This product complies with the "India E-waste Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent 

chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 
weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

)הרקיטו( םיכנסומ םימרחו תלמגבלו עגבנו ההצהר
Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

)נהיאאוקר( םיכנסומ םימרחו על הגבלה ברדב ההצהר
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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)ןיס( םימרחו בלתט

)ןיס( SEPA Ecolabel על למשתמש דעימ
中国环境标识认证产品用户说明

噪声大于 63.0 dB(A)的办公设备不宜放置于办公室内，请在独立的隔离区域使用。

如需长时间使用本产品或打印大量文件，请确保在通风良好的房间内使用。

如您需要确认本产品处于零能耗状态，请按下电源关闭按钮，并将插头从电源插座断开。

您可以使用再生纸，以减少资源耗费。
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 פקס, פסתמד רעבו ןיס של היגהאנר תיובתו םשויי על חקולפי תתקנו
קמעתיו

根据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，本打印机具有能效标签。 根据“复印机、打印
机和传真机能效限定值及能效等级”（“GB21521”）决定并计算得出该标签上所示的能效等级和 TEC（典

型能耗）值。

1 .能效等级

能效等级分为三个等级，等级 1 级能效最高。 根据产品类型和打印速度标准决定能效限定值。

2 .能效信息

2.1 LaserJet 打印机和高性能喷墨打印机

●典型能耗

典型能耗是正常运行 GB21521 测试方法中指定的时间后的耗电量。 此数据表示为每周千瓦时 
(kWh)。

标签上所示的能耗数字按涵盖根据 CEL-37 选择的登记装置中所有配置的代表性配置测定而得。 因此，
本特定产品型号的实际能耗可能与标签上所示的数据不同。

有关规格的详细信息，请参阅 GB21521 标准的当前版本。

)MSDS( םימרחו תחויבט על םיננתו פיד
גילהש תןינ) נרטו, גמהודל( םיימיכ םימרחו םיילכהמ םימתכל םימרחו רבוע) MSDS( םימרחו תחויטב של םיננתו תנוויילג  

.www.hp.com/go/msds בתכתוב HP של טנטרניהא אתרל ישהג ידי-על

EPEAT
וקרי ינולקטרא דויצ תהולז רזהעו ףמקי בתייבס גוריד אהו EPEAT. EPEAT תישורדל אםבהת םיכננמתו HP של םיבר םיצרמו  
 בקר, EPEAT-ב םימהרשו HP יצרמו על סףנו דעימ תלקבל. www.epeat.net באתר בקר, EPEAT על סףנו דעימ תלקבל. תרוי
.www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat_printers.pdf בתכתוב

סףנו דעימ
:להא בהיבס תכויא ינושא תודאו דעימ תלקבל

HP של םיאחר םיבר םיצרמוו הז צרמו יבגל – םיבתייבס םיננתו ףד●

בהיבהס תכויא על הרילשמ HP תחבר תבוימחו●
HP של בהיבהס הולינ כתמער●

הםיחי תחלתו םבתו םימתכל םימרחו של רוזחיולמ הרזלהח HP תיכנתו●
םימרחו תחויטב ברדב םיננתו פיד●

.www.hp.com/go/environment באתר בקר

.www.hp.com/recycle בתכתוב בקר, כן כמו
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ירגולטור דעימ3

תמויאת תהצהר●
תמויאת תהצהר●
תחויטב תוהצהר●
םיילחוטא םיצרמו רבוע תספונו תוהצהר●
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תמויאת תהצהר
תמויאת תהצהר

EN 17050-1-ו17050-1' סמ ISO/IEC תילהנחי אםבהת

SHNGC-1301-00-rel.2.0': סמ סמךמ.HP Inc:ןצרהי שם

 ,HP Information Technology R&D (Shanghai) Co., Ltd. Building 6, No. 690 BiBo Road, Zhang Jiang, Shanghai:ןצרהי בתכתו
China

צרהמו כי רמצהי
HP LaserJet Pro M201n / HP LaserJet Pro M202n:צרהמו שם

HP LaserJet Pro M201d / HP LaserJet Pro M202d

SHNGC-1301-00)2:נהתקי גםד ספרמ

הכל:צרמו תויופשרא
CF283A / CC388A:נרטו תוימחסנ

:םיהבא צרהמו יבמפרט מדעו
IEC 60950-1:2005 +A1 / EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011:תחויבט

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

IEC 62479: 2010 / EN62479: 2010

GB4943-2011

EMC:CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 - Class B1)

EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009

EN 61000-3-3:2008

EN 55024:2010

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 5

GB9254-2008, GB17625.1-2012

2008/ 1275 ספרמ) EC( תקנה:היגאנר צולינ

EN50564:2011, IEC 62301:2011

RoHS:EN50581:2012

:סףנו דעימ

 'סמ RoHS תיהנחי, EC/2009/125' סמ Ecodesign תיהנחי, EC/2006/95' סמ ךנמו מתח ןיילענ הההנחיו EC/2004/108' סמ EMC תיהנחי תישורדב מדעו צרהמו
2011/65/EU נושאו CE-Marking  אםבהת.

 הפרעה כל לקבל ביחי ההתקן) 2-(ו, קהימז להפרעה םוגרי אל ההתקן) 1: (םיהבא םיהתנא ילשנ פהפוכ ההפעלה. FCC-ה תתקנו של 15 ףיעס של תישורדב מדעו הז התקן
.הירצו אל פעולה םוגרל הישעשו הפרעה כולל, טקלשתי

.HP של םייישא םיבשמח תכומער עם תסיפויט הרבתצו דקנב צרהמו.1

.צרהמו של םיספרהמ עם או צרהמו שם עם הז ספרמ לבלבל ןיא. נהתקי גםד ספרמ מוקצה הז צרלמו, נהתקי תולמטר.2

ןיס, יאשנח
2015 במברבנו 1

:לא פנה, דבלב נהתקי יבנושא
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HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany www.hp.eu/certificates:פהוריבא

HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501:ב"הבאר
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תמויאת תהצהר
תמויאת תהצהר

EN 17050-1-ו17050-1' סמ ISO/IEC תילהנחי אםבהת

SHNGC-1301-01-rel.3.0': סמ סמךמ.HP Inc:ןצרהי שם

 ,HP Information Technology R&D (Shanghai) Co., Ltd. Building 6, No. 690 BiBo Road, Zhang Jiang, Shanghai:ןצרהי בתכתו
China

צרהמו כי רמצהי
HP LaserJet Pro M201dw / HP LaserJet Pro M202dw:צרהמו שם

SHNGC-1301-01)2:נהתקי גםד ספרמ

:כולל

SDGOB-1191  –)וידר ולדמו(
הכל:צרמו תויופשרא

CF283A / CC388A:נרטו תוימחסנ

:םיהבא צרהמו יבמפרט מדעו
IEC 60950-1:2005 +A1 / EN60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011:תחויבט

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

IEC 62479: 2010 / EN62479: 2010

GB4943-2011

EMC:CISPR 22:2008 / EN 55022:2010 - Class B1(

EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009

EN 61000-3-3:2008

EN 55024:2010

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 5

GB9254-2008, GB17625.1-2012

EN 301 489-1 V1.9.2 / EN 301 489-17:V2.2.1:)3וידר

EN 300 328: V1.8.1

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

IEC 62311:2007 / EN62311:2008

2008/ 1275 ספרמ) EC( תקנה:היגאנר צולינ

EN50564:2011, IEC 62301:2011

RoHS:EN50581:2012

:סףנו דעימ

 'סמ Ecodesign תיהנחי, EC/2006/95' סמ ךנמו מתח ןיילענ הההנחיו EC/2004/108' סמ EMC תיהנחי, EC/1999/5' סמ R&TTE תיהנחי תישורדב מדעו צרהמו
2009/125/EC ,תיהנחי RoHS 2011/65' סמ/EU נושאו CE-Marking  אםבהת.
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 הפרעה כל לקבל ביחי ההתקן) 2-(ו, קהימז להפרעה םוגרי אל ההתקן) 1: (םיהבא םיהתנא ילשנ פהפוכ ההפעלה. FCC-ה תתקנו של 15 ףיעס של תישורדב מדעו הז התקן
.הירצו אל פעולה םוגרל הישעשו הפרעה כולל, טקלשתי

.HP של םייישא םיבשמח תכומער עם תסיפויט הרבתצו דקנב צרהמו.1

.צרהמו של םיספרהמ עם או צרהמו שם עם הז ספרמ לבלבל ןיא. נהתקי גםד ספרמ מוקצה הז צרלמו, נהתקי תולמטר.2

 הז צרמו בהםש םירואז/תנויהמד רבוע תויהטכנ נההתקי תישורדב הדילעמ רשכנד SDGOB-1191 וספרשמ נהתקי גםד בעל וידר ולדמו בהתקן מושיש עושה הז צרמו.3
.כרנמ

ןיס, יאשנח
2015 במברבנו 1

:לא פנה, דבלב נהתקי יבנושא
HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany www.hp.eu/certificates:פהוריבא

HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto 94304, U.S.A. 650-857-1501:ב"הבאר
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תחויבט תוהצהר
FCC תתקנו

הועדהו( FCC-ה יכלל של 15 ףיעסל אםבהת, B גווסיב ייטלגיד התקן יבגל תבלובהג מדעו אהו יכ תההעל הז דויצ קתידב  
 הז ריכשמ. תתייב בהתקנה קהימז פעההש יפנמ הריבס הגנה ספקל ונועד להא תבלוהג). תרתקשול תירלדהפ תיקניהאמר

 ,תולהנחי אםבהת אשל יעשוי בו מושיהשו ריכשהמ התקנת אם. תהאו רלשד לגסומו, בה משתמש, וידר ירדת תייגאנר צריימ
 אם. מתיסומ בהתקנה הפרעה שחתתר אשל כךל בהוער כל ןיא, אתז עם. וידר תרתקשול קהימז להפרעה םוגרל עלול אהו
תסולנ ירצו, תוהפעלו ריכשהמ יבויכ ידי-על לקבוע פשרשא ברד, היזיוטלו או וידר ירודיש יטתבקל להפרעה םוגרי הז ריכשמ  
:תרוי או תהבאו תמהפעולו אחת תבאמצעו ההפרעה את תקןול

.יטההקל טנתאנ של םקויהמ או ןוויהכ ינויש●

.טלמקל ריכשהמ ןיב קחהמר תהגדל●
.טהמקל של המז נהשו למעג על הפועל שמלח לשקע ריכשהמ רבוחי●
.סהמנו היזיוטלו/וידר יטכנאל או וקלמשו הייפנ●

 יללהפע המשתמש תכוסמ את לשלול םיעלול HP של רשפומ רישובא אשל פסתבמד צעובויש םינקותי או םיינויש:ההער
.הז ריכשמ
.FCC-ה יכלל של 15 ףיעס של B גוריד תבלובמג הדיעמ ךרלצו, גןמו םיננתו כבלב להשתמש יש

הדבקנ היילתעש ICES-003 תמויאת תהצהר-  הדקנ
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

)פןי( VCCI תהצהר

)אהירקו( EMC תהצהר

המתח לכבל תאורהו
 טולו 110-127-ב משתמש צרהמו. צרהמו תיותו על פיעמו המתח גוריד. צרהמו של המתח גורידל םיאמת המתח רשמקו דאו

AC טולו 220-240 או AC ץהר 50/60-ו.
.ארקמו AC ולשקע צרלמו המתח כבל את חבר
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.דבלב וילא ףרשצו המתח כבלב השתמש, צרלמו זקנ למנוע ידכ:תורזהי

)פןי( שמלח כבל ילגב ההצהר

זרייל תחויבט
וצרויש רזייל יצרלמו געבנו תתקנו סםפר ב"הבאר תפווהתרו ןוהמז נהלימ של) CDRH( תיגולוידר תאויולבר םיריכשלמ כזהמר  
 פיל" 1 גוריד" רזייל צרכמו רגדהו ההתקן. ב"הבאר םוקיהמשו םיצרמו יבגל להא תתקנול תיילצ יש. 1976 סטגובאו 1-ב החל
תאוילבר, נהיקר על חקוהפי חוק'ל אםבהת, ב"הבאר) DHHS( האנוש תיוריוש תאויהבר דמשר של נהיהקר יצועיב תקן  
נהיא רזייהל ןקר, םיינצוחי םייסויכבו מגן בתבתוש מהתחו וז פסתמד ךבתו טתפלהנ נהישהקר תוהי. 1968-מ' תחויטולב  
.ילהגר הפעלה במהלך טפללהי כולהי

פהישלח םוגרל םיעלול, הז למשתמש ךירבמד םירטפומ נםישא םיכיהל צועיב או םיננווכו צועיב, םיבבקר מושיהש!האזהר  
.נהילקר כנתסומ

דלננפי – זרייל בנושא ההצהר
Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet Pro M201, M202, 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 M201, M202 - 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.
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Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista: Aallonpituus 775-795 nm Teho 5 m W 
Luokan 3B laser.
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)הימנגר( GS תהצהר
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 werden.

Das Gerät ist kein Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV. Bei ungünstigen Lichtverhältnissen (z. B. 
direkte Sonneneinstrahlung) kann es zu Reflexionen auf dem Display und damit zu Einschränkungen der 

Lesbarkeit der dargestellten Zeichen kommen.

)היסור, טןקזחס, סובלר( היסאוריאל תמויאת
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םיילחוטא םיצרמו רעבו תספונו תוהצהר
תיהבר תארצו-FCC ילתקנ תמויאת תהצהר

Exposure to radio frequency radiation

 .The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits:תורזהי
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.

 Based on Section 15.21 of the FCC rules, changes of modifications to the operation of this product:תורזהי
without the express approval by HP may invalidate its authorized use.

היטרלסאו רעבו ההצהר
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.

לזיבר רעבו ANATEL תהצהר
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.

הדקנ רעבו תוהצהר
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.

)הדקנ( RF נתילקר פהישח
 Industry-ב קבעושנ RF נתילקר פהישהח תבלוממג ךנמו הז התקן של נהיבקר אהיצהי מתח. RF נתילקר פהישח!האזהר

Canada .ילהגר הפעלה במהלך םמוינילמ פחתוי יאנוש למגע יכושהסי הכז פןבאו בהתקן להשתמש יש, אתז עם.

 של ימלינימ תחויטב קחמר על דלהקפי יש, Industry Canada-ב קבעושנ RF נתילקר פהישהח תבלוממג גהימחר עמנלהי ידכ
.תטנומהאנ מ"ס 20
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Industry Canada לפי GHz 5 חובטו םיהפועל םיצרמו

 אשהו הדבהעו עקב, מבנה ךבתו מושילש בלגמו הז צרמו, IEEE 802.11a בתקן תילחוטא LAN ברשת מושיש בעת:תורזהי
םירדהת חוטו רבוע מבנה ךבתו הז צרבמו להשתמש יש, Industry Canada פיל. GHz 5.25 עד GHz 5.15 םירדהת חוטוב פועל  

 צמהבעו ם"כמ. םתפימשו םיצובער ןייולו תכולמער קהימז להפרעה יכוהסי את תלהפחי מנת על GHz 5.25 עד GHz 5.15 ןיבש
 תעלולו להא ם"כמ תתחנו. GHz 5.85 עד GHz 5.65-ו GHz 5.35 עד GHz 5.25 םהפסי של ישאהר כמשתמש מוקצה ההבוג
.הז להתקן זקלנ או/ו להפרעה םוגרל

פיוריהא דחויהא מטעם נהתקי דעתהו
 סחרל פיוריהא ןגוהאר ושל פיוריהא דחויהא של םירואז/תנויבמד הז צרמו של היקצינמוהטלקו תוילנויקצנפוב להשתמש תןינ
:שלהלן יפשחו

 ,הייטלא, רלנדיא, לנדסיא, הינגרהו, ןווי, הימנגר, פתצר, לנדנפי, הינסטוא, נמרקד, היכ'צ, ןסייקפר, היגרבול, היגבל, היסטראו
 ,הידושו, דספר, היבנלוס, הבקילוס, הימנור, לגרטופו, ןיפול, היגוורנו, הולנד, טהמל, גרלוקסמבו, יטאל, ןיישטכטניל, היבטל

.הייטנברו ץיושו

פןי רעבו דעההו

היסובר מושיש רעבו דעההו
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.

קוימקס רעבו ההצהר
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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אןווייט רעבו ההצהר

אהירקו רעבו ההצהר

 ICTQC רשויא יבעל םיצרמו רעבו Vietnam Telecom של תילחוטא/תיוקו תרתקשו ןמויס
Type
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קסדניא

א
תויאחר

2צרמו
11נרטו תוימחסנ

15ןויישר
18חהלקו ידי-על יעצמ ןקותי
13םפיויז יעתלמנ םיאמצע
13תנאובהו למלחמה טנטרניהא אתר
 של תנאובהו למלחמה טנטרניהא אתר

HP13
טנטרניא יאתר
)MSDS(םימרחו תחויטב יננתו ןויילג

27
13תנאוהו על חוויד

19תחולקו כתיתמ

ד
)MSDS( םימרחו תחויטב על םיננתו פיד

27

ה
23םימרחו על תבלוהג

35תחויטב תוהצהר
35רזייל תחויטב תוהצהר
34)אהירקו( EMC תהצהר
34פןי - VCCI תהצהר
35לנדנפי – רזייל תחויטב תהצהר
23םיהחי רוזמח םוסי, פהשאל כההשל
23םיהחי רוזמח םוסיב פהשאל כההשל
24תפסול כתהשל

ח
םימתכל םימרחו

13ףויז
23רוזחימ
HP12 תצרמתו אשל

13םפייומז םימתכל םימרחו
HP12 תצרמתו אשל םימתכל םימרחו

מ
23תספיכ טולנ צרמו
רוזמח

24קהינולקטרא יצרמו
24קהינולקטרא יצרמו רוזמח

תוימחסנ
11תויאחר
23רוזחימ
HP12 תצרמתו אשל
נרטו תוימחסנ

11תויאחר
23רוזחימ
14ןוכריז יבבש
HP12 תצרמתו אשל

23רוזחימ
24ילזבר, המרחו רוזחימ

ס
23תכלולו תסוללו

ר
15כנהתו, ןויישר

ש
נרטו תימחסנ, ןוכריז בבש

14ראותי
HP19 של תחוהלקו תוריש

ת
37הסיאוריאל תמויאת
כנהתו

15כנהתו ןויישר הסכם
21תבתייבהס תתייהב זקההאח תיכנתו
כהיתמ

19נתומקו
תיטכנ כהיתמ

19נתומקו
19נתומקו כהיתמ

תחולקו כתיתמ
19נתומקו
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