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1 บรกิารและการสนับสนุน

● ประกาศการรบัประกันแบบจาํกัดของ HP

● การรบัประกันการคุม้ครองของ HP: การรบัประกันอยา่งจาํกัดสาํหรบัตลับผงหมกึ LaserJet

● นโยบายของ HP เก ี่ยวกับอปุกรณส์ ิน้เปลอืงท ี่ ไม่ ใชข่อง HP

● เวบ็ไซตต์อ่ตา้นสนิคา้ปลอมของ HP

● ขอ้มลูท ีเ่กบ็บนตลับผงหมกึ

● ขอ้ตกลงการอนุญาตให ้ ใชส้ทิธ ิส์าํหรบัผ ู้ ใชขั้น้สดุทา้ย

● บรกิารรบัประกันโดยใหล้กูคา้ซอ่มแซมดว้ยตนเอง

● การสนับสนุนลกูคา้
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ประกาศการรบัประกันแบบจํากัดของ HP
ผลติภัณฑข์อง HP ระยะของการรบัประกันแบบจาํกัด

HP Color LaserJet Pro M252n, M252dw การรบัประกันหนึ่งปี

HP รบัประกันกับทา่นซ ึง่อย ู่ ในฐานะลกูคา้ท ีเ่ป็นผ ู้ ใชป้ลายทางวา่ ฮารด์แวรแ์ละอปุกรณเ์สรมิของ HP จะปราศจากความบกพรอ่งใน
ดา้นวัสดแุละคณุภาพสนิคา้ หลังจากวันท ีซ่ ือ้เป็นเวลาตามท ีร่ะบไุว ้หาก HP ไดร้บัแจง้ในระยะเวลาการรบัประกันวา่มขีอ้บกพรอ่ง HP 
จะพจิารณาซอ่มแซมหรอืเปล ี่ยนผลติภัณฑซ์ ึง่พสิจูนแ์ลว้วา่มขีอ้บกพรอ่ง ผลติภัณฑท์ ีเ่ปล ี่ยนใหอ้าจจะเป็นผลติภัณฑ ์ใหมห่รอืม ี
ประสทิธภิาพเสมอืนใหม่

HP รบัประกันกับทา่นวา่ ภายในชว่งเวลาท ีก่าํหนดไวข้า้งตน้ หลังจากวันท ีซ่ ือ้ ซอฟตแ์วรข์อง HP จะไมล่ม้เหลวในการทาํงานตามคาํสัง่
ของโปรแกรม ดว้ยสาเหตจุากความบกพรอ่งในดา้นวัสดแุละคณุภาพสนิคา้ หากไดร้บัการตดิตัง้และใชง้านอยา่งเหมาะสม หาก HP 
ไดร้บัแจง้ถงึขอ้บกพรอ่งดังกลา่วในชว่งเวลาการประกัน HP จะเปล ี่ยนซอฟตแ์วรซ์ ึง่ไมป่ฏบัิตงิานตามคาํสัง่ของโปรแกรม อันเป็น
สาเหตขุองความบกพรอ่งดังกลา่ว

HP ม ิไดร้บัประกันวา่การใชง้านผลติภัณฑข์อง HP จะไมเ่กดิขอ้ขัดขอ้งหรอืขอ้ผดิพลาดใดๆ หาก HP ไมส่ามารถซอ่มแซมหรอื
เปล ี่ยนผลติภัณฑ ์ใหท้า่นใหม่ ในระยะเวลาอันควรตามท ี่ ไดร้บัประกันไว ้หากทา่นนําผลติภัณฑม์าคนืโดยทันท ีทา่นจะมสีทิธริบัเงนิ
คนืตามราคาท ีช่าํระไป

ผลติภัณฑข์อง HP อาจมชี ิน้สว่นท ี่ ไดร้บัการผลติซํา้ใหม ่ซ ึง่มปีระสทิธภิาพเทยีบเทา่ช ิน้สว่นใหม ่หรอือาจเป็นช ิน้สว่นท ีผ่า่นการใช ้
งานโดยบังเอญิมากอ่น

การรบัประกันไม่ ไดนํ้ามาใชกั้บการชาํรดุท ีเ่ป็นผลมาจาก (ก) การดแูลรกัษาหรอืการตรวจสอบท ี่ ไมเ่หมาะสมหรอืไมเ่พยีงพอ (ข) 
ซอฟตแ์วร ์ สว่นตอ่ประสาน ช ิน้สว่น หรอือปุกรณ ์ใชส้ ิน้เปลอืงซ ึง่ไม่ ไดเ้ป็นผลติภัณฑข์อง HP (ค) การดัดแปลงท ี่ ไม่ ไดร้บัอนุญาต
หรอืการใชง้านผดิวัตถปุระสงค ์(ง) การใชง้านท ีอ่ย ูน่อกเหนอืขอ้กาํหนดรายละเอยีดดา้นส ิง่แวดลอ้มของเคร ือ่งพมิพดั์งท ีแ่จง้ไว ้หรอื 
(จ) การจัดเตรยีมท ีตั่ง้ผลติภัณฑห์รอืการดแูลรกัษาไมเ่หมาะสม

ภายใตก้ฎหมายในทอ้งถ ิน่ การรบัประกันขา้งตน้น้ันเป็นการรบัประกันอยา่งจาํกัด และไมม่กีารรบัประกันหรอืเง ื่อนไขอื่น ไมว่า่จะเป็น
ลายลักษณอั์กษรหรอืทางวาจา ไมว่า่จะโดยชัดแจง้หรอืโดยนัย เก ี่ยวกับคณุคา่การเป็นสนิคา้ คณุภาพท ีข่ ึน้อย ูกั่บความพงึพอใจ และ
ความเหมาะสมตามวัตถปุระสงคอ์ยา่งหนึ่งอยา่งใด บางประเทศ/พ ืน้ท ี ่รฐั หรอืจังหวัด จะไมอ่นุญาตใหม้ขีอ้จาํกัดเก ี่ยวกับระยะเวลา
การรบัประกัน ดังน้ันขอ้จาํกัด หรอืขอ้ยกเวน้ขา้งตน้อาจไมม่ผีลกับทา่น การรบัประกันท ีจ่าํกัดนี้ ใหส้ทิธทิางกฎหมายบางประการแก่
ทา่น และทา่นอาจมสีทิธอิ ื่นๆ อกีซ ึง่ตา่งกันไปตามประเทศ/พ ืน้ท ี,่ รฐั หรอืจังหวัด

การรบัประกันแบบจาํกัดของ HP มผีลบังคับใช ้ ในทกุประเทศ/พ ืน้ท ีห่รอืสถานท ีซ่ ึง่ HP มฝ่ีายสนับสนุนผลติภัณฑดั์งกลา่ว และ HP 
ไดว้างจาํหน่ายผลติภัณฑดั์งกลา่ว ระดับของการใหบ้รกิารตามการรบัประกันท ีท่า่นไดร้บัอาจตา่งกันไปตามมาตรฐานในทอ้งถ ิน่ HP 
จะไมแ่ก ้ ไขรปูแบบ ความเหมาะสม หรอืหนา้ท ีข่องผลติภัณฑเ์พ ื่อใหส้ามารถทาํงานได ้ ในประเทศ/พ ืน้ท ีท่ ีม่เีจตนาไมด่าํเนนิการตาม
กฎหมายหรอืขอ้บังคับ

ตามขอบเขตของกฎหมายทอ้งถ ิน่ท ีร่ะบไุวน้ั้น การชดใชค้า่เสยีหายในประกาศการรบัประกันนี้เป็นการชดใชส้าํหรบัทา่นเพยีงผ ูเ้ดยีว
และเป็นการชดใชเ้ฉพาะ นอกเหนอืจากท ีร่ะบไุวข้า้งตน้นี้ HP หรอืซัพพลายเออร ์ไมข่อรบัผดิชอบการตกหลน่ของขอ้มลูทัง้โดยทาง
ตรง กรณีพเิศษ โดยบังเอญิ เป็นผลสบืเนื่ อง (รวมถงึการสญูเสยีกาํไรหรอืขอ้มลู) หรอืความเสยีหายอื่นตามท ีร่ะบไุว ้ ในสญัญา การ
ละเมดิหรอือ ื่นๆ ไมว่า่ในกรณี ใด บางประเทศ/พ ืน้ท ี,่ รฐั หรอืจังหวัด จะไมอ่นุญาตใหม้ขีอ้ยกเวน้หรอืขอ้จาํกัดเก ี่ยวกับความเสยีหาย
โดยเหตบัุงเอญิหรอืโดยผลสบืเนื่ อง ดังน้ันขอ้จาํกัด หรอืขอ้ยกเวน้ขา้งตน้อาจไมม่ผีลกับทา่น

ขอ้ความรบัประกันท ีป่รากฏอย ู่ ในขอ้กาํหนดนี้ ไม่ ไดเ้ป็นการยกเวน้ จาํกัด หรอืดัดแปลง หากแตเ่ป็นสว่นเพ ิม่เตมิของขอ้กาํหนดเร ือ่ง
สทิธ ิซ ึง่ใชบั้งคับการขายผลติภัณฑน์ี้ ใหกั้บทา่น
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สหราชอาณาจักร, ไอรแ์ลนด ์และมอลตา
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. 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.

ออสเตรยี, เบลเยยีม, เยอรมนี และลักเซมเบิรก์
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

THWW ประกาศการรบัประกันแบบจาํกัดของ HP 3

http://www.hp.com/go/eu-legal
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
http://www.hp.com/go/eu-legal
http://www.hp.com/go/eu-legal
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
http://www.hp.com/go/eu-legal
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm


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 
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 (www.hp.com/go/eu-legal) oder Sie können 
die Website des Europäischen Verbraucherzentrums (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm) 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.

เบลเยยีม, ฝรัง่เศส และลักเซมเบิรก์
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, société par actions simplifiée identifiée sous le numéro 448 694 133 RCS Evry, 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

France: Les avantages de la garantie limitée HP s'appliquent en complément des droits dont vous disposez 
au titre des garanties légales applicables dont le bénéfice est soumis à des conditions spécifiques. Vos droits 
en tant que consommateur au titre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 211-4 à L. 
211-13 du Code de la Consommation et de celle relatives aux défauts de la chose vendue, dans les conditions 
prévues aux articles 1641 à 1648 et 2232 du Code de Commerce 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 (www.hp.com/go/eu-legal). Vous pouvez également consulter le site 
Web des Centres européens des consommateurs (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Les consommateurs ont le droit 
de choisir d’exercer leurs droits au titre de la garantie limitée HP, ou auprès du vendeur au titre des garanties 
légales applicables mentionnées ci-dessus.

POUR RAPPEL:

Garantie Légale de Conformité:

« Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors 
de la délivrance.

Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de 
l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité ».
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Article L211-5 du Code de la Consommation:

« Pour être conforme au contrat, le bien doit:

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant:

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à 
l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites 
par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage 
spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté ».

Article L211-12 du Code de la Consommation:

« L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien ».

Garantie des vices cachés

Article 1641 du Code Civil : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue 
qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne 
l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »

Article 1648 alinéa 1 du Code Civil:

« L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à 
compter de la découverte du vice. »

G.D. Luxembourg et Belgique: 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 (www.hp.com/go/eu-legal) ou vous pouvez également consulter le site Web des Centres 
européens des consommateurs (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-
judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). 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.

อิตาลี
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 
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Garanzia limitata HP. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare il seguente link: Garanzia legale per i 
clienti (www.hp.com/go/eu-legal), oppure visitare il sito Web dei Centri europei per i consumatori 
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). 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.

สเปน
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

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 
(www.hp.com/go/eu-legal). Para más información, consulte el siguiente enlace: Garantía legal del 
consumidor o puede visitar el sitio web de los Centros europeos de los consumidores (http://ec.europa.eu/
consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). 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.

เดนมารก์
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 (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøge De Europæiske 
Forbrugercentres websted (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-
judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). 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.

นอรเ์วย ์
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
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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 (www.hp.com/go/eu-legal) eller du kan besøke 
nettstedet til de europeiske forbrukersentrene (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Forbrukere har retten til å velge å 
kreve service under HPs garanti eller iht selgerens lovpålagte mangelsansvar.

สวีเดน
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 (www.hp.com/go/eu-legal) eller så kan du gå till European Consumer 
Centers webbplats (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-
net/index_en.htm). Konsumenter har rätt att välja om de vill ställa krav enligt HP:s begränsade garanti eller 
på säljaren enligt den lagstadgade treåriga garantin.

โปรตุเกส
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 (www.hp.com/go/eu-legal) ou visite o Web site da Rede dos Centros Europeus do Consumidor 
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). 
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.

กรซีและไซปรสั
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:
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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 (www.hp.com/go/eu-legal) ή μπορείτε να επισκεφτείτε την τοποθεσία web των 
Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-
judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). 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.

ฮงัการี
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 
(www.hp.com/go/eu-legal) vagy látogassa meg az Európai Fogyasztói Központok webhelyét 
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). 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.

สาธารณรฐัเชก็
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 (www.hp.com/go/eu-legal) případně můžete navštívit webové stránky Evropského 
spotřebitelského centra (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/
ecc-net/index_en.htm). Spotřebitelé mají právo se rozhodnout, zda chtějí službu reklamovat v rámci 
omezené záruky HP nebo v rámci zákonem stanovené dvouleté záruky u prodejce.
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สโลวาเกีย
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 
(www.hp.com/go/eu-legal), prípadne môžete navštíviť webovú lokalitu európskych zákazníckych stredísk 
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). 
Spotrebitelia majú právo zvoliť si, či chcú uplatniť servis v rámci Obmedzenej záruky HP alebo počas zákonnej 
dvojročnej záručnej lehoty u predajcu.

โปแลนด์
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 (www.hp.com/go/eu-legal), można także odwiedzić 
stronę internetową Europejskiego Centrum Konsumenckiego (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). 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.

บัลแกเรยี
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:

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 
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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 (www.hp.com/go/eu-
legal) или посетете уебсайта на Европейския потребителски център (http://ec.europa.eu/consumers/
solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). 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.

โรมาเนีย
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 (www.hp.com/go/eu-legal) sau puteți accesa 
site-ul Centrul European al Consumatorilor (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/
non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). 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.

เบลเยยีมและเนเธอรแ์ลนด์
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 (www.hp.com/go/eu-
legal) of u kan de website van het Europees Consumenten Centrum bezoeken (http://ec.europa.eu/
consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). 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.

ฟินแลนด์
HP:n rajoitettu takuu on HP:n vapaaehtoisesti antama kaupallinen takuu. HP:n myöntämästä takuusta 
maassanne vastaavan HP:n edustajan yhteystiedot ovat:
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Suomi: HP Finland Oy, Piispankalliontie, FIN - 02200 Espoo

HP:n takuun edut ovat voimassa mahdollisten kuluttajansuojalakiin perustuvien oikeuksien lisäksi sen 
varalta, että tuote ei vastaa myyntisopimusta. Saat lisätietoja seuraavasta linkistä: Kuluttajansuoja 
(www.hp.com/go/eu-legal) tai voit käydä Euroopan kuluttajakeskuksen sivustolla (http://ec.europa.eu/
consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Kuluttajilla on oikeus 
vaatia virheen korjausta HP:n takuun ja kuluttajansuojan perusteella HP:lta tai myyjältä.

สโลวีเนีย
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 (www.hp.com/go/eu-legal); ali pa obiščite spletno mesto evropskih središč za potrošnike 
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). 
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.

โครเอเชยี
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 
(www.hp.com/go/eu-legal) ili možete posjetiti web-mjesto Europskih potrošačkih centara 
(http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). 
Potrošači imaju pravo odabrati žele li ostvariti svoja potraživanja u sklopu HP ograničenog jamstva ili 
pravnog jamstva prodavača u trajanju ispod dvije godine.

ลัตเวีย
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
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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 (www.hp.com/go/eu-legal) vai arī Eiropas Patērētāju tiesību aizsardzības centra tīmekļa 
vietni (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/
index_en.htm). Patērētājiem ir tiesības izvēlēties, vai pieprasīt servisa nodrošinājumu saskaņā ar HP 
ierobežoto garantiju, vai arī pārdevēja sniegto divu gadu garantiju.

ลิทัวเนีย
HP ribotoji garantija yra HP savanoriškai teikiama komercinė garantija. Toliau pateikiami HP bendrovių, 
teikiančių HP garantiją (gamintojo garantiją) jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai:

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 (www.hp.com/go/eu-legal) arba apsilankę Europos vartotojų centro internetinėje 
svetainėje (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/
index_en.htm). Vartotojai turi teisę prašyti atlikti techninį aptarnavimą pagal HP ribotąją garantiją arba 
pardavėjo teikiamą dviejų metų įstatymais nustatytą garantiją.

เอสโตเนีย
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 (www.hp.com/go/eu-legal) või võite külastada Euroopa 
tarbijakeskuste veebisaiti (http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-
judicial_redress/ecc-net/index_en.htm). Tarbijal on õigus valida, kas ta soovib kasutada HP piiratud garantiid 
või seadusega ette nähtud müüjapoolset kaheaastast garantiid.

รสัเซยี
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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การรบัประกันการคุ้มครองของ HP: การรบัประกันอยา่งจํากัดสาํหรบัตลับผง
หมกึ LaserJet

ผลติภัณฑ ์HP นี้ ไดร้บัการรบัประกันวา่ปราศจากขอ้บกพรอ่งดา้นวัสดแุละฝีมอืการผลติ

การรบัประกันนี้ ไมม่ผีลตอ่ผลติภัณฑท์ ี ่(ก) มกีารเตมิ ผลติซํา้ หรอืดัดแปลงแก ้ ไขในทางหนึ่งทางใด (ข) เกดิปัญหาจากการใชง้าน
ผดิประเภท การเกบ็รกัษาไมถ่กูตอ้ง หรอืมกีารใชง้านนอกเหนอืจากขอ้มลูจาํเพาะในดา้นสภาพแวดลอ้มการใชง้านสาํหรบัผลติภัณฑ ์
เคร ือ่งพมิพ ์ หรอื (ค) มกีารสกึหรอจากการใชง้านตามปกติ

ในการรบับรกิารตามเง ื่อนไขประกัน โปรดสง่คนืผลติภัณฑน์ี้ ไปยังสถานท ีซ่ ือ้ (พรอ้มคาํอธบิายปัญหาอยา่งเป็นลายลักษณอั์กษร 
และตัวอยา่งของงานพมิพ)์ หรอืตดิตอ่ฝ่ายบรกิารลกูคา้ของ HP HP สามารถเลอืกท ีจ่ะเปล ี่ยนแทนผลติภัณฑท์ ีพ่สิจูนแ์ลว้วา่มขีอ้
บกพรอ่ง หรอืคนืเงนิใหต้ามราคาท ีซ่ ือ้

ภายในขอบเขตท ีก่ฎหมายอนุญาต การรบัประกันขา้งตน้เป็นการรบัประกันอยา่งจาํกัด และไมม่กีารรบัประกันหรอืเง ื่อนไขอื่นใด ไม่
วา่จะเป็นลายลักษณอั์กษรหรอืทางวาจา เป็นไปโดยชัดเจนหรอืโดยนัย และ HP ไมร่บัผดิชอบตอ่การรบัประกันหรอืเง ื่อนไขโดยนัย
เก ี่ยวกับคณุคา่การเป็นสนิคา้ ความพงึพอใจ และความเหมาะสมตอ่วัตถปุระสงคอ์ยา่งหนึ่งอยา่งใดโดยเฉพาะ

ภายในขอบเขตท ีก่ฎหมายกาํหนด HP หรอืซัพพลายเออรข์อง HP จะไมม่สีว่นรบัผดิชอบตอ่ความเสยีหายทัง้ทางตรง กรณีพเิศษ 
ความเสยีหายท ีเ่กดิข ึน้เอง หรอืเป็นผลจากเหตกุารณอ์ ื่น (รวมถงึการสญูเสยีผลกาํไรหรอืขอ้มลู) หรอืความเสยีหายอื่นใด ไมว่า่จะ
เกดิข ึน้จากสญัญา การละเมดิหรอืเง ื่อนไขอื่นกต็าม

เง ื่อนไขการรบัประกันในคาํประกาศนี้ ยกเวน้ท ีก่ฎหมายอนุญาต จะไมจ่าํกัดหรอืแก ้ ไข และเป็นสว่นเพ ิม่เตมิของสทิธ ิต์ามกฎหมายท ี่
เกดิจากการขายผลติภัณฑแ์กท่า่น
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นโยบายของ HP เก่ียวกับอุปกรณส์ิน้เปลืองท่ี ไม่ ใชข่อง HP
HP ไมแ่นะนําให ้ ใชต้ลับผงหมกึท ี่ ไม่ ใชข่อง HP ไมว่า่จะเป็นของใหมห่รอืนํามาผลติใหม่

หมายเหตุ: สาํหรบัผลติภัณฑเ์คร ือ่งพมิพข์อง HP การใชต้ลับผงหมกึท ี่ ไม่ ใชข่อง HP หรอืตลับผงหมกึแบบเตมิไมม่ผีลตอ่การรบั
ประกันลกูคา้หรอืสญัญาการสนับสนุนของ HP กับลกูคา้ อยา่งไรกต็าม หากเคร ือ่งพมิพขั์ดขอ้งหรอืชาํรดุเสยีหายอันเนื่ องมาจากการ
ใชต้ลับผงหมกึท ี่ ไม่ ใชข่อง HP หรอืตลับผงหมกึแบบเตมิ HP จะคดิคา่เวลาและวัสดมุาตรฐานในการใหบ้รกิารเคร ือ่งพมิพส์าํหรบั
เหตขัุดขอ้งและชาํรดุเสยีหาย
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เว็บไซตต่์อต้านสนิค้าปลอมของ HP
ไปท ี ่www.hp.com/go/anticounterfeit เม ื่อคณุตดิตัง้ตลับผงหมกึของ HP แลว้ขอ้ความบนแผงควบคมุระบวุา่ตลับหมกึน้ัน
ไม่ ใชข่อง HP ทาง HP จะชว่ยตรวจสอบวา่ตลับหมกึดังกลา่วเป็นของแทห้รอืไม ่พรอ้มทัง้จะดาํเนนิขัน้ตอนตา่งๆ เพ ื่อแกป้ัญหา

ตลับผงหมกึของคณุอาจไม่ ใชต่ลับผงหมกึ HP ของแท ้หากคณุสงัเกตเหน็ส ิง่ตอ่ไปนี้

● หนา้แสดงสถานะอปุกรณส์ ิน้เปลอืงแสดงวา่มกีารตดิตัง้อปุกรณส์ ิน้เปลอืงท ี่ ไม่ ใชข่อง HP

● คณุพบปัญหามากมายเก ี่ยวกับตลับหมกึท ี่ ใชง้านอย ู่

● ตลับหมกึพมิพม์ลัีกษณะตา่งไปจากปกต ิ(ตัวอยา่งเชน่ บรรจภัุณฑ ์ไมเ่หมอืนบรรจภัุณฑข์อง HP)
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ขอ้มูลท่ีเก็บบนตลับผงหมกึ
ตลับผงหมกึ HP ท ี่ ใชกั้บเคร ือ่งพมิพน์ี้มชีพิหน่วยความจาํซ ึง่ชว่ยในการทาํงานของเคร ือ่งพมิพ ์

นอกจากนี้ ชพิหน่วยความจาํยังรวบรวมชดุขอ้มลูท ีจ่าํกัดเก ี่ยวกับการใชเ้คร ือ่งพมิพ ์ ซ ึง่อาจรวมถงึขอ้มลูตอ่ไปนี้: วันท ีต่ดิตัง้ตลับผง
หมกึครัง้แรก วันท ีท่ ี่ ใชง้านตลับผงหมกึครัง้ลา่สดุ จาํนวนหนา้ท ีพ่มิพ โ์ดยใชต้ลับผงหมกึนี้ พ ืน้ท ีก่ารพมิพ ์ โหมดการพมิพท์ ี่ ใช ้ขอ้
ผดิพลาดในการพมิพท์ ีเ่กดิข ึน้ และรุน่เคร ือ่งพมิพ ์ ขอ้มลูนีจ้ะชว่ย HP ในการออกแบบเคร ือ่งพมิพ ์ในอนาคตเพ ื่อตอบสนองความ
ตอ้งการในการพมิพข์องลกูคา้

ขอ้มลูท ีร่วบรวมไดจ้ากชพิหน่วยความจาํตลับผงหมกึน้ันไมม่ขีอ้มลูท ีส่ามารถระบตัุวลกูคา้ หรอืผ ู้ ใชต้ลับผงหมกึหรอืเคร ือ่งพมิพข์อง
ผ ู้ ใช ้

HP ส ุม่ตัวอยา่งชพิหน่วยความจาํจากตลับผงหมกึท ีส่ง่กลับมาตามโปรแกรมสง่คนืโดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยและการร ี ไซเคลิของ HP 
(HP Planet Partners: www.hp.com/recycle) HP จะนําชพิหน่วยความจาํจากการส ุม่ตัวอยา่งนี้มาศกึษาเพ ื่อปรบัปรงุ
เคร ือ่งพมิพ ์ HP ตอ่ไป ในอนาคต ค ูค่า้ HP ซ ึง่มสีว่นชว่ยเหลอืในการร ี ไซเคลิตลับผงหมกึนี้อาจมสีทิธ ิเ์ขา้ใชข้อ้มลูนี้ดว้ย

บรษัิทอื่นท ีเ่ป็นเจา้ของตลับผงหมกึมสีทิธ ิเ์ขา้ใชข้อ้มลูท ี่ ไมร่ะบชุ ื่อในชพิหน่วยความจาํ
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ขอ้ตกลงการอนุญาตให้ ใชส้ทิธิส์าํหรบัผู้ ใชข้ั้นสดุท้าย
อา่นอยา่งระมัดระวังกอ่นท ีจ่ะใชอ้ปุกรณซ์อฟตแ์วรน์ี้: ขอ้ตกลงการอนุญาตใชง้านสาํหรบัผ ู้ ใช ้('EULA') นี้คอืสญัญาตามกฎหมาย
ระหวา่ง (a) คณุ (บคุคลหรอืนติบิคุคล) และ (b) HP Inc. ('HP') ซ ึง่จะควบคมุการใชผ้ลติภัณฑซ์อฟตแ์วร ์ใดๆ ท ีต่ดิตัง้หรอืจัดใหห้า
โดย HP สาํหรบัใชกั้บผลติภัณฑ ์HP ของคณุ ('ผลติภัณฑ ์HP') ท ี่ ไม่ ไดอ้ย ูภ่ายใตข้อ้ตกลงการอนุญาตใชง้านแยกตา่งหากระหวา่ง
คณุและ HP หรอืซัพพลายเออร ์ ซอฟตแ์วรอ์ ื่นๆ อาจม ีEULA ในในเอกสารออนไลน ์คาํวา่ 'ผลติภัณฑซ์อฟตแ์วร ์' หมายถงึ
ซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์ และอาจรวมถงึส ือ่บันทกึท ีเ่ก ี่ยวขอ้ง ส ิง่พมิพ ์ และเอกสาร 'ออนไลน'์ หรอือเิลก็ทรอนกิส ์

การแก ้ ไขหรอืเอกสารเพ ิม่เตมิสาํหรบั EULA นี้อาจมาพรอ้มกับผลติภัณฑ ์HP

สทิธ ิ ์ ในผลติภัณฑซ์อฟตแ์วร ์ไดร้บัการเสนอใหเ้ฉพาะภายใตเ้ง ื่อนไขท ีว่า่คณุไดย้อมรบัขอ้กาํหนดและเง ื่อนไขทัง้หมดของ EULA นี้ 
โดยการตดิตัง้ การทาํสาํเนา การดาวน ์โหลด หรอืการใชผ้ลติภัณฑซ์อฟตแ์วร ์ คณุไดย้อมรบัท ีจ่ะผกูพันโดยขอ้กาํหนดของ EULA นี้ 
หากคณุไมย่อมรบัขอ้กาํหนดการอนุญาตใชง้านเหลา่นี้ แนวทางการแก ้ ไขประการเดยีวสาํหรบัคณุคอืการสง่คนืผลติภัณฑท์ ี่ ไม่ ได ้
ใชง้านทัง้หมด (ฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร)์ ภายใน 14 วัน เพ ื่อขอรบัเงนิคนืภายใตน้โยบายขอรบัเงนิคนืของสถานท ีท่ ีค่ณุซ ือ้

1. การให้การอนุญาตใชง้าน HP ใหส้ทิธ ิค์ณุดังตอ่ไปนี้ตราบใดท ีค่ณุปฏบัิตติามขอ้กาํหนดและเง ื่อนไขทัง้หมดของ EULA นี้:

a. การใชง้าน คณุสามารถใชผ้ลติภัณฑซ์อฟตแ์วรบ์นคอมพวิเตอรเ์คร ือ่งเดยีว ('คอมพวิเตอรข์องคณุ') หากคณุไดร้บั
ผลติภัณฑซ์อฟตแ์วรผ์า่นอนิเทอรเ์นต็ และไดร้บัอนุญาตสาํหรบัการใชง้านบนคอมพวิเตอรม์ากกวา่หนึ่งเคร ือ่งอย ูแ่ลว้ 
คณุสามารถตดิตัง้และใชผ้ลติภัณฑซ์อฟตแ์วรบ์นคอมพวิเตอรดั์งกลา่วเทา่น้ัน คณุตอ้งไมแ่ยกสว่นคอมโพเนนตข์อง
ผลติภัณฑซ์อฟตแ์วรส์าํหรบัการใชบ้นคอมพวิเตอรม์ากกวา่หนึ่งเคร ือ่ง คณุไมม่สีทิธ ิแ์จกจา่ยผลติภัณฑซ์อฟตแ์วร ์ คณุ
สามารถโหลดผลติภัณฑซ์อฟตแ์วร ์ไว ้ ในหน่วยความจาํชัว่คราว (RAM) ของคอมพวิเตอรข์องคณุสาํหรบัวัตถปุระสงค ์
การใชผ้ลติภัณฑซ์อฟตแ์วร ์

b. การจัดเกบ็ คณุสามารถทาํสาํเนาผลติภัณฑซ์อฟตแ์วร ์ไว ้ ในหน่วยความจาํภายในหรอือปุกรณจั์ดเกบ็ขอ้มลูของ
ผลติภัณฑ ์HP

c. การทาํสาํเนา คณุสามารถทาํสาํเนาผลติภัณฑซ์อฟตแ์วรเ์พ ื่อการจัดเกบ็หรอืการสาํรอง โดยสาํเนาตอ้งมคีาํประกาศเร ือ่ง
กรรมสทิธ ิข์องผลติภัณฑซ์อฟตแ์วรเ์ดมิทัง้หมด และใชเ้พ ื่อการสาํรองเทา่น้ัน

d. การสงวนสทิธ ิ ์ HP และซัพพลายเออรข์อง HP ขอสงวนสทิธ ิทั์ง้หมดท ี่ ไม่ ได ้ ให ้ ไวแ้กค่ณุใน EULA นี้อยา่งชัดแจง้

e. ฟรแีวร ์ โดยไมค่าํนงึถงึขอ้กาํหนดและเง ื่อนไขของ EULA นี้ ทัง้หมดหรอืบางสว่นของผลติภัณฑซ์อฟตแ์วรซ์ ึง่เป็น
ซอฟตแ์วรท์ ี่ ไม่ ใชก่รรมสทิธ ิข์อง HP หรอืซอฟตแ์วรท์ ีจั่ดหาใหภ้ายใตก้ารอนุญาตสาธารณะโดยบคุคลท ีส่าม ('ฟรแีวร ์') 
อนุญาตใหค้ณุใชง้านภายใตข้อ้กาํหนดและเง ื่อนไขของขอ้ตกลงการอนุญาตใชง้านซอฟตแ์วรท์ ีม่าพรอ้มกับฟรแีวรดั์ง
กลา่ว ไมว่า่จะในรปูแบบของขอ้ตกลงแบบสมบรูณ ์ใบอนุญาตใชง้านแบบยอ่ หรอืขอ้กาํหนดการอนุญาตใชง้านแบบ
อเิลก็ทรอนกิสท์ ีย่อมรบัในขณะท ีด่าวน ์โหลด การใชฟ้รแีวรข์องคณุจะอย ูภ่ายใตข้อ้กาํหนดและเง ื่อนไขของใบอนุญาตดัง
กลา่ว

f. โซลชัูนการก ูค้นื โซลชัูนการก ูค้นืซอฟตแ์วร ์ใดๆ ท ีม่าพรอ้มกับ/สาํหรบัผลติภัณฑ ์HP ของคณุ ไมว่า่จะในรปูแบบของ
โซลชัูนแบบฮารด์ดสิก ์ไดรฟ ์โซลชัูนการก ูค้นืแบบส ือ่บันทกึภายนอก (เชน่ ฟลอปป้ีดสิก ์ซดี ีหรอืดวีดี)ี หรอืโซลชัูนเทยีบ
ในรปูแบบอื่นๆ สามารถใชส้าํหรบัการเรยีกคนืฮารด์ดสิกข์องผลติภัณฑ ์HP ท ีม่าพรอ้มกับ/สาํหรบัโซลชัูนการก ูค้นืท ีซ่ ือ้
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ไวเ้ดมิเทา่น้ัน การใชซ้อฟตแ์วรร์ะบบปฏบัิตกิาร Microsoft ใดๆ ท ีม่อีย ู่ ในโซลชัูนการก ูค้นืดังกลา่วจะอย ูภ่ายใตข้อ้
ตกลงการอนุญาตใชง้านของ Microsoft

2. การอัปเกรด ในการใชผ้ลติภัณฑซ์อฟตแ์วรท์ ีร่ะบวุา่เป็นการอัปเกรด คณุตอ้งไดร้บัอนุญาตใชง้านสาํหรบัผลติภัณฑเ์ดมิท ี ่
HP ระบไุวว้า่มสีทิธ ิอั์ปเกรดกอ่น หลังจากการอัปเกรด คณุไมส่ามารถใชผ้ลติภัณฑซ์อฟตแ์วรเ์ดมิท ีเ่ป็นฐานสาํหรบัการไดร้บั
สทิธ ิอั์ปเกรดอกีตอ่ไป โดยการใชผ้ลติภัณฑซ์อฟตแ์วร ์ คณุยอมรบัวา่ HP สามารถเขา้ถงึผลติภัณฑ ์HP ของคณุโดยอัตโนมัติ
เม ื่อเช ื่อมตอ่กับอนิเทอรเ์นต็เพ ื่อตรวจสอบเวอรชั์นและสถานะของผลติภัณฑซ์อฟตแ์วรบ์างอยา่งและอาจดาวน ์โหลดและตดิ
ตัง้อัปเกรดและอัปเดตผลติภัณฑซ์อฟตแ์วรดั์งกลา่วบนผลติภัณฑ ์HP ของคณุโดยอัตโนมัตเิพ ื่อใหเ้วอรชั์นใหม ่หรอือัปเดตท ี่
จาํเป็นเพ ื่อรกัษาการทาํงาน ประสทิธภิาพ หรอืความปลอดภัยของซอฟตแ์วร ์ HP และผลติภัณฑ ์HP ของคณุ และอาํนวยความ
สะดวกในการใหก้ารสนับสนุนหรอืบรกิารอื่นๆ ท ีม่อบใหค้ณุ ในบางกรณี และข ึน้อย ูกั่บประเภทของอัปเกรดหรอือัปเดต คณุ
จะไดร้บัแจง้ (ผา่นป๊อปอัปหรอืวธิอี ื่น) ซ ึง่ตอ้งใหค้ณุเร ิม่การอัปเกรดหรอือัปเดต

3. ซอฟตแ์วรเ์พ่ิมเติม EULA นี้ ใชกั้บอัปเดตหรอืสว่นเพ ิม่เตมิของผลติภัณฑซ์อฟตแ์วรเ์ดมิท ีจั่ดหาให ้โดย HP ยกเวน้ HP 
จัดหาขอ้กาํหนดอื่นใหม้าพรอ้มกับอัปเดตหรอืสว่นเพ ิม่เตมิ ในกรณีท ีม่ขีอ้ขัดแยง้ระหวา่งขอ้กาํหนดดังกลา่ว ขอ้กาํหนดอื่นจะ
มผีลใชบั้งคับท ีเ่หนอืกวา่

4. การโอน

a. บคุคลท ีส่าม ผ ู้ ใชผ้ลติภัณฑซ์อฟตแ์วรค์นแรกสามารถโอนผลติภัณฑซ์อฟตแ์วร ์ใหกั้บผ ู้ ใชค้นอื่นไดห้นึ่งครัง้ การโอน
ใดๆ ตอ้งประกอบดว้ยสว่นคอมโพเนนตทั์ง้หมด, ส ือ่บันทกึ, ส ิง่พมิพ,์ EULA นี้ และใบรบัรองความเป็นของแท ้หากม ี
การโอนตอ้งไม่ ใชก่ารโอนโดยออ้ม เชน่ การสง่มอบ กอ่นท ีจ่ะโอน ผ ู้ ใชท้ ี่ ไดร้บัผลติภัณฑท์ ี่ โอนจะตอ้งยอมรบัขอ้
กาํหนด EULA ทัง้หมด เม ื่อมกีารโอนผลติภัณฑซ์อฟตแ์วร ์ การอนุญาตใชง้านของคณุจะส ิน้สดุลงโดยอัตโนมัติ

b. ขอ้จาํกัด คณุตอ้งไมเ่ชา่ ใหเ้ชา่ หรอืใหย้มืผลติภัณฑซ์อฟตแ์วร ์ หรอืใชผ้ลติภัณฑซ์อฟตแ์วรเ์พ ื่อการใชแ้บบไทมแ์ชรงิ
เพ ื่อการคา้หรอืการใชข้องสาํนักงาน คณุตอ้งไม่ ใหอ้นุญาตชว่ง โอนสทิธ ิหรอืโอนใบอนุญาตผลติภัณฑซ์อฟตแ์วร ์ 
ยกเวน้จะมกีารระบไุว ้ ใน EULA นี้อยา่งชัดแจง้

5. สทิธิ ์ ในกรรมสทิธิ ์สทิธ ิ ์ ในทรพัยส์นิทางปัญญาทัง้หมดในผลติภัณฑซ์อฟตแ์วรแ์ละเอกสารผ ู้ ใชเ้ป็นของ HP หรอืซัพพลาย
เออร ์ และไดร้บัความคุม้ครองตามกฎหมาย รวมถงึแต่ ไมจ่าํกัดเพยีงกฎหมายลขิสทิธ ิ ์ ความลับทางการคา้ และ
เคร ือ่งหมายการคา้ของสหรฐัอเมรกิา ตลอดจนกฎหมายท ีบั่งคับใชแ้ละบทบัญญัตติามสนธสิญัญาระหวา่งประเทศ/พ ืน้ท ีอ่ ื่น ๆ
คณุตอ้งไมล่บขอ้มลูระบผุลติภัณฑ ์ประกาศเร ือ่งลขิสทิธ ิ ์ หรอืขอ้จาํกัดเร ือ่งกรรมสทิธ ิอ์อกจากผลติภัณฑซ์อฟตแ์วร ์

6. ขอ้จํากัดเก่ียวกับการทําวิศวกรรมย้อนกลับ คณุตอ้งไมท่าํวศิวกรรมยอ้นกลับ แปลกลับ หรอืถอดรหัสผลติภัณฑ ์
ซอฟตแ์วร ์ ยกเวน้และตามขอบเขตของสทิธ ิ ์ ในการดาํเนนิการดังกลา่วภายใตก้ฎหมายท ีบั่งคับใชเ้ทา่น้ันโดยไมค่าํนงึถงึขอ้จาํกัด
นี้ หรอืระบไุว ้ ใน EULA นี้อยา่งชัดแจง้

7. ขอ้กําหนด EULA นีจ้ะมผีลบังคับใชย้กเวน้ถกูยกเลกิหรอืปฏเิสธ EULA นีจ้ะส ิน้สดุตามเง ื่อนไขท ีก่าํหนดไว ้ ในท ีอ่ ื่นใน EULA 
นี้ หรอืหากคณุไมป่ฏบัิตติามขอ้กาํหนดหรอืเง ื่อนไขของ EULA นี้

8. ความยนิยอมให้รวบรวม/ใชข้อ้มูล

a. HP จะใชค้กุก ีแ้ละเคร ือ่งมอืเทคโนโลยเีวบ็อ ื่นๆ เพ ื่อรวบรวมขอ้มลูทางดา้นเทคนคิท ี่ ไมร่ะบชุ ื่อซ ึง่เก ี่ยวขอ้งกับ
ซอฟตแ์วรข์อง HP และผลติภัณฑ ์HP ของคณุ ขอ้มลูนีจ้ะถกูใชเ้พ ื่อใหอั้ปเกรดและการสนับสนุนท ีเ่ก ี่ยวขอ้ง หรอื
บรกิารอื่นๆ ตามท ีอ่ธบิายไว ้ ในสว่นท ี ่2 HP จะรวบรวมขอ้มลูสว่นตัวท ีม่อีนิเทอรเ์นต็โปรโตคอลแอดเดรสของคณุ หรอื
ขอ้มลูระบตัุวตนเฉพาะอื่นท ีเ่ก ี่ยวขอ้งกับผลติภัณฑ ์HP ของคณุ และขอ้มลูท ีค่ณุให ้ ไว ้ ในการลงทะเบยีนผลติภัณฑ ์
HP ของคณุ นอกจากการใหอั้ปเกรดและการสนับสนุนท ีเ่ก ี่ยวขอ้ง หรอืบรกิารอื่นๆ ขอ้มลูนีจ้ะใชส้าํหรบัการสง่การส ือ่สาร
ทางการตลาดใหกั้บคณุ (ดว้ยความยนิยอมอยา่งชัดเจนของคณุในแตล่ะกรณีตามกฎหมายท ีบั่งคับใช)้

ตามขอบเขตท ีอ่นุญาตโดยกฎหมายท ีบั่งคับใช ้โดยการยอมรบัขอ้กาํหนดและเง ื่อนไขเหลา่นี้ คณุยนิยอมให ้HP บรษัิท
สาขา และบรษัิทในเครอืรวบรวมและใชข้อ้มลูท ี่ ไมร่ะบชุ ื่อและขอ้มลูสว่นตัวตามท ีอ่ธบิายไว ้ ใน EULA นี้ และอธบิายเพ ิม่
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เตมิไว ้ ในนโยบายความเป็นสว่นตัวของ HP: www8.hp.com/us/en/privacy/privacy.html?
jumpid=reg_r1002_usen_c-001_title_r0001

b. การรวบรวม/ใชบ้คุคลท ีส่าม โปรแกรมซอฟตแ์วรบ์างอยา่งท ีร่วมอย ู่ ในผลติภัณฑ ์HP จัดหาใหค้ณุและอนุญาตใหค้ณุ
ใชง้านแยกตา่งหากโดยผ ู้ ใหบ้รกิารบคุคลท ีส่าม (“ซอฟตแ์วรบ์คุคลท ีส่าม”) ซอฟตแ์วรบ์คุคลท ีส่ามอาจตดิตัง้และทาํงาน
บนผลติภัณฑ ์HP ของคณุแมว้า่คณุไม่ ไดเ้ลอืกเปิดใชง้าน/ซ ือ้ซอฟตแ์วรดั์งกลา่ว ซอฟตแ์วรบ์คุคลท ีส่ามอาจรวบรวม
และสง่ขอ้มลูทางเทคนคิเก ี่ยวกับระบบของคณุ (เชน่ IP แอดเดรส ตัวระบอุปุกรณเ์ฉพาะ เวอรชั์นซอฟตแ์วรท์ ีต่ดิตัง้ 
ฯลฯ) และขอ้มลูระบบอื่นๆ บคุคลท ีส่ามจะใชข้อ้มลูนี้เพ ื่อระบแุอททรบิวิตร์ะบบทางเทคนคิ และตรวจสอบวา่ซอฟตแ์วร ์
เวอรชั์นลา่สดุตดิตัง้ในระบบของคณุแลว้ หากคณุไมต่อ้งการใหซ้อฟตแ์วรบ์คุคลท ีส่ามรวบรวมขอ้มลูทางเทคนคินี้ หรอื
สง่อัปเดตเวอรชั์นใหค้ณุโดยอัตโนมัตคิณุควรถอนการตดิตัง้ซอฟตแ์วรก์อ่นเช ื่อมตอ่กับอนิเทอรเ์นต็

9. ขอ้สงวนสทิธิก์ารรบัประกัน ตามขอบเขตท ีอ่นุญาตโดยกฎหมายท ีบั่งคับใช ้HP และซัพพลายเออรจั์ดหาผลติภัณฑ ์
ซอฟตแ์วร ์ใหต้ามสภาพ “ท ีเ่ป็นอย ู”่ และอาจเกดิขอ้ผดิพลาดข ึน้ได ้ดังน้ันจงึขอปฏเิสธการรบัประกัน ประกัน และเง ื่อนไข
อื่นๆ ทัง้หมดไมว่า่จะโดยชัดแจง้ โดยนัย หรอืตามท ีก่ฎหมายกาํหนด รวมถงึแต่ ไมจ่าํกัดเพยีงการรบัประกันกรรมสทิธ ิแ์ละการ
ไมล่ะเมดิสทิธ ิ ์ การรบัประกันโดยนัย หนา้ท ี ่รบัประกัน หรอืเง ื่อนไขของความสามารถในการขาย คณุภาพท ีน่่าพอใจ หรอืความ
เหมาะสมกับวัตถปุระสงคเ์ฉพาะ และการปราศจากไวรสัทัง้หมดท ีเ่ก ี่ยวขอ้งกับผลติภัณฑซ์อฟตแ์วร ์ บางรฐั/เขตอาํนาจศาลไม่
อนุญาตใหย้กเวน้การรบัประกันโดยนัยหรอืจาํกัดระยะเวลาของการรบัประกันโดยนัย ดังน้ันขอ้สงวนสทิธ ิข์า้งตน้อาจไมม่ผีล
บังคับใชกั้บคณุทัง้หมด

ในออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์ซอฟตแ์วรม์าพรอ้มกับการรบัประกันท ี่ ไมส่ามารถยกเวน้ไดภ้ายใตก้ฎหมายผ ูบ้ร ิ โภคของ
ออสเตรเลยีและนวิซแีลนด ์ผ ูบ้ร ิ โภคในออสเตรเลยีมสีทิธ ิส์าํหรบัการเปล ี่ยนหรอืขอรบัเงนิคนืสาํหรบัความบกพรอ่งในสาระ
สาํคัญ และการชดเชยสาํหรบัการสญูเสยีหรอืความเสยีหายท ีส่ามารถคาดการณ ์ไดต้ามสมควร ผ ูบ้ร ิ โภคในออสเตรเลยียังม ี
สทิธ ิร์บัการซอ่มแซมซอฟตแ์วรห์รอืเปล ี่ยนหากคณุภาพไมเ่ป็นท ีย่อมรบั และความบกพรอ่งน้ันไมถ่งึขนาดเป็นความบกพรอ่ง
ในสาระสาํคัญ ผ ูบ้ร ิ โภคในนวิซแีลนดท์ ีซ่ ือ้สนิคา้สาํหรบัการใชส้ว่นตัว ภายในบา้น หรอืภายในครวัเรอืน หรอืเพ ื่อการบร ิโภค 
และไม่ ใชวั่ตถปุระสงคท์างธรุกจิ ('ผ ูบ้ร ิ โภคในนวิซแีลนด'์) มสีทิธ ิ ์ไดร้บัการซอ่มแซม เปล ี่ยน รบัเงนิคนืสาํหรบัความบกพรอ่ง 
และการชดเชยสาํหรบัการสญูเสยีหรอืความเสยีหายท ีส่ามารถคาดการณ ์ไดต้ามสมควรอื่นๆ

10. การจํากัดความรบัผิด ภายใตก้ฎหมายทอ้งถ ิน่ โดยไมค่าํนงึถงึความเสยีหายท ีค่ณุอาจประสบ ความรบัผดิทัง้หมดของ HP 
และซัพพลายเออรภ์ายใตข้อ้กาํหนดของ EULA นี้ และการแก ้ ไขสาํหรบัคณุโดยเฉพาะสาํหรบัขอ้ความขา้งตน้จะจาํกัดตามจาํนวน
ท ีม่ากกวา่ระหวา่งจาํนวนเงนิท ีค่ณุจา่ยแยกตา่งหากสาํหรบัผลติภัณฑซ์อฟตแ์วรห์รอื 5.00 ดอลลารส์หรฐัฯ ตามขอบเขตท ี่
อนุญาตโดยกฎหมายท ีบั่งคับใช ้HP หรอืซัพพลายเออรจ์ะไมร่บัผดิตอ่ความเสยีหายจาํเพาะ เนื่ องมาจากการผดิสญัญา โดย
ออ้ม หรอืผลสบืเนื่ อง (รวมถงึแต่ ไมจ่าํกัดเพยีงความเสยีหายสาํหรบัการสญูเสยีกาํไร หรอืขอ้มลูลับหรอืขอ้มลูอ ื่น สาํหรบัการ
หยดุชะงักของธรุกจิ สาํหรบัการบาดเจบ็ของบคุคล สาํหรบัการสญูเสยีความเป็นสว่นตัวท ีเ่กดิจากหรอืเก ี่ยวกับการใชห้รอืไม่
สามารถจะใชผ้ลติภัณฑซ์อฟตแ์วร ์ หรอืเก ี่ยวขอ้งกับขอ้กาํหนดใดๆ ของ EULA นี้ แมว้า่ HP หรอืซัพพลายเออรจ์ะไดร้บัแจง้
ถงึความเป็นไป ไดข้องความเสยีหายดังกลา่วกต็าม และแมว้า่การแก ้ ไขเยยีวยาจะไมเ่ป็นไปตามวัตถปุระสงคท์ ีส่าํคัญ บางรฐั/
เขตอาํนาจศาลไมอ่นุญาตใหย้กเวน้หรอืจาํกัดความเสยีหายเนื่ องมาจากการผดิสญัญาหรอืผลสบืเนื่ อง ดังน้ันขอ้จาํกัดหรอืการ
ยกเวน้ขา้งตน้อาจไมม่ผีลบังคับใชกั้บคณุ

11. ลูกค้าท่ีเป็นหน่วยงานรฐัของประเทศสหรฐัฯ ยดึหลักตาม FAR 12.211 และ 12.212, ซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอรเ์ชงิ
พาณิชย ์ เอกสารซอฟตแ์วรค์อมพวิเตอร ์ และขอ้มลูทางเทคนคิสาํหรบัสนิคา้เชงิพาณิชยอ์นุญาตใหห้น่วยงานรฐัของประเทศ
สหรฐัใชง้านภายใต ้ ใบอนุญาตเชงิพาณิชยม์าตรฐานของ HP

12. การปฏิบัติตามกฎหมายการสง่ออก คณุตอ้งปฏบัิตติามกฎหมายและกฎระเบยีบทัง้หมดของสหรฐัอเมรกิาและประเทศ/
พ ืน้ท ีอ่ ื่นๆ ("กฎหมายการสง่ออก") เพ ื่อใหแ้น่ ใจวา่ผลติภัณฑซ์อฟตแ์วร ์ไม่ ได ้(1) สง่ออกโดยตรงหรอืโดยออ้มละเมดิ
กฎหมายการสง่ออก หรอื (2) ใชส้าํหรบัวัตถปุระสงค ์ใดๆ ท ีห่า้มโดยกฎหมายการสง่ออก รวมถงึแต่ ไมจ่าํกัดเพยีงการแพร ่
ขยายอาวธุนวิเคลยีร ์ เคม ีหรอืชวีภาพ

13. ความสามารถและอํานาจในการทําสญัญา คณุรบัรองวา่คณุเป็นผ ูท้ ีบ่รรลนุติภิาวะแลว้ตามกฎหมายในรฐัท ีค่ณุพาํนักอย ู ่
และหากเป็นไป ได ้คณุไดร้บัอนุญาตจากนายจา้งของคณุใหท้าํสญัญานี้
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14. กฎหมายท่ีบังคับใช ้EULA นี้อย ูภ่ายใตก้ฎหมายของประเทศ/พ ืน้ท ีท่ ีม่กีารซ ือ้อปุกรณ ์

15. ขอ้ตกลงท้ังหมด EULA นี้ (รวมทัง้เอกสารเพ ิม่เตมิหรอืการแก ้ ไขสาํหรบั EULA นีท้ ีม่าพรอ้มกับผลติภัณฑ ์HP) เป็นขอ้
ตกลงทัง้หมดระหวา่งคณุและ HP เก ี่ยวขอ้งกับผลติภัณฑซ์อฟตแ์วร ์ และจะมผีลทดแทนการส ือ่สาร ขอ้เสนอ และการนํา
เสนอดว้ยคาํพดูหรอืลายลักษณอั์กษรทัง้หมดกอ่นหนา้นีห้รอืในเวลาเดยีวกันเก ี่ยวขอ้งกับผลติภัณฑซ์อฟตแ์วรห์รอืเนื้อหาอื่น
ใดท ีค่รอบคลมุโดย EULA นี้ ในกรณีท ีข่อ้กาํหนดของนโยบายหรอืโปรแกรมใดๆ ของ HP สาํหรบับรกิารสนับสนุนขัดแยง้กับขอ้
กาํหนดของ EULA นี้ ขอ้กาํหนดของ EULA นีจ้ะมผีลใชบั้งคับ

© สงวนลขิสทิธ ิ ์ 2015 HP Development Company, L.P.

อาจมกีารเปล ี่ยนแปลงขอ้มลูในเอกสารนี้ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ช ื่อผลติภัณฑอ์ื่นทัง้หมดท ีก่ลา่วถงึในท ีน่ี้อาจเป็น
เคร ือ่งหมายการคา้ของบรษัิทท ีเ่ป็นเจา้ของ ตามขอบเขตท ีอ่นุญาตโดยกฎหมายท ีบั่งคับใช ้การรบัประกันผลติภัณฑแ์ละบรกิารของ 
HP จะอย ู่ ในหนังสอืรบัประกันท ีม่าพรอ้มกับผลติภัณฑแ์ละบรกิารนี้เทา่น้ัน โดยไมม่สี ิง่ใดท ีถ่อืไดว้า่เป็นการรบัประกันเพ ิม่เตมิ ตาม
ขอบเขตท ีอ่นุญาตโดยกฎหมายท ีบั่งคับใช ้HP จะไมร่บัผดิตอ่ขอ้ผดิพลาดทางดา้นเทคนคิหรอืดา้นเนื้อหา หรอืขอ้ความท ี่ ไมค่รบ
ถว้นในเอกสารนี้

ฉบับท ีห่นึ่ง: สงิหาคม 2015
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บรกิารรบัประกันโดยให้ลูกค้าซอ่มแซมด้วยตนเอง
ผลติภัณฑ ์HP ไดร้บัการออกแบบมาให ้ ใชช้ ิน้สว่นท ีล่กูคา้สามารถซอ่มแซมไดด้ว้ยตนเอง (CSR) เพ ื่อลดระยะเวลาในการซอ่มแซม
และเพ ิม่ความยดืหยุน่ในการเปล ี่ยนช ิน้สว่นท ีม่ขีอ้บกพรอ่ง หากในระหวา่งชว่งวนิจิฉัย HP สรปุวา่ควรทาํการซอ่มแซมโดยใชช้ ิน้สว่น 
CSR ทาง HP จะจัดสง่ช ิน้สว่นน้ันเพ ื่อใหค้ณุทาํการเปล ี่ยนดว้ยตนเอง ช ิน้สว่น CSR มสีองประเภท ไดแ้ก ่1) ช ิน้สว่นท ีต่อ้งใหล้กูคา้
เปล ี่ยนดว้ยตนเอง หากคณุขอให ้HP เป็นผ ูเ้ปล ี่ยนช ิน้สว่นเหลา่นี้ คณุจะตอ้งชาํระคา่เดนิทางและคา่แรงในการใหบ้รกิาร 2) ช ิน้สว่น
ท ีล่กูคา้สามารถเลอืกเปล ี่ยนเองหรอืไมก่ ็ ได ้ช ิน้สว่นเหลา่นี้ออกแบบมาใหล้กูคา้สามารถเปล ี่ยนเองไดเ้ชน่กัน อยา่งไรกต็าม หากคณุ
ขอให ้HP เป็นผ ูเ้ปล ี่ยนช ิน้สว่นดังกลา่ว ทาง HP อาจเปล ี่ยนช ิน้สว่นให ้โดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยใดๆ เพ ิม่เตมิ ทัง้นีข้ ึน้อย ูกั่บประเภทของ
การรบัประกันท ีก่าํหนดไวส้าํหรบัผลติภัณฑข์องคณุ

ช ิน้สว่น CSR อาจถกูจัดสง่ใหค้ณุในวันทาํการถัดไปโดยข ึน้อย ูกั่บสถานท ีแ่ละการมชี ิน้สว่นท ีพ่รอ้มจะจัดสง่ การจัดสง่ช ิน้สว่นในวัน
เดยีวกันหรอืภายใน 4 ชัว่โมงจะมคีา่บรกิารเพ ิม่โดยข ึน้อย ูกั่บเง ื่อนไขดา้นสถานท ี ่หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอืเพ ิม่เตมิ โปรด
ตดิตอ่ศนูยบ์รกิารดา้นเทคนคิของ HP และชา่งเทคนคิของเราจะใหค้าํแนะนําทางโทรศพัทแ์กค่ณุ HP จะเป็นผ ูก้าํหนดเม ื่อสง่วัสดุ
พรอ้มช ิน้สว่น CSR สาํรองวา่จะตอ้งสง่ช ิน้สว่นท ีช่าํรดุบกพรอ่งกลับคนืใหท้าง HP หรอืไม ่ในกรณีท ีต่อ้งมกีารสง่คนืช ิน้สว่นท ี่
บกพรอ่งใหกั้บ HP คณุจะตอ้งจัดสง่ช ิน้สว่นดังกลา่วคนืแก ่HP ภายในระยะเวลาท ีก่าํหนด ซ ึง่โดยปกตคิอืหา้ (5) วันทาํการ ช ิน้สว่นท ี่
ชาํรดุจะตอ้งสง่คนืพรอ้มกับเอกสารประกอบของช ิน้สว่นน้ันในบรรจภัุณฑข์นสง่ท ีม่ ี ให ้HP จะเรยีกเกบ็คา่ใชจ้า่ยจากคณุในสว่นของ
ช ิน้สว่นทดแทน หากคณุไมส่ง่คนืช ิน้สว่นท ีช่าํรดุใหกั้บ HP ตามเง ื่อนไขการรบัประกันแบบใหล้กูคา้ซอ่มแซมดว้ยตนเอง HP จะออก
คา่ใชจ้า่ยในสว่นคา่จัดสง่และการสง่คนืช ิน้สว่นทัง้หมด และจะกาํหนดเองวา่จะใชบ้รกิารบรษัิทขนสง่ใด
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การสนับสนุนลูกค้า
ขอบรกิารสนับสนุนทางโทรศพัทส์าํหรบัประเทศ/พ ืน้ท ีข่องคณุ

เตรยีมขอ้มลูช ื่อเคร ือ่ง หมายเลขซเีรยีล วันท ีซ่ ือ้ และคาํอธบิายปัญหาใหพ้รอ้ม

หมายเลขโทรศพัทข์องแตล่ะประเทศ/พ ืน้ท ีจ่ะอย ู่ ในแผน่เอกสารในกลอ่ง
เคร ือ่งพมิพ ์ หรอืท ี ่www.hp.com/support/

รบัการสนับสนุนทางอนิเทอรเ์นต็ 24 ชัว่โมง และดาวน ์โหลดยทูลิติซีอฟตแ์วร ์
และไดรเวอร ์

www.hp.com/support/colorljM252

สัง่ซ ือ้บรกิารหรอืขอ้ตกลงในการบาํรงุรกัษาของ HP www.hp.com/go/carepack

ลงทะเบยีนเคร ือ่งพมิพข์องคณุ www.register.hp.com
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2 แผนการควบคุมผลิตภัณฑม์ิ ให้ทําลายสิง่
แวดล้อม

● การคุม้ครองส ิง่แวดลอ้ม

● การกอ่กา๊ซโอโซน

● การส ิน้เปลอืงพลังงาน

● การใชผ้งหมกึ

● การใชก้ระดาษ

● พลาสตกิ

● อปุกรณส์ ิน้เปลอืงของ HP LaserJet

● กระดาษ

● ขอ้จาํกัดของวัสดุ

● การกาํจัดอปุกรณท์ ี่ ไม่ ใชแ้ลว้โดยผ ู้ ใช ้(ยโุรปและอนิเดยี)

● การร ี ไซเคลิฮารด์แวรอ์เิลก็ทรอนกิส ์

● ขอ้มลูการร ี ไซเคลิฮารด์แวรข์องบราซลิ

● สารเคม ี

● ขอ้มลูพลังงานผลติภัณฑต์าม European Union Commission Regulation 1275/2008 (กฎระเบยีบของสหภาพยโุรป
ฉบับท ี ่1275/2008)

● ประกาศการจาํกัดการใชส้ารอันตราย (อนิเดยี)

● ประกาศขอ้จาํกัดเก ี่ยวกับสารอันตราย (ตรุก)ี

● ประกาศการจาํกัดการใชส้ารอันตราย (ยเูครน)

● ตารางสสาร (จนี)

● ขอ้มลูสาํหรบัผ ู้ ใชเ้ก ี่ยวกับ SEPA Ecolabel (ประเทศจนี)

● ขอ้กาํหนดในการปรบัใชเ้คร ือ่งหมายการใชพ้ลังงานของจนีสาํหรบัเคร ือ่งพมิพ ์ โทรสาร และเคร ือ่งถา่ยเอกสาร
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● เอกสารขอ้มลูเก ี่ยวกับความปลอดภัยของวัสด ุ(MSDS)

● EPEAT

● สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ
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การคุ้มครองสิง่แวดล้อม
HP มุง่ม่ันท ีจ่ะจัดหาผลติภัณฑท์ ีม่คีณุภาพและเป็นมติรตอ่ส ิง่แวดลอ้ม โดยไดร้บัการออกแบบมาใหม้คีณุสมบัตทิ ีช่ว่ยลดผลกระทบ
ตอ่ส ิง่แวดลอ้ม

การก่อก๊าซโอโซน
การทาํลายกา๊ซโอโซนในอากาศสาํหรบัเคร ือ่งพมิพน์ี้ ไดร้บัการวัดตามวธิกีารท ี่ ไดร้บัการยอมรบัโดยทัว่ไป* และเม ื่อขอ้มลูการปลอ่ย
มลพษิเหลา่นี้มผีลกับ "สถานการณจ์าํลองการสมัผัสแบบจาํลองสาํหรบัสาํนักงานทัว่ไป"** HP สามารถตรวจสอบไดว้า่ไมม่ปีรมิาณ
โอโซนท ีต่รวจพบไดซ้ ึง่ถกูสรา้งข ึน้ในระหวา่งการพมิพท์ ีเ่กนิมาตรฐานหรอืแนวทางคณุภาพอากาศ ในอาคารในปัจจบัุน

* วธิกีารทดสอบสาํหรบัการตรวจหาการปลอ่ยกา๊ซจากอปุกรณท์ ีเ่ป็นเอกสารโดยคาํนงึถงึการตัดสนิใหฉ้ลากส ิง่แวดลอ้มสาํหรบัอปุกรณ ์
สาํนักงานท ีม่ฟีังกชั์น่การพมิพ์ RAL-UZ 171 – BAM กรกฏาคม 2012

** พจิารณาจากความเขม้ขน้ของโอโซนเม ื่อพมิพ ์ 2 ชัว่โมงตอ่วันในหอ้งขนาด 32 ลกูบาศกเ์มตร โดยมอัีตราการระบายอากาศ
เปล ี่ยนแปลงไป 0.72 ตอ่ชัว่โมง ดว้ยวัสดกุารพมิพข์อง HP

การสิน้เปลืองพลังงาน
การใชพ้ลังงานจะลดลงอยา่งเหน็ไดชั้ดขณะท ีอ่ย ู่ ในโหมดพรอ้ม สลปี หรอืปิด ซ ึง่ชว่ยประหยัดทรพัยากรธรรมชาตแิละประหยัดเงนิ
โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพท ีด่เีย ีย่มของสแกนเนอร ์ อปุกรณพ์มิพแ์ละอปุกรณเ์ก ี่ยวกับภาพของ HP ท ีม่เีคร ือ่งหมายโลโก ้
ENERGY STAR® มคีณุสมบัตติรงตามขอ้กาํหนด ENERGY STAR สาํหรบัอปุกรณเ์ก ี่ยวกับภาพของกรมคุม้ครองส ิง่แวดลอ้มแหง่
สหรฐัอเมรกิา (U.S. Environmental Protection Agency) เคร ือ่งหมายดังตอ่ไปนีจ้ะปรากฏบนผลติภัณฑเ์ก ี่ยวกับภาพท ีต่รง
ตามคณุสมบัตขิอง ENERGY STAR

ขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับรุน่ของอปุกรณภ์าพท ีม่คีณุสมบัตติามขอ้กาํหนด ENERGY STAR มอีย ูท่ ี:่

www.hp.com/go/energystar

การใชผ้งหมกึ
โหมด EconoMode จะใชผ้งหมกึนอ้ยกวา่การใชง้านโหมดอื่น ซ ึง่จะชว่ยให ้ ใชง้านตลับหมกึพมิพ ์ไดย้าวนานข ึน้ แต ่HP ไมแ่นะนําให ้
ใช ้EconoMode ตลอดเวลา เพราะหากใช ้EconoMode ตลอดเวลา ปรมิาณหมกึอาจเหลอือย ูน่านเกนิกวา่อายขุองช ิน้สว่นในตลับ
หมกึพมิพ ์ หากคณุภาพการพมิพเ์ร ิม่ลดลง และไมส่ามารถยอมรบัได ้โปรดพจิารณาเปล ี่ยนตลับหมกึพมิพ ์ใหม่

THWW การคุม้ครองส ิง่แวดลอ้ม 25
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การใชก้ระดาษ
คณุสมบัตกิารพมิพส์องดา้น (ดว้ยตนเองและอัตโนมัต)ิ และความสามารถในการพมิพแ์บบ N-up (พมิพห์ลายหนา้บนกระดาษดา้น
เดยีว) ของเคร ือ่งพมิพน์ี้ สามารถลดปรมิาณการใชก้ระดาษ และความตอ้งการในการใชท้รพัยากรธรรมชาติ

พลาสติก
ช ิน้สว่นพลาสตกิท ีม่นํีา้หนักเกนิ 25 กรมัจะระบดุว้ยเคร ือ่งหมายตามมาตรฐานสากล ซ ึง่ทาํใหส้ามารถแยกประเภทพลาสตกิตา่งๆ 
เพ ื่อนําไปร ี ไซเคลิเม ื่อพลาสตกิเหลา่นีห้มดอายกุารใชง้าน

อุปกรณส์ิน้เปลืองของ HP LaserJet
อปุกรณส์ ิน้เปลอืงแทข้อง HP ออกแบบมา โดยคาํนงึถงึสภาพแวดลอ้ม โดยทาง HP จะชว่ยประหยัดทรพัยากรและกระดาษ เม ื่อม ี
การพมิพ ์ และเม ื่อคณุใชง้านเสรจ็แลว้ เรากจ็ะชว่ยอาํนวยความสะดวกในการร ี ไซเคลิอปุกรณน้ั์น โดยไมค่ดิคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้1

ตลับหมกึ HP ทัง้หมดท ีส่ง่คนืให ้HP Planet Partners จะเขา้ส ูก่ระบวนการร ี ไซเคลิหลายขัน้ตอน ซ ึง่จะมกีารแยกและทาํความ
สะอาดวัสด ุเพ ื่อนําไป ใชเ้ป็นวัตถดุบิในตลับหมกึของแทแ้ละผลติภัณฑ ์ในชวีติประจาํวันของ HP ช ิน้ใหม ่ตลับหมกึ HP ของแทท้ ีม่ ี
การสง่คนืผา่น HP Planet Partners จะไมม่กีารนําไปท ิง้ไวท้ ีห่ลมุฝังกลบ และ HP จะไมม่กีารเตมิหมกึ หรอืนําตลับหมกึ HP ของ
แทก้ลับมาขายใหมเ่ป็นอันขาด

ในการเขา้รว่มโปรแกรม HP Planet Partners เพ่ือการสง่คืนและรี ไซเคิลวัสดุน้ี ให้เขา้ไปท่ี www.hp.com/recycle เลือก
ประเทศ/พ้ืนท่ีของทา่น เพ่ือดูขอ้มูลเก่ียวกับวิธกีารสง่คืนอุปกรณส์ิน้เปลืองการพิมพข์อง HP โดยในหีบห่อบรรจุตลับผง
หมกึพิมพ ์HP LaserJet ใหมทุ่กชิน้จะมขีอ้มูลและคําแนะนําเก่ียวกับโปรแกรมน้ี ในภาษาต่างๆ รวมมาด้วย

1 การเปิดใหบ้รกิารโปรแกรมนีจ้ะมคีวามแตกตา่งกันไป ในแตล่ะพ ืน้ท ี ่สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดเขา้ไปท ี ่www.hp.com/recycle

กระดาษ
เคร ือ่งพมิพน์ี้สามารถใชก้ระดาษร ี ไซเคลิและกระดาษนํา้หนักเบา (EcoFFICIENT ™) หากกระดาษน้ันตรงตามคาํแนะนําท ีก่าํหนดไว ้
ในHP LaserJet Printer Family Print Media Guide (ค ูม่อืส ือ่การพมิพข์องเคร ือ่งพมิพ ์ในตระกลู HP LaserJet) ผลติภัณฑน์ี้
เหมาะท ีจ่ะใชง้านกับกระดาษร ี ไซเคลิและกระดาษนํา้หนักเบา (EcoFFICIENT ™) ท ีเ่ป็นไปตาม EN12281:2002

ขอ้จํากัดของวัสดุ
ในผลติภัณฑ ์HP นี้ ไมม่ปีรอทเพ ิม่เตมิ

ผลติภัณฑ ์HP นี้ ไมม่แีบตเตอร ี่
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การกําจัดอุปกรณท่ี์ ไม่ ใชแ้ล้วโดยผู้ ใช ้(ยุโรปและอินเดีย)
สญัลักษณน์ีห้มายถงึ อยา่ท ิง้ผลติภัณฑข์องคณุรวมกับขยะในครวัเรอืนอื่นๆ นอกจากนี้ คณุควรชว่ยรกัษาสภาพแวดลอ้มและ
สขุภาพของเพ ื่อนมนุษยด์ว้ยการนําอปุกรณท์ ี่ ไม่ ใชแ้ลว้ไปท ิง้ท ีจ่ดุรวบรวมขยะท ีก่าํหนดเพ ื่อร ี ไซเคลิอปุกรณ ์ไฟฟ้าและอปุกรณ ์
อเิลก็ทรอนกิสท์ ี่ ไม่ ใชแ้ลว้ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิารกาํจัดของเสยีภายในครวัเรอืน หรอืไปท ี:่ www.hp.com/
recycle

การรี ไซเคิลฮารด์แวรอิ์เล็กทรอนิกส ์
HP สนับสนุนใหล้กูคา้ร ี ไซเคลิฮารด์แวรอ์เิลก็ทรอนกิสท์ ีผ่า่นการใชง้านมาแลว้ สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับโปรแกรมการร ี ไซเคลิ 
โปรดเขา้ไปท ี ่www.hp.com/recycle

ขอ้มูลการรี ไซเคิลฮารด์แวรข์องบราซลิ
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

สารเคมี
HP มุง่ม่ันท ีจ่ะใหข้อ้มลูแกล่กูคา้เก ี่ยวกับสารเคมตีา่งๆ ในผลติภัณฑข์องเราเพ ื่อปฏบัิตติามตามขอ้กาํหนดดา้นกฎหมายตา่งๆ เชน่ 
REACH (Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Council) รายงานขอ้มลูสารเคมขีอง
ผลติภัณฑน์ี้อย ูท่ ี:่ www.hp.com/go/reach
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ขอ้มูลพลังงานผลิตภัณฑต์าม European Union Commission 
Regulation 1275/2008 (กฎระเบียบของสหภาพยุโรปฉบับท่ี 
1275/2008)

สาํหรบัขอ้มลูดา้นพลังงานของผลติภัณฑ ์รวมถงึการใชพ้ลังงานของผลติภัณฑ ์ในการสแตนดบ์ายเครอืขา่ย หากพอรต์เครอืขา่ย
แบบใชส้ายทัง้หมดเช ื่อมตอ่อย ู ่และพอรต์เครอืขา่ยไรส้ายทัง้หมดเปิดใชง้าน โปรดดสูว่น P14 ‘ขอ้มลูเพ ิม่เตมิ’ ของคาํแถลง IT ECO 
ของผลติภัณฑท์ ี ่www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html

ประกาศการจํากัดการใชส้ารอันตราย (อินเดีย)
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.

ประกาศขอ้จํากัดเก่ียวกับสารอันตราย (ตุรกี)
Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

ประกาศการจํากัดการใชส้ารอันตราย (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

28 บท 2   แผนการควบคมุผลติภัณฑม์ ิ ใหท้าํลายส ิง่แวดลอ้ม THWW

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html


ตารางสสาร (จีน)

ขอ้มูลสาํหรบัผู้ ใชเ้ก่ียวกับ SEPA Ecolabel (ประเทศจีน)
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。

THWW ตารางสสาร (จนี) 29



ขอ้กําหนดในการปรบัใชเ้ครือ่งหมายการใชพ้ลังงานของจีนสาํหรบั
เครือ่งพิมพ ์โทรสาร และเครือ่งถา่ยเอกสาร

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。

เอกสารขอ้มูลเก่ียวกับความปลอดภัยของวัสดุ (MSDS)
ขอรบัแผน่ขอ้มลูเพ ื่อความปลอดภัยในการใชวั้สด ุ(MSDS) สาํหรบัอปุกรณส์ ิน้เปลอืงท ีม่สีารเคมเีป็นสว่นประกอบ (ตัวอยา่งเชน่ ผง
หมกึ) ได ้ โดยคลกิเวบ็ไซตข์อง HP ท ี ่www.hp.com/go/msds

EPEAT
เคร ือ่งพมิพข์อง HP หลายรายการมกีารออกแบบใหต้รงตามมาตรฐาน EPEAT EPEAT เป็นระดับคะแนนดา้นส ิง่แวดลอ้มท ี่
ครอบคลมุ ซ ึง่ชว่ยระบอุปุกรณอ์เิลก็ทรอนกิสท์ ีเ่ป็นมติรกับส ิง่แวดลอ้ม สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับ EPEAT โปรดไปท ี ่
www.epeat.net สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิเก ี่ยวกับเคร ือ่งพมิพท์ ีล่งทะเบยีน EPEAT ของ HP โปรดไปท ี ่www.hp.com/hpinfo/
globalcitizenship/environment/pdf/epeat_printers.pdf

สาํหรบัขอ้มูลเพ่ิมเติม
ในการขอขอ้มลูเก ี่ยวกับสภาพแวดลอ้มเหลา่นี้:

● ขอ้มลูเก ี่ยวกับสภาพแวดลอ้มของผลติภัณฑส์าํหรบัผลติภัณฑช์นดินี้และผลติภัณฑ ์HP อื่นๆ ท ีเ่ก ี่ยวขอ้ง

● ความมุง่ม่ันในการรกัษาส ิง่แวดลอ้มของ HP

● ระบบการจัดการดา้นส ิง่แวดลอ้มของ HP

● โปรแกรมการร ี ไซเคลิและการสง่คนืผลติภัณฑท์ ีห่มดอายขุอง HP

● เอกสารขอ้มลูเก ี่ยวกับความปลอดภัยของวัสดุ
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เย ีย่มชมท ี ่www.hp.com/go/environment

นอกจากนี้ ใหเ้ขา้ไปท ี ่www.hp.com/recycle

THWW สาํหรบัขอ้มลูเพ ิม่เตมิ 31
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3 ขอ้มูลเก่ียวกับขอ้บังคับ

● ประกาศวา่ดว้ยความสอดคลอ้ง

● ประกาศวา่ดว้ยความสอดคลอ้ง

● ขอ้ความแสดงขอ้กาํหนด

● ประกาศเพ ิม่เตมิสาํหรบัผลติภัณฑ ์ไรส้าย
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ประกาศวา่ด้วยความสอดคล้อง
ประกาศเก่ียวกับการทําตามขอ้บังคับ

ตาม ISO/IEC 17050-1 และ EN 17050-1

ชื่อผู้ผลิต: HP Inc. DoC#: BOISB-1402-00-rel.7.0

ท่ีอยูผู้่ผลิต: 11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

ประกาศวา่ผลิตภัณฑน้ี์

ชื่อผลิตภัณฑ:์ HP LaserJet Pro Color M252n

หมายเลขรุน่ตามขอ้บังคับ:2) BOISB-1402-00

ตัวเลือกของผลิตภัณฑ:์ All

ตลับผงหมกึ: CF400A (สดีาํ), CF401A (สนํีา้เงนิ), CF402A (สเีหลอืง) และ CF403A (สแีดง)

CF400X (สดีาํ ความจสุงู), CF401X (สนํีา้เงนิ ความจสุงู), CF402X (สเีหลอืง ความจสุงู) และ CF403X (สแีดง ความจสุงู)

ตรงกับขอ้กําหนดของผลิตภัณฑดั์งต่อไปน้ี:

ความปลอดภัย: EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013

EN 60825-1:2007 / IEC 60825-1:2007 (ผลติภัณฑเ์ลเซอรค์ลาส 1)

EN 62479:2010 / IEC 62479:2010

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

RoHS: EN 50581:2012

การใชพ้ลังงาน: หมายเลขขอ้กาํหนด (EC) 1275/2008

EN 50564:2011

ขอ้มูลเพ่ิมเติม:

ผลติภัณฑน์ี้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, RoHS Directive 2011/65/EC และ Ecodesign Directive 

2009/125/EC รวมทัง้ไดแ้สดงเคร ือ่งหมาย CE  ไวต้ามน้ันแลว้

1. ผลติภัณฑน์ี้ ไดร้บัการทดสอบกับระบบคอมพวิเตอรส์ว่นบคุคลของ HP ท ีก่าํหนดคา่ตามมาตรฐาน

2. เพ ื่อวัตถปุระสงคด์า้นการกาํหนดขอ้บังคับ ผลติภัณฑน์ีจ้งึมหีมายเลขรุน่ตามขอ้บังคับ หมายเลขนี้ ไมเ่ก ี่ยวขอ้งกับช ื่อทางการตลาดหรอืหมายเลขผลติภัณฑ ์
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Boise, Idaho USA

1 พฤศจิกายน 2015

สาํหรบัหัวขอ้เก่ียวกับขอ้บังคับเทา่น้ัน โปรดติดต่อ:

สหภาพยโุรป: HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, 71025 Böblingen, Germany

สหรฐัอเมรกิา: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304 650-857-1501

www.hp.eu/certificates

THWW ประกาศวา่ดว้ยความสอดคลอ้ง 35

http://www.hp.eu/certificates


ประกาศวา่ด้วยความสอดคล้อง
ประกาศเก่ียวกับการทําตามขอ้บังคับ

ตาม ISO/IEC 17050-1 และ EN 17050-1

ชื่อผู้ผลิต: HP Inc. DoC#: BOISB-1402-01-rel.7.0

ท่ีอยูผู้่ผลิต: 11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

ประกาศวา่ผลิตภัณฑน้ี์

ชื่อผลิตภัณฑ:์ HP LaserJet Pro Color M252dw

หมายเลขรุน่ตามขอ้บังคับ:2) BOISB-1402-01

SDGOB-1391 – (Radio Module)

ตัวเลือกของผลิตภัณฑ:์ All

ตลับผงหมกึ: CF400A (สดีาํ), CF401A (สนํีา้เงนิ), CF402A (สเีหลอืง) และ CF403A (สแีดง)

CF400X (สดีาํ ความจสุงู), CF401X (สนํีา้เงนิ ความจสุงู), CF402X (สเีหลอืง ความจสุงู) และ CF403X (สแีดง ความจสุงู)

ตรงกับขอ้กําหนดของผลิตภัณฑดั์งต่อไปน้ี:

ความปลอดภัย: EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011

IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013

EN 60825-1:2007 / IEC 60825-1:2007 (ผลติภัณฑเ์ลเซอรค์ลาส 1)

EN 62479:2010 / IEC 62479:2010

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 เลม่ท ี ่47 CFR, บทท ี ่15 คลาส B / ICES-003, ฉบับท ี ่5 คลาส B

TELECOM3,4): EN 301 489-1 v1.9.2 / EN 301 489-17 v2.2.1 (2012-09)

EN 300 328 v1.8.1 (2006-10)

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

IEC 62311:2007/ EN62311:2008

RoHS: EN 50581:2012

การใชพ้ลังงาน: หมายเลขขอ้กาํหนด (EC) 1275/2008

EN 50564:2011

ขอ้มูลเพ่ิมเติม:
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ผลติภัณฑน์ี้เป็นไปตามขอ้กาํหนดของ EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, RoHS Directive 2011/65/EU, R&TTE; Directive 

1999/5/EC และ Ecodesign Directive 2009/125/EC และมเีคร ือ่งหมาย CE  ตามขอ้กาํหนด

1. ผลติภัณฑน์ี้ ไดร้บัการทดสอบกับระบบคอมพวิเตอรส์ว่นบคุคลของ HP ท ีก่าํหนดคา่ตามมาตรฐาน

2. เพ ื่อวัตถปุระสงคด์า้นการกาํหนดขอ้บังคับ ผลติภัณฑน์ีจ้งึมหีมายเลขรุน่ตามขอ้บังคับ หมายเลขนี้ ไมเ่ก ี่ยวขอ้งกับช ื่อทางการตลาดหรอืหมายเลขผลติภัณฑ ์

3. ผลติภัณฑน์ี้ ใช ้ โมดลูวทิยซุ ึง่หมายเลขรุน่ขอ้บังคับคอื SDGOB-1391 ตามท ีจ่าํเป็น เพ ื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บังคับสาํหรบัประเทศ/พ ืน้ท ีท่ ีจ่ะจาํหน่ายผลติภัณฑน์ี้

4. การอนุมัตแิละมาตรฐาน Telecom ท ีเ่หมาะสมสาํหรบัประเทศ/พ ืน้ท ีเ่ป้าหมายจะมผีลตอ่ผลติภัณฑน์ี้ นอกเหนอืจากท ี่ ไดร้ะบทุางดา้นบน

Boise, Idaho USA

1 พฤศจิกายน 2015

สาํหรบัหัวขอ้เก่ียวกับขอ้บังคับเทา่น้ัน โปรดติดต่อ:

สหภาพยโุรป: HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, 71025 Böblingen, Germany

สหรฐัอเมรกิา: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304 650-857-1501

www.hp.eu/certificates
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ขอ้ความแสดงขอ้กําหนด
ขอ้กําหนดของ FCC

อปุกรณน์ี้ ไดร้บัการทดสอบและพบวา่อย ูภ่ายในขดีจาํกัดสาํหรบัอปุกรณด์จิติอลคลาส B วรรค 15 ในขอ้บังคับของ FCC ขอ้บังคับ
เหลา่นี้ม ุง่ท ีจ่ะใหก้ารป้องกันตามสมควรเก ี่ยวกับอันตรายจากการรบกวนตา่งๆ สาํหรบัการตดิตัง้ในท ีพั่กอาศยั อปุกรณน์ี้สามารถ
กาํเนดิ หรอืใช ้หรอืแพรก่ระจายพลังงานคล ื่นวทิยไุด ้หากไม่ ไดร้บัการตดิตัง้และใชง้านตามคาํแนะนํา อาจกอ่ใหเ้กดิสญัญาณ
รบกวนท ีเ่ป็นอันตราย อยา่งไรกต็าม ไมม่กีารรบัประกันวา่การรบกวนดังกลา่วจะไมเ่กดิข ึน้ในการตดิตัง้กรณี ใดๆ หากอปุกรณท์าํให ้
เกดิการรบกวนอยา่งรนุแรงตอ่เคร ือ่งรบัวทิยหุรอืโทรทัศน ์ซ ึง่สามารถสงัเกตไดเ้ม ื่อเปิดและปิดสวติชท์ ีตั่วเคร ือ่ง ผ ู้ ใชค้วรลองแก ้ ไข
การรบกวนดว้ยวธิดัีงตอ่ไปนี้

● หันเสาอากาศ ไปทศิอื่น หรอืเปล ี่ยนท ีตั่ง้ของเสาอากาศ

● วางอปุกรณแ์ละเคร ือ่งรบัสญัญาณวทิยใุหห้า่งกันมากกวา่เดมิ

● เสยีบปลัก๊ของอปุกรณเ์ขา้กับแหลง่จา่ยไฟท ีอ่ย ูค่นละวงจร กับแหลง่จา่ยไฟของเคร ือ่งรบัสญัญาณวทิยุ

● ปรกึษาผ ูแ้ทนจาํหน่ายหรอืชา่งเทคนคิท ีม่ปีระสบการณด์า้นวทิย/ุโทรทัศน ์

หมายเหตุ: การเปล ี่ยนแปลงหรอืปรบัเปล ี่ยนใดๆ ท ีม่ตีอ่เคร ือ่งพมิพซ์ ึง่ไม่ ไดร้บัการอนุมัต ิ โดยชัดแจง้จาก HP อาจเป็นเหตใุหส้ทิธ ิ
ของผ ู้ ใช ้ในการใชง้านอปุกรณน์ี้ส ิน้สดุลง

เพ ื่อใหเ้ป็นไปตามขดีจาํกัดในประเภท B วรรค 15 ของขอ้บังคับ FCC ทา่นจะตอ้งใชส้ายเคเบลิอนิเตอรเ์ฟซท ีม่ฉีนวนหุม้

แคนาดา - คําประกาศด้านการปฏิบัติตามมาตรฐาน ICES-003 ของประเทศแคนาดาในภาค
อุตสาหกรรม

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

ประกาศ VCCI (ญีปุ่่น)

ประกาศ EMC (เกาหลี)
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คําแนะนําเก่ียวกับสายไฟ
ตรวจใหแ้น่ ใจวา่แหลง่จา่ยไฟเพยีงพอสาํหรบัอัตรากระแส ไฟฟ้าของเคร ือ่งพมิพ ์ อัตรากระแส ไฟฟ้าอย ูบ่นฉลากของเคร ือ่งพมิพ ์ 
เคร ือ่งพมิพ ์ใชก้ระแส ไฟฟ้า 110-127 Vac หรอื 220-240 Vac และ 50/60 Hz

เสยีบสายไฟระหวา่งเคร ือ่งพมิพแ์ละชอ่งตอ่กระแส ไฟฟ้าสลับท ีม่สีายดนิ

ขอ้ควรระวัง: ในการป้องกันความเสยีหายตอ่เคร ือ่งพมิพ ์ ใชส้ายไฟท ี่ ใหม้ากับเคร ือ่งพมิพเ์ทา่น้ัน

ความปลอดภัยในการใชแ้สงเลเซอร ์
ศนูยอ์ปุกรณแ์ละอนามัยทางรงัสวีทิยา (CDRH) ขององคก์ารอาหารและยาแหง่สหรฐัฯ ไดอ้อกขอ้บังคับสาํหรบัอปุกรณเ์ลเซอรซ์ ึง่ผลติ
ตัง้แตวั่นท ี ่1 สงิหาคม 1976 โดยผลติภัณฑท์ ีว่างขายในสหรฐัฯ จะตอ้งปฏบัิตติาม เคร ือ่งพมิพน์ี้ ไดร้บัการรบัรองวา่เป็นผลติภัณฑ ์
ท ี่ ใชแ้สงเลเซอร ์ “Class 1” ตามมาตรฐานการแผร่งัส ี(Radiation Performance Standard) ของ U.S. Department of 
Health and Human Services (DHHS) ตามพระราชบัญญัตแิหง่ปี ค.ศ. 1968 วา่ดว้ยการควบคมุการแผร่งัสเีพ ื่อสขุภาพและ
ความปลอดภัย เนื่ องจากรงัสที ีเ่กดิภายในเคร ือ่งพมิพจ์ะถกูจาํกัดอย ู่ ในตัวเคร ือ่งและฝาครอบเคร ือ่งภายนอกซ ึง่มกีารป้องกันเป็น
อยา่งดแีลว้ ดังน้ันแสงเลเซอรจ์ะไมส่ามารถออกมาจากเคร ือ่งได ้ ในระหวา่งการทาํงานตามปกติ

คําเตือน! การควบคมุ การเปล ี่ยนแปลง หรอืการปฏบัิตติามขัน้ตอนอื่นนอกเหนอืจากท ีร่ะบไุว ้ ในค ูม่อืผ ู้ ใชฉ้บับนี้อาจสง่ผลให ้ ได ้
รบัรงัสซี ึง่กอ่ใหเ้กดิอันตราย

ประกาศเรือ่งเลเซอรข์องประเทศฟินแลนด์
Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet Pro M252n, M252dw, 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 Color LaserJet Pro M252n, M252dw - 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 !
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Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömällelasersäteilylle laitteen ollessa 
toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING !

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

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

การปฏิบัติตามขอ้บังคับของยูเรเซยี (เบลารุส, คาซคัสถาน, รสัเซยี)
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ประกาศเพ่ิมเติมสาํหรบัผลิตภัณฑ์ ไรส้าย
ประกาศเก่ียวกับความสอดคล้อง FCC—สหรฐัฯ

Exposure to radio frequency radiation

ขอ้ควรระวัง: 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.

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

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

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

ประกาศของแคนาดา
For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from 
digital apparatus as set out in the radio interference regulations of the Canadian Department of 
Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 of Industry Canada.

Pour l´usage d´intérieur. Le présent appareil numérique n´émet pas de bruits radioélectriques dépassant 
les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescribes dans le règlement sur le brouillage 
radioélectrique édicté par le Ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est 
conforme à la norme CNR-210 d´Industrie Canada.
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ผลิตภัณฑท่ี์มกีารทํางาน 5 GHz Industry of Canada

ขอ้ควรระวัง: เม ื่อใช ้LAN ไรส้าย IEEE 802.11a ผลติภัณฑน์ี้ถกูจาํกัดสาํหรบัการใชภ้ายในอาคารเทา่น้ัน เนื่ องจากการทาํงานใน
ชว่งความถ ี่ 5.15 ถงึ 5.25 GHz Industry Canada กาํหนดให ้ ใชผ้ลติภัณฑน์ี้ภายในอาคารสาํหรบัชว่งความถ ี่ 5.15 GHz ถงึ 5.25 
GHz เพ ื่อลดโอกาสเกดิสญัญาณรบกวนท ีเ่ป็นอันตรายตอ่ระบบโทรศพัทเ์คล ื่อนท ีผ่า่นดาวเทยีมท ี่ ใชช้อ่งสญัญาณรว่มกัน เรดารก์าํลัง
สงูไดร้บัจัดสรรใหเ้ป็นผ ู้ ใชห้ลักสาํหรบัชว่งความถ ี่ 5.25 ถงึ 5.35 GHz และ 5.65 ถงึ 5.85 GHz สถานเีรดารเ์หลา่นี้อาจทาํใหเ้กดิ
สญัญาณรบกวนและ/หรอืความเสยีหายกับอปุกรณน์ี้ ได ้

การได้รบัรงัสคีวามถ่ีคล่ืนวิทยุ (แคนาดา)

คําเตือน! การไดร้บัรงัสคีวามถ ี่คล ื่นวทิย ุพลังงานท ีแ่ผอ่อกมาของอปุกรณน์ี้ตํ่ากวา่ขอ้จาํกัดการไดร้บัรงัสคีวามถ ี่คล ื่นวทิยขุอง 
Industry Canada อยา่งไรกต็าม ควรใชอ้ปุกรณน์ี้ ในลักษณะท ีม่ ีโอกาสสมัผัสกับมนุษยน์อ้ยท ีส่ดุระหวา่งการใชง้านตามปกติ

เพ ื่อหลกีเล ี่ยงโอกาสท ีจ่ะเกนิขอ้กาํหนดการไดร้บัรงัสคีวามถ ี่คล ื่นวทิยขุอง Industry Canada ระยะหา่งของผ ู้ ใชกั้บเสาอากาศควร
ไมน่อ้ยกวา่ 20 ซม.

ประกาศขอ้บังคับของสหภาพยุโรป
ฟังกชั์นโทรคมนาคมของผลติภัณฑน์ี้อาจใช ้ ในประเทศ/พ ืน้ท ี ่EU และ EFTA ดังตอ่ไปนี้:

ออสเตรยี เบลเยยีม บัลแกเรยี ไซปรสั สาธารณรฐัเชก็ เดนมารก์ เอสโทเนยี ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมน ีกรซี ฮังการ ี
ไอซแ์ลนด ์ไอรแ์ลนด ์อติาล ีลัตเวยี ลคิเทนส ไตน ์ลธิวัเนยี ลักเซมเบริก์ มอลตา เนเธอรแ์ลนด ์นอรเ์วย ์ โปแลนด ์
โปรตเุกส โรมาเนยี สาธารณรฐัสโลวัก สโลเวเนยี สเปน สวเีดน สวติเซอรแ์ลนด ์และสหราชอาณาจักร

ประกาศสาํหรบัการใชง้านในรสัเซยี
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.

ประกาศของเมก็ซิ โก
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.

THWW ประกาศเพ ิม่เตมิสาํหรบัผลติภัณฑ ์ไรส้าย 43



ประกาศของไต้หวัน

ประกาศของเกาหลี

เครือ่งหมายแสดงระบบสายไฟ/ไรส้ายของ Vietnam Telecom สาํหรบัเครือ่งพิมพท่ี์ ได้รบั
อนุญาตประเภท ICTQC
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