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1 บรกิารและการสนับสนุน

● ประกาศการรับประกันแบบจํากัดของ HP

● การรับประกันการคุ้มครองของ HP: การรับประกันอยา่งจํากัดสําหรับตลับผงหมึก LaserJet

● นโยบายของ HP เก่ียวกับอปุกรณส์ิน้เปลืองท่ี ไม่ ใชข่อง HP

● เว็บไซตต์อ่ต้านสนิค้าปลอมของ HP

● ข้อมลูท่ีเก็บบนตลับผงหมึก 

● ข้อตกลงการอนุญาตให้ ใช้สทิธิสํ์าหรับผู้ ใช้ข้ันสดุท้าย

● บรกิารรับประกันโดยให้ลกูค้าซอ่มแซมด้วยตนเอง

● การสนับสนุนลกูค้า
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ประกาศการรับประกันแบบจํากัดของ HP

ผลิตภัณฑข์อง HP ระยะเวลาของการรับประกันแบบจํากัดเวลา*

HP LaserJet Pro MFP M148dw, M148fdw, M227d, M227fdn, 
M227fdw, M227sdn, HP LaserJet Ultra MFP M230fdw, M230sdn 

หน่ึงปีสําหรับซอ่มแซม

หมายเหต:ุ * ตัวเลือกการสนับสนุนและการรับประกันอาจมีความแตกตา่งกันไปตามผลิตภัณฑ ์ประเทศ/พ้ืนท่ี และข้อกําหนดของ
กฎหมายท้องถ่ิน ไปท่ี support.hp.com เพ่ือเรยีนรู้เก่ียวกับตัวเลือกการสนับสนุนและการบรกิารท่ี ได้รับรางวัลของ HP ในพ้ืนท่ีของทา่น

HP ให้การรับประกันกับทา่น ผู้เป็นลกูค้า โดยการรับประกันแบบจํากัดของ HP น้ี ใช้ ได้กับเฉพาะผลิตภัณฑย่ี์ห้อ HP ท่ีจําหน่ายหรอืเชา่ ก) 
จาก HP Inc. หรอืบรษัิทสาขา บรษัิทในเครอื ตัวแทนจําหน่ายท่ี ได้รับอนุญาต ผู้แทนจําหน่ายท่ี ได้รับอนุญาต หรอืผู้แทนจําหน่ายใน
ประเทศ/พ้ืนท่ีของ HP Inc. และ ข) พร้อมกับการรับประกันแบบจํากัดของ HP น้ี ระบุวา่ ฮารด์แวรแ์ละอปุกรณเ์สรมิ HP จะปราศจากข้อ
บกพรอ่งในด้านวัสดแุละฝีมือแรงงานหลังจากท่ีวันท่ีซื้อ ตามระยะเวลาท่ีระบุข้างต้น หาก HP ได้รับแจ้งเก่ียวกับข้อบกพรอ่งในชว่งระยะรับ
ประกัน HP จะซอ่มแซมหรอืเปล่ียนผลิตภัณฑท่ี์ ได้รับการพิสจูนว์า่มีข้อบกพรอ่ง โดยข้ึนอยูกั่บดลุยพินิจของ HP ผลิตภัณฑท่ี์นํามาเปล่ียน
อาจเป็นผลิตภัณฑ์ ใหมห่รอืมีประสทิธภิาพเทียบเทา่

HP รับประกันกับทา่นวา่ ภายในชว่งเวลาท่ีกําหนดไว้ข้างต้น หลังจากวันท่ีซื้อ ซอฟตแ์วรข์อง HP จะไมล้่มเหลวในการทํางานตามคําสัง่ของ
โปรแกรม ด้วยสาเหตจุากความบกพรอ่งในด้านวัสดแุละคณุภาพสนิค้า หากได้รับการติดต้ังและใช้งานอยา่งเหมาะสม หาก HP ได้รับแจ้งถึง
ข้อบกพรอ่งดังกลา่วในชว่งเวลาการประกัน HP จะเปล่ียนซอฟตแ์วรซ์ึง่ไมป่ฏิบัติงานตามคําสัง่ของโปรแกรม อันเป็นสาเหตขุองความ
บกพรอ่งดังกลา่ว

HP มิ ได้รับประกันวา่การใช้งานผลิตภัณฑข์อง HP จะไมเ่กิดข้อขัดข้องหรอืข้อผิดพลาดใดๆ หาก HP ไมส่ามารถซอ่มแซมหรอืเปล่ียน
ผลิตภัณฑ์ ให้ทา่นใหม่ ในระยะเวลาอันควรตามท่ี ได้รับประกันไว้ หากทา่นนําผลิตภัณฑม์าคืนโดยทันที ทา่นจะมีสทิธรัิบเงินคืนตามราคาท่ี
ชําระไป

ผลิตภัณฑข์อง HP อาจมีชิ้นสว่นท่ี ได้รับการผลิตซ้ําใหม ่ซึง่มีประสทิธภิาพเทียบเทา่ชิ้นสว่นใหม ่หรอือาจเป็นชิ้นสว่นท่ีผา่นการใช้งานโดย
บังเอิญมากอ่น

การรับประกันไม่ ได้นํามาใช้กับการชํารุดท่ีเป็นผลมาจาก (ก) การดแูลรักษาหรอืการตรวจสอบท่ี ไมเ่หมาะสมหรอืไมเ่พียงพอ (ข) ซอฟตแ์วร ์
สว่นตอ่ประสาน ชิ้นสว่น หรอือปุกรณ์ ใช้สิน้เปลืองซึง่ไม่ ได้เป็นผลิตภัณฑข์อง HP (ค) การดัดแปลงท่ี ไม่ ได้รับอนุญาตหรอืการใช้งานผิด
วัตถปุระสงค ์(ง) การใช้งานท่ีอยูน่อกเหนือข้อกําหนดรายละเอียดด้านสิง่แวดล้อมของเครือ่งพิมพดั์งท่ีแจ้งไว้ หรอื (จ) การจัดเตรยีมท่ีต้ัง
ผลิตภัณฑห์รอืการดแูลรักษาไมเ่หมาะสม

ภายใต้กฎหมายในท้องถ่ิน การรับประกันข้างต้นน้ันเป็นการรับประกันอยา่งจํากัด และไมมี่การรับประกันหรอืเง่ือนไขอ่ืน ไมว่า่จะเป็นลาย
ลักษณอั์กษรหรอืทางวาจา ไมว่า่จะโดยชัดแจ้งหรอืโดยนัย เก่ียวกับคณุค่าการเป็นสนิค้า คณุภาพท่ีข้ึนอยูกั่บความพึงพอใจ และความเหมาะ
สมตามวัตถปุระสงคอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใด บางประเทศ/พ้ืนท่ี รัฐ หรอืจังหวัด จะไมอ่นุญาตให้มีข้อจํากัดเก่ียวกับระยะเวลาการรับประกัน ดังน้ัน
ข้อจํากัด หรอืข้อยกเว้นข้างต้นอาจไมมี่ผลกับทา่น การรับประกันท่ีจํากัดน้ี ให้สทิธทิางกฎหมายบางประการแกท่า่น และทา่นอาจมีสทิธอ่ืิน ๆ
อีกซึง่ตา่งกันไปตามประเทศ/พ้ืนท่ี รัฐ หรอืจังหวัด

การรับประกันแบบจํากัดของ HP มีผลบังคับใช้ ในทกุประเทศ/พ้ืนท่ีหรอืสถานท่ีซึง่ HP มีฝ่ายสนับสนุนผลิตภัณฑดั์งกลา่ว และ HP ได้วาง
จําหน่ายผลิตภัณฑดั์งกลา่ว ระดับของการให้บรกิารตามการรับประกันท่ีทา่นได้รับอาจตา่งกันไปตามมาตรฐานในท้องถ่ิน HP จะไมแ่ก้ ไขรูป
แบบ ความเหมาะสม หรอืหน้าท่ีของผลิตภัณฑเ์พ่ือให้สามารถทํางานได้ ในประเทศ/พ้ืนท่ีท่ีมีเจตนาไมดํ่าเนินการตามกฎหมายหรอืข้อบังคับ

ตามขอบเขตของกฎหมายท้องถ่ินท่ีระบุไว้น้ัน การชดใช้ค่าเสยีหายในประกาศการรับประกันน้ีเป็นการชดใช้สําหรับทา่นเพียงผู้เดียวและ
เป็นการชดใช้เฉพาะ นอกเหนือจากท่ีระบุไว้ข้างต้นน้ี HP หรอืซัพพลายเออร ์ ไมข่อรับผิดชอบการตกหลน่ของข้อมลูท้ังโดยทางตรง กรณี
พิเศษ โดยบังเอิญ เป็นผลสบืเน่ือง (รวมถึงการสญูเสยีกําไรหรอืข้อมลู) หรอืความเสยีหายอ่ืนตามท่ีระบุไว้ ในสัญญา การละเมิดหรอือ่ืนๆ ไม่
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วา่ในกรณี ใด บางประเทศ/พ้ืนท่ี รัฐ หรอืจังหวัด จะไมอ่นุญาตให้มีข้อยกเว้นหรอืข้อจํากัดเก่ียวกับความเสยีหายโดยเหตบัุงเอิญหรอืโดยผลสบื
เน่ือง ดังน้ันข้อจํากัด หรอืข้อยกเว้นข้างต้นอาจไมมี่ผลกับทา่น

ข้อความรับประกันท่ีปรากฏอยู่ ในข้อกําหนดน้ี ไม่ ได้เป็นการยกเว้น จํากัด หรอืดัดแปลง หากแตเ่ป็นสว่นเพ่ิมเติมของข้อกําหนดเรือ่งสทิธ ิซึง่
ใช้บังคับการขายผลิตภัณฑน้ี์ ให้กับทา่น
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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 เบลเยียม 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 Austria GmbH., Technologiestrasse 5, 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

4 บท 1   บรกิารและการสนับสนุน THWW

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
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


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.

เบลเยียม 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 ».

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:
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- 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/regione:

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 
(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.
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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

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.
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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.

โปรตเุกส
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.

กรซีและไซปรัส
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 
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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.

ฮังการี
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.

สาธารณรัฐเชก็
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.

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 
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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 
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:
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Romănia: HP Inc Romania SRL, 5 Fabrica de Glucoza Str., Building F, Ground Floor and Floor 8, 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.

เบลเยียมและเนเธอรแ์ลนด์
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:

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/regiji, sta naslednja:
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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.

โครเอเชีย
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

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:
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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 (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.

รัสเซยี
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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การรับประกันการคุ้มครองของ HP: การรับประกันอยา่งจํากัดสําหรับตลับผงหมึก 
LaserJet

ผลิตภัณฑ ์HP น้ี ได้รับการรับประกันวา่ปราศจากข้อบกพรอ่งด้านวัสดแุละฝีมือการผลิต

การรับประกันน้ี ไมมี่ผลตอ่ผลิตภัณฑท่ี์ (ก) มีการเติม ผลิตซ้ํา หรอืดัดแปลงแก้ ไขในทางหน่ึงทางใด (ข) เกิดปญหาจากการใช้งานผิดป
ระเภท การเก็บรักษาไมถ่กูต้อง หรอืมีการใช้งานนอกเหนือจากข้อมลูจําเพาะในด้านสภาพแวดล้อมการใช้งานสําหรับผลิตภัณฑเ์ครือ่งพิมพ ์
หรอื (ค) มีการสกึหรอจากการใช้งานตามปกติ

ในการรับบรกิารตามเง่ือนไขประกัน โปรดสง่คืนผลิตภัณฑน้ี์ ไปยังสถานท่ีซื้อ (พร้อมคําอธบิายปญหาอยา่งเป็นลายลักษณอั์กษร และ
ตัวอยา่งของงานพิมพ)์ หรอืติดตอ่ฝ่ายบรกิารลกูค้าของ HP HP สามารถเลือกท่ีจะเปล่ียนแทนผลิตภัณฑท่ี์พิสจูนแ์ล้ววา่มีข้อบกพรอ่ง หรอื
คืนเงินให้ตามราคาท่ีซื้อ

ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายอนุญาต การรับประกันข้างต้นเป็นการรับประกันอยา่งจํากัด และไมมี่การรับประกันหรอืเง่ือนไขอ่ืนใด ไมว่า่จะเป็น
ลายลักษณอั์กษรหรอืทางวาจา เป็นไปโดยชัดเจนหรอืโดยนัย และ HP ไมรั่บผิดชอบตอ่การรับประกันหรอืเง่ือนไขโดยนัยเก่ียวกับคณุค่าการ
เป็นสนิค้า ความพึงพอใจ และความเหมาะสมตอ่วัตถปุระสงคอ์ยา่งหน่ึงอยา่งใดโดยเฉพาะ

ภายในขอบเขตท่ีกฎหมายกําหนด HP หรอืซัพพลายเออรข์อง HP จะไมมี่สว่นรับผิดชอบตอ่ความเสยีหายท้ังทางตรง กรณีพิเศษ ความเสยี
หายท่ีเกิดข้ึนเอง หรอืเป็นผลจากเหตกุารณอ่ื์น (รวมถึงการสญูเสยีผลกําไรหรอืข้อมลู) หรอืความเสยีหายอ่ืนใด ไมว่า่จะเกิดข้ึนจากสัญญา 
การละเมิดหรอืเง่ือนไขอ่ืนก็ตาม

เง่ือนไขการรับประกันในคําประกาศน้ี ยกเว้นท่ีกฎหมายอนุญาต จะไมจํ่ากัดหรอืแก้ ไข และเป็นสว่นเพ่ิมเติมของสทิธิต์ามกฎหมายท่ีเกิดจาก
การขายผลิตภัณฑแ์กท่า่น
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นโยบายของ HP เก่ียวกับอปุกรณส์ิน้เปลืองท่ี ไม่ ใชข่อง HP
HP ไมแ่นะนําให้ ใช้ตลับผงหมึกท่ี ไม่ ใชข่อง HP ไมว่า่จะเป็นของใหมห่รอืนํามาผลิตใหม่

หมายเหต:ุ สําหรับผลิตภัณฑเ์ครือ่งพิมพข์อง HP การใช้ตลับผงหมึกท่ี ไม่ ใชข่อง HP หรอืตลับผงหมึกแบบเติมไมมี่ผลตอ่การรับประกัน
ลกูค้าหรอืสัญญาการสนับสนุนของ HP กับลกูค้า อยา่งไรก็ตาม หากเครือ่งพิมพขั์ดข้องหรอืชํารุดเสยีหายอันเน่ืองมาจากการใช้ตลับผงหมึก
ท่ี ไม่ ใชข่อง HP หรอืตลับผงหมึกแบบเติม HP จะคิดค่าเวลาและวัสดมุาตรฐานในการให้บรกิารเครือ่งพิมพสํ์าหรับเหตขัุดข้องและชํารุดเสยี
หาย

THWW นโยบายของ HP เก่ียวกับอปุกรณส์ิน้เปลืองท่ี ไม่ ใชข่อง HP 15



เว็บไซตต์อ่ต้านสนิค้าปลอมของ HP
ไปท่ี www.hp.com/go/anticounterfeit เมือ่คณุติดต้ังตลับผงหมึกของ HP แล้วข้อความบนแผงควบคมุระบุวา่ตลับหมึกน้ันไม่ ใชข่อง 
HP ทาง HP จะชว่ยตรวจสอบวา่ตลับหมึกดังกลา่วเป็นของแท้หรอืไม ่พร้อมท้ังจะดําเนินข้ันตอนตา่งๆ เพ่ือแก้ปญหา

ตลับผงหมึกของคณุอาจไม่ ใชต่ลับผงหมึก HP ของแท้ หากคณุสังเกตเห็นสิง่ตอ่ไปน้ี

● หน้าแสดงสถานะอปุกรณส์ิน้เปลืองแสดงวา่มีการติดต้ังอปุกรณส์ิน้เปลืองท่ี ไม่ ใชข่อง HP

● คณุพบปญหามากมายเก่ียวกับตลับหมึกท่ี ใช้งานอยู่

● ตลับหมึกพิมพมี์ลักษณะตา่งไปจากปกติ (ตัวอยา่งเชน่ บรรจุภัณฑ์ ไมเ่หมือนบรรจุภัณฑข์อง HP)
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ข้อมลูท่ีเก็บบนตลับผงหมึก
ตลับผงหมึก HP ท่ี ใช้กับเครือ่งพิมพน้ี์มีชพิหน่วยความจําซึง่ชว่ยในการทํางานของเครือ่งพิมพ ์

นอกจากน้ี ชพิหน่วยความจํายังรวบรวมชดุข้อมลูท่ีจํากัดเก่ียวกับการใช้เครือ่งพิมพ ์ซึง่อาจรวมถึงข้อมลูตอ่ไปน้ี: วันท่ีติดต้ังตลับผงหมึกคร้ัง
แรก วันท่ีท่ี ใช้งานตลับผงหมึกคร้ังลา่สดุ จํานวนหน้าท่ีพิมพ ์โดยใช้ตลับผงหมึกน้ี พ้ืนท่ีการพิมพ ์โหมดการพิมพท่ี์ ใช้ ข้อผิดพลาดในการ
พิมพท่ี์เกิดข้ึน และรุน่เครือ่งพิมพ ์ข้อมลูน้ีจะชว่ย HP ในการออกแบบเครือ่งพิมพ ์ ในอนาคตเพ่ือตอบสนองความต้องการในการพิมพข์อง
ลกูค้า

ข้อมลูท่ีรวบรวมได้จากชพิหน่วยความจําตลับผงหมึกน้ันไมมี่ข้อมลูท่ีสามารถระบุตัวลกูค้า หรอืผู้ ใช้ตลับผงหมึกหรอืเครือ่งพิมพข์องผู้ ใช้

HP สุม่ตัวอยา่งชพิหน่วยความจําจากตลับผงหมึกท่ีสง่กลับมาตามโปรแกรมสง่คืนโดยไมมี่ค่าใช้จา่ยและการรี ไซเคิลของ HP (HP Planet 
Partners: www.hp.com/recycle) HP จะนําชพิหน่วยความจําจากการสุม่ตัวอยา่งน้ีมาศกึษาเพ่ือปรับปรุงเครือ่งพิมพ ์HP ตอ่ไป ใน
อนาคต คู่ค้า HP ซึง่มีสว่นชว่ยเหลือในการรี ไซเคิลตลับผงหมึกน้ีอาจมีสทิธิเ์ข้าใช้ข้อมลูน้ีด้วย

บรษัิทอ่ืนท่ีเป็นเจ้าของตลับผงหมึกมีสทิธิเ์ข้าใช้ข้อมลูท่ี ไมร่ะบุชือ่ในชพิหน่วยความจํา
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ข้อตกลงการอนุญาตให้ ใช้สทิธิสํ์าหรับผู้ ใช้ข้ันสดุท้าย
อา่นอยา่งระมัดระวังกอ่นท่ีจะใช้อปุกรณซ์อฟตแ์วรน้ี์: ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสําหรับผู้ ใช้ ('EULA') น้ีคือสัญญาตามกฎหมายระหวา่ง 
(a) คณุ (บุคคลหรอืนิติบุคคล) และ (b) HP Inc. ('HP') ซึง่จะควบคมุการใช้ผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วร ์ ใดๆ ท่ีติดต้ังหรอืจัดให้หาโดย HP สําหรับ
ใช้กับผลิตภัณฑ ์HP ของคณุ ('ผลิตภัณฑ ์HP') ท่ี ไม่ ได้อยูภ่ายใต้ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานแยกตา่งหากระหวา่งคณุและ HP หรอื
ซัพพลายเออร ์ซอฟตแ์วรอ่ื์นๆ อาจมี EULA ในในเอกสารออนไลน ์คําวา่ 'ผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วร'์ หมายถึงซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอร ์และอาจ
รวมถึงสือ่บันทึกท่ีเก่ียวข้อง สิง่พิมพ ์และเอกสาร 'ออนไลน'์ หรอือิเล็กทรอนิกส ์

การแก้ ไขหรอืเอกสารเพ่ิมเติมสําหรับ EULA น้ีอาจมาพร้อมกับผลิตภัณฑ ์HP

สทิธิ ์ ในผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วร ์ ได้รับการเสนอให้เฉพาะภายใต้เง่ือนไขท่ีวา่คณุได้ยอมรับข้อกําหนดและเง่ือนไขท้ังหมดของ EULA น้ี โดยการ
ติดต้ัง การทําสําเนา การดาวน์ โหลด หรอืการใช้ผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วร ์คณุได้ยอมรับท่ีจะผกูพันโดยข้อกําหนดของ EULA น้ี หากคณุไม่
ยอมรับข้อกําหนดการอนุญาตใช้งานเหลา่น้ี แนวทางการแก้ ไขประการเดียวสําหรับคณุคือการสง่คืนผลิตภัณฑท่ี์ ไม่ ได้ ใช้งานท้ังหมด 
(ฮารด์แวรแ์ละซอฟตแ์วร)์ ภายใน 14 วัน เพ่ือขอรับเงินคืนภายใต้นโยบายขอรับเงินคืนของสถานท่ีท่ีคณุซื้อ

1. การให้การอนุญาตใช้งาน HP ให้สทิธิค์ณุดังตอ่ไปน้ีตราบใดท่ีคณุปฏิบัติตามข้อกําหนดและเง่ือนไขท้ังหมดของ EULA น้ี:

a. การใช้งาน คณุสามารถใช้ผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วรบ์นคอมพิวเตอรเ์ครือ่งเดียว ('คอมพิวเตอรข์องคณุ') หากคณุได้รับผลิตภัณฑ์
ซอฟตแ์วรผ์า่นอินเทอรเ์น็ต และได้รับอนุญาตสําหรับการใช้งานบนคอมพิวเตอรม์ากกวา่หน่ึงเครือ่งอยูแ่ล้ว คณุสามารถติด
ต้ังและใช้ผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วรบ์นคอมพิวเตอรดั์งกลา่วเทา่น้ัน คณุต้องไมแ่ยกสว่นคอมโพเนนตข์องผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วร ์
สําหรับการใช้บนคอมพิวเตอรม์ากกวา่หน่ึงเครือ่ง คณุไมมี่สทิธิแ์จกจา่ยผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วร ์คณุสามารถโหลดผลิตภัณฑ์
ซอฟตแ์วร ์ ไว้ ในหน่วยความจําชัว่คราว (RAM) ของคอมพิวเตอรข์องคณุสําหรับวัตถปุระสงคก์ารใช้ผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วร ์

b. การจัดเก็บ คณุสามารถทําสําเนาผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วร ์ ไว้ ในหน่วยความจําภายในหรอือปุกรณจั์ดเก็บข้อมลูของผลิตภัณฑ ์HP

c. การทําสําเนา คณุสามารถทําสําเนาผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วรเ์พ่ือการจัดเก็บหรอืการสํารอง โดยสําเนาต้องมีคําประกาศเรือ่ง
กรรมสทิธิข์องผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วรเ์ดิมท้ังหมด และใช้เพ่ือการสํารองเทา่น้ัน

d. การสงวนสทิธิ ์HP และซัพพลายเออรข์อง HP ขอสงวนสทิธิท้ั์งหมดท่ี ไม่ ได้ ให้ ไว้แกค่ณุใน EULA น้ีอยา่งชัดแจ้ง

e. ฟรแีวร ์โดยไมคํ่านึงถึงข้อกําหนดและเง่ือนไขของ EULA น้ี ท้ังหมดหรอืบางสว่นของผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วรซ์ึง่เป็นซอฟตแ์วรท่ี์
ไม่ ใชก่รรมสทิธิข์อง HP หรอืซอฟตแ์วรท่ี์จัดหาให้ภายใต้การอนุญาตสาธารณะโดยบุคคลท่ีสาม ('ฟรแีวร'์) อนุญาตให้คณุใช้
งานภายใต้ข้อกําหนดและเง่ือนไขของข้อตกลงการอนุญาตใช้งานซอฟตแ์วรท่ี์มาพร้อมกับฟรแีวรดั์งกลา่ว ไมว่า่จะในรูปแบบ
ของข้อตกลงแบบสมบูรณ ์ใบอนุญาตใช้งานแบบยอ่ หรอืข้อกําหนดการอนุญาตใช้งานแบบอิเล็กทรอนิกสท่ี์ยอมรับในขณะท่ี
ดาวน์ โหลด การใช้ฟรแีวรข์องคณุจะอยูภ่ายใต้ข้อกําหนดและเง่ือนไขของใบอนุญาตดังกลา่ว

f. โซลชัูนการกู้ คืน โซลชัูนการกู้ คืนซอฟตแ์วร ์ ใดๆ ท่ีมาพร้อมกับ/สําหรับผลิตภัณฑ ์HP ของคณุ ไมว่า่จะในรูปแบบของโซลชัูน
แบบฮารด์ดิสก์ ไดรฟ์ โซลชัูนการกู้ คืนแบบสือ่บันทึกภายนอก (เชน่ ฟลอปป้ีดิสก ์ซดีี หรอืดีวีดี) หรอืโซลชัูนเทียบในรูปแบบอ่ืน ๆ
สามารถใช้สําหรับการเรยีกคืนฮารด์ดิสกข์องผลิตภัณฑ ์HP ท่ีมาพร้อมกับ/สําหรับโซลชัูนการกู้ คืนท่ีซื้อไว้เดิมเทา่น้ัน การใช้
ซอฟตแ์วรร์ะบบปฏิบัติการ Microsoft ใดๆ ท่ีมีอยู่ ในโซลชัูนการกู้ คืนดังกลา่วจะอยูภ่ายใต้ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานของ 
Microsoft

2. การอัปเกรด ในการใช้ผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วรท่ี์ระบุวา่เป็นการอัปเกรด คณุต้องได้รับอนุญาตใช้งานสําหรับผลิตภัณฑเ์ดิมท่ี HP ระบุไว้
วา่มีสทิธิอั์ปเกรดกอ่น หลังจากการอัปเกรด คณุไมส่ามารถใช้ผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วรเ์ดิมท่ีเป็นฐานสําหรับการได้รับสทิธิอั์ปเกรดอีกตอ่
ไป โดยการใช้ผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วร ์คณุยอมรับวา่ HP สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ ์HP ของคณุโดยอัตโนมัติเมือ่เชือ่มตอ่กับอินเทอรเ์น็ต
เพ่ือตรวจสอบเวอรชั์นและสถานะของผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วรบ์างอยา่งและอาจดาวน์ โหลดและติดต้ังอัปเกรดและอัปเดตผลิตภัณฑ์
ซอฟตแ์วรดั์งกลา่วบนผลิตภัณฑ ์HP ของคณุโดยอัตโนมัติเพ่ือให้เวอรชั์นใหม ่หรอือัปเดตท่ีจําเป็นเพ่ือรักษาการทํางาน ประสทิธภิาพ 
หรอืความปลอดภัยของซอฟตแ์วร ์HP และผลิตภัณฑ ์HP ของคณุ และอํานวยความสะดวกในการให้การสนับสนุนหรอืบรกิารอ่ืนๆ ท่ี
มอบให้คณุ ในบางกรณี และข้ึนอยูกั่บประเภทของอัปเกรดหรอือัปเดต คณุจะได้รับแจ้ง (ผา่นป๊อปอัปหรอืวิธอ่ืีน) ซึง่ต้องให้คณุเริม่การ
อัปเกรดหรอือัปเดต
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3. ซอฟตแ์วรเ์พ่ิมเติม EULA น้ี ใช้กับอัปเดตหรอืสว่นเพ่ิมเติมของผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วรเ์ดิมท่ีจัดหาให้ โดย HP ยกเว้น HP จัดหาข้อ
กําหนดอ่ืนให้มาพร้อมกับอัปเดตหรอืสว่นเพ่ิมเติม ในกรณีท่ีมีข้อขัดแย้งระหวา่งข้อกําหนดดังกลา่ว ข้อกําหนดอ่ืนจะมีผลใช้บังคับท่ี
เหนือกวา่

4. การโอน

a. บุคคลท่ีสาม ผู้ ใช้ผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วรค์นแรกสามารถโอนผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วร ์ ให้กับผู้ ใช้คนอ่ืนได้หน่ึงคร้ัง การโอนใดๆ ต้อง
ประกอบด้วยสว่นคอมโพเนนตท้ั์งหมด, สือ่บันทึก, สิง่พิมพ,์ EULA น้ี และใบรับรองความเป็นของแท้ หากมี การโอนต้องไม่ ใช่
การโอนโดยอ้อม เชน่ การสง่มอบ กอ่นท่ีจะโอน ผู้ ใช้ท่ี ได้รับผลิตภัณฑท่ี์ โอนจะต้องยอมรับข้อกําหนด EULA ท้ังหมด เมือ่มี
การโอนผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วร ์การอนุญาตใช้งานของคณุจะสิน้สดุลงโดยอัตโนมัติ

b. ข้อจํากัด คณุต้องไมเ่ชา่ ให้เชา่ หรอืให้ยืมผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วร ์หรอืใช้ผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วรเ์พ่ือการใช้แบบไทมแ์ชรงิเพ่ือการค้า
หรอืการใช้ของสํานักงาน คณุต้องไม่ ให้อนุญาตชว่ง โอนสทิธ ิหรอืโอนใบอนุญาตผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วร ์ยกเว้นจะมีการระบุไว้
ใน EULA น้ีอยา่งชัดแจ้ง

5. สทิธิ ์ ในกรรมสทิธิ ์สทิธิ ์ ในทรัพยส์นิทางปญญาท้ังหมดในผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วรแ์ละเอกสารผู้ ใช้เป็นของ HP หรอืซัพพลายเออร ์และ
ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย รวมถึงแต่ ไมจํ่ากัดเพียงกฎหมายลิขสทิธิ ์ความลับทางการค้า และเครือ่งหมายการค้าของ
สหรัฐอเมรกิา ตลอดจนกฎหมายท่ีบังคับใช้และบทบัญญัติตามสนธสัิญญาระหวา่งประเทศ/พ้ืนท่ีอ่ืนๆ คณุต้องไมล่บข้อมลูระบุ
ผลิตภัณฑ ์ประกาศเรือ่งลิขสทิธิ ์หรอืข้อจํากัดเรือ่งกรรมสทิธิอ์อกจากผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วร ์

6. ข้อจํากัดเก่ียวกับการทําวิศวกรรมย้อนกลับ คณุต้องไมทํ่าวิศวกรรมย้อนกลับ แปลกลับ หรอืถอดรหัสผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วร ์ยกเว้น
และตามขอบเขตของสทิธิ ์ ในการดําเนินการดังกลา่วภายใต้กฎหมายท่ีบังคับใช้เทา่น้ันโดยไมคํ่านึงถึงข้อจํากัดน้ี หรอืระบุไว้ ใน EULA 
น้ีอยา่งชัดแจ้ง

7. ข้อกําหนด EULA น้ีจะมีผลบังคับใช้ยกเว้นถกูยกเลิกหรอืปฏิเสธ EULA น้ีจะสิน้สดุตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ ในท่ีอ่ืนใน EULA น้ี หรอื
หากคณุไมป่ฏิบัติตามข้อกําหนดหรอืเง่ือนไขของ EULA น้ี

8. ความยินยอมให้รวบรวม/ใช้ข้อมลู

a. HP จะใช้คกุก้ีและเครือ่งมือเทคโนโลยีเว็บอ่ืนๆ เพ่ือรวบรวมข้อมลูทางด้านเทคนิคท่ี ไมร่ะบุชือ่ซึง่เก่ียวข้องกับซอฟตแ์วรข์อง HP 
และผลิตภัณฑ ์HP ของคณุ ข้อมลูน้ีจะถกูใช้เพ่ือให้อัปเกรดและการสนับสนุนท่ีเก่ียวข้อง หรอืบรกิารอ่ืนๆ ตามท่ีอธบิายไว้ ใน
สว่นท่ี 2 HP จะรวบรวมข้อมลูสว่นตัวท่ีมีอินเทอรเ์น็ตโปรโตคอลแอดเดรสของคณุ หรอืข้อมลูระบุตัวตนเฉพาะอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง
กับผลิตภัณฑ ์HP ของคณุ และข้อมลูท่ีคณุให้ ไว้ ในการลงทะเบียนผลิตภัณฑ ์HP ของคณุ นอกจากการให้อัปเกรดและการ
สนับสนุนท่ีเก่ียวข้อง หรอืบรกิารอ่ืนๆ ข้อมลูน้ีจะใช้สําหรับการสง่การสือ่สารทางการตลาดให้กับคณุ (ด้วยความยินยอมอยา่ง
ชัดเจนของคณุในแตล่ะกรณีตามกฎหมายท่ีบังคับใช้)

ตามขอบเขตท่ีอนุญาตโดยกฎหมายท่ีบังคับใช้ โดยการยอมรับข้อกําหนดและเง่ือนไขเหลา่น้ี คณุยินยอมให้ HP บรษัิทสาขา 
และบรษัิทในเครอืรวบรวมและใช้ข้อมลูท่ี ไมร่ะบุชือ่และข้อมลูสว่นตัวตามท่ีอธบิายไว้ ใน EULA น้ี และอธบิายเพ่ิมเติมไว้ ใน
นโยบายความเป็นสว่นตัวของ HP: www.hp.com/go/privacy

b. การรวบรวม/ใช้บุคคลท่ีสาม โปรแกรมซอฟตแ์วรบ์างอยา่งท่ีรวมอยู่ ในผลิตภัณฑ ์HP จัดหาให้คณุและอนุญาตให้คณุใช้งาน
แยกตา่งหากโดยผู้ ให้บรกิารบุคคลท่ีสาม (“ซอฟตแ์วรบุ์คคลท่ีสาม”) ซอฟตแ์วรบุ์คคลท่ีสามอาจติดต้ังและทํางานบน
ผลิตภัณฑ ์HP ของคณุแม้วา่คณุไม่ ได้เลือกเปิดใช้งาน/ซื้อซอฟตแ์วรดั์งกลา่ว ซอฟตแ์วรบุ์คคลท่ีสามอาจรวบรวมและสง่ข้อมลู
ทางเทคนิคเก่ียวกับระบบของคณุ (เชน่ IP แอดเดรส ตัวระบุอปุกรณเ์ฉพาะ เวอรชั์นซอฟตแ์วรท่ี์ติดต้ัง ฯลฯ) และข้อมลูระบบ
อ่ืนๆ บุคคลท่ีสามจะใช้ข้อมลูน้ีเพ่ือระบุแอททรบิิวตร์ะบบทางเทคนิค และตรวจสอบวา่ซอฟตแ์วรเ์วอรชั์นลา่สดุติดต้ังในระบบ
ของคณุแล้ว หากคณุไมต้่องการให้ซอฟตแ์วรบุ์คคลท่ีสามรวบรวมข้อมลูทางเทคนิคน้ี หรอืสง่อัปเดตเวอรชั์นให้คณุโดย
อัตโนมัติคณุควรถอนการติดต้ังซอฟตแ์วรก์อ่นเชือ่มตอ่กับอินเทอรเ์น็ต

9. ข้อสงวนสทิธิก์ารรับประกัน ตามขอบเขตท่ีอนุญาตโดยกฎหมายท่ีบังคับใช้ HP และซัพพลายเออรจั์ดหาผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วร ์ ให้ตาม
สภาพ “ท่ีเป็นอยู”่ และอาจเกิดข้อผิดพลาดข้ึนได้ ดังน้ันจึงขอปฏิเสธการรับประกัน ประกัน และเง่ือนไขอ่ืนๆ ท้ังหมดไมว่า่จะโดยชัด
แจ้ง โดยนัย หรอืตามท่ีกฎหมายกําหนด รวมถึงแต่ ไมจํ่ากัดเพียงการรับประกันกรรมสทิธิแ์ละการไมล่ะเมิดสทิธิ ์การรับประกันโดย

THWW ข้อตกลงการอนุญาตให้ ใช้สทิธิสํ์าหรับผู้ ใช้ข้ันสดุท้าย 19
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นัย หน้าท่ี รับประกัน หรอืเง่ือนไขของความสามารถในการขาย คณุภาพท่ีน่าพอใจ หรอืความเหมาะสมกับวัตถปุระสงคเ์ฉพาะ และ
การปราศจากไวรัสท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วร ์บางรัฐ/เขตอํานาจศาลไมอ่นุญาตให้ยกเว้นการรับประกันโดยนัยหรอื
จํากัดระยะเวลาของการรับประกันโดยนัย ดังน้ันข้อสงวนสทิธิข้์างต้นอาจไมมี่ผลบังคับใช้กับคณุท้ังหมด

ในออสเตรเลียและนิวซแีลนด ์ซอฟตแ์วรม์าพร้อมกับการรับประกันท่ี ไมส่ามารถยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายผู้บริ โภคของออสเตรเลีย
และนิวซแีลนด ์ผู้บริ โภคในออสเตรเลียมีสทิธิสํ์าหรับการเปล่ียนหรอืขอรับเงินคืนสําหรับความบกพรอ่งในสาระสําคัญ และการชดเชย
สําหรับการสญูเสยีหรอืความเสยีหายท่ีสามารถคาดการณ์ ได้ตามสมควร ผู้บริ โภคในออสเตรเลียยังมีสทิธิรั์บการซอ่มแซมซอฟตแ์วร ์
หรอืเปล่ียนหากคณุภาพไมเ่ป็นท่ียอมรับ และความบกพรอ่งน้ันไมถึ่งขนาดเป็นความบกพรอ่งในสาระสําคัญ ผู้บริ โภคในนิวซแีลนดท่ี์
ซื้อสนิค้าสําหรับการใช้สว่นตัว ภายในบ้าน หรอืภายในครัวเรอืน หรอืเพ่ือการบริ โภค และไม่ ใชวั่ตถปุระสงคท์างธรุกิจ ('ผู้บริ โภคใน
นิวซแีลนด'์) มีสทิธิ ์ ได้รับการซอ่มแซม เปล่ียน รับเงินคืนสําหรับความบกพรอ่ง และการชดเชยสําหรับการสญูเสยีหรอืความเสยีหายท่ี
สามารถคาดการณ์ ได้ตามสมควรอ่ืนๆ

10. การจํากัดความรับผิด ภายใต้กฎหมายท้องถ่ิน โดยไมคํ่านึงถึงความเสยีหายท่ีคณุอาจประสบ ความรับผิดท้ังหมดของ HP และ
ซัพพลายเออรภ์ายใต้ข้อกําหนดของ EULA น้ี และการแก้ ไขสําหรับคณุโดยเฉพาะสําหรับข้อความข้างต้นจะจํากัดตามจํานวนท่ีมา
กกวา่ระหวา่งจํานวนเงินท่ีคณุจา่ยแยกตา่งหากสําหรับผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วรห์รอื 5.00 ดอลลารส์หรัฐฯ ตามขอบเขตท่ีอนุญาตโดย
กฎหมายท่ีบังคับใช้ HP หรอืซัพพลายเออรจ์ะไมรั่บผิดตอ่ความเสยีหายจําเพาะ เน่ืองมาจากการผิดสัญญา โดยอ้อม หรอืผลสบืเน่ือง 
(รวมถึงแต่ ไมจํ่ากัดเพียงความเสยีหายสําหรับการสญูเสยีกําไร หรอืข้อมลูลับหรอืข้อมลูอ่ืน สําหรับการหยดุชะงักของธรุกิจ สําหรับ
การบาดเจ็บของบุคคล สําหรับการสญูเสยีความเป็นสว่นตัวท่ีเกิดจากหรอืเก่ียวกับการใช้หรอืไมส่ามารถจะใช้ผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วร ์
หรอืเก่ียวข้องกับข้อกําหนดใดๆ ของ EULA น้ี แม้วา่ HP หรอืซัพพลายเออรจ์ะได้รับแจ้งถึงความเป็นไป ได้ของความเสยีหายดังกลา่ว
ก็ตาม และแม้วา่การแก้ ไขเยียวยาจะไมเ่ป็นไปตามวัตถปุระสงคท่ี์สําคัญ บางรัฐ/เขตอํานาจศาลไมอ่นุญาตให้ยกเว้นหรอืจํากัดความ
เสยีหายเน่ืองมาจากการผิดสัญญาหรอืผลสบืเน่ือง ดังน้ันข้อจํากัดหรอืการยกเว้นข้างต้นอาจไมมี่ผลบังคับใช้กับคณุ

11. ลกูค้าท่ีเป็นหน่วยงานรัฐของประเทศสหรัฐฯ ยึดหลักตาม FAR 12.211 และ 12.212, ซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอรเ์ชิงพาณิชย ์เอกสาร
ซอฟตแ์วรค์อมพิวเตอร ์และข้อมลูทางเทคนิคสําหรับสนิค้าเชิงพาณิชยอ์นุญาตให้หน่วยงานรัฐของประเทศสหรัฐใช้งานภายใต้ ใบ
อนุญาตเชงิพาณิชยม์าตรฐานของ HP

12. การปฏิบัติตามกฎหมายการสง่ออก คณุต้องปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบท้ังหมดของสหรัฐอเมรกิาและประเทศ/พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ
("กฎหมายการสง่ออก") เพ่ือให้แน่ ใจวา่ผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วร ์ ไม่ ได้ (1) สง่ออกโดยตรงหรอืโดยอ้อมละเมิดกฎหมายการสง่ออก หรอื 
(2) ใช้สําหรับวัตถปุระสงค์ ใดๆ ท่ีห้ามโดยกฎหมายการสง่ออก รวมถึงแต่ ไมจํ่ากัดเพียงการแพรข่ยายอาวธุนิวเคลียร ์เคมี หรอื
ชวีภาพ

13. ความสามารถและอํานาจในการทําสัญญา คณุรับรองวา่คณุเป็นผู้ท่ีบรรลนิุติภาวะแล้วตามกฎหมายในรัฐท่ีคณุพาํนักอยู ่และหาก
เป็นไป ได้ คณุได้รับอนุญาตจากนายจ้างของคณุให้ทําสัญญาน้ี

14. กฎหมายท่ีบังคับใช้ EULA น้ีอยูภ่ายใต้กฎหมายของประเทศ/พ้ืนท่ีท่ีมีการซื้ออปุกรณ์

15. ข้อตกลงท้ังหมด EULA น้ี (รวมท้ังเอกสารเพ่ิมเติมหรอืการแก้ ไขสําหรับ EULA น้ีท่ีมาพร้อมกับผลิตภัณฑ ์HP) เป็นข้อตกลงท้ังหมด
ระหวา่งคณุและ HP เก่ียวข้องกับผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วร ์และจะมีผลทดแทนการสือ่สาร ข้อเสนอ และการนําเสนอด้วยคําพดูหรอืลาย
ลักษณอั์กษรท้ังหมดกอ่นหน้าน้ีหรอืในเวลาเดียวกันเก่ียวข้องกับผลิตภัณฑซ์อฟตแ์วรห์รอืเน้ือหาอ่ืนใดท่ีครอบคลมุโดย EULA น้ี ใน
กรณีท่ีข้อกําหนดของนโยบายหรอืโปรแกรมใดๆ ของ HP สําหรับบรกิารสนับสนุนขัดแย้งกับข้อกําหนดของ EULA น้ี ข้อกําหนดของ 
EULA น้ีจะมีผลใช้บังคับ

© สงวนลิขสทิธิ ์2015 HP Development Company, L.P.

อาจมีการเปล่ียนแปลงข้อมลูในเอกสารน้ี โดยไมแ่จ้งให้ทราบลว่งหน้า ชือ่ผลิตภัณฑอ่ื์นท้ังหมดท่ีกลา่วถึงในท่ีน้ีอาจเป็นเครือ่งหมายการค้า
ของบรษัิทท่ีเป็นเจ้าของ ตามขอบเขตท่ีอนุญาตโดยกฎหมายท่ีบังคับใช้ การรับประกันผลิตภัณฑแ์ละบรกิารของ HP จะอยู่ ในหนังสอืรับ
ประกันท่ีมาพร้อมกับผลิตภัณฑแ์ละบรกิารน้ีเทา่น้ัน โดยไมมี่สิง่ใดท่ีถือได้วา่เป็นการรับประกันเพ่ิมเติม ตามขอบเขตท่ีอนุญาตโดยกฎหมาย
ท่ีบังคับใช้ HP จะไมรั่บผิดตอ่ข้อผิดพลาดทางด้านเทคนิคหรอืด้านเน้ือหา หรอืข้อความท่ี ไมค่รบถ้วนในเอกสารน้ี

ฉบับท่ีหน่ึง: สงิหาคม 2015
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บรกิารรับประกันโดยให้ลกูค้าซอ่มแซมด้วยตนเอง
ผลิตภัณฑ ์HP ได้รับการออกแบบมาให้ ใช้ชิ้นสว่นท่ีลกูค้าสามารถซอ่มแซมได้ด้วยตนเอง (CSR) เพ่ือลดระยะเวลาในการซอ่มแซมและเพ่ิม
ความยืดหยุน่ในการเปล่ียนชิ้นสว่นท่ีมีข้อบกพรอ่ง หากในระหวา่งชว่งวินิจฉัย HP สรุปวา่ควรทําการซอ่มแซมโดยใช้ชิ้นสว่น CSR ทาง HP 
จะจัดสง่ชิ้นสว่นน้ันเพ่ือให้คณุทําการเปล่ียนด้วยตนเอง ชิ้นสว่น CSR มีสองประเภท ได้แก ่1) ชิ้นสว่นท่ีต้องให้ลกูค้าเปล่ียนด้วยตนเอง หาก
คณุขอให้ HP เป็นผู้เปล่ียนชิ้นสว่นเหลา่น้ี คณุจะต้องชําระค่าเดินทางและค่าแรงในการให้บรกิาร 2) ชิ้นสว่นท่ีลกูค้าสามารถเลือกเปล่ียนเอง
หรอืไมก็่ ได้ ชิ้นสว่นเหลา่น้ีออกแบบมาให้ลกูค้าสามารถเปล่ียนเองได้เชน่กัน อยา่งไรก็ตาม หากคณุขอให้ HP เป็นผู้เปล่ียนชิ้นสว่นดังกลา่ว 
ทาง HP อาจเปล่ียนชิ้นสว่นให้ โดยไมคิ่ดค่าใช้จา่ยใดๆ เพ่ิมเติม ท้ังน้ีข้ึนอยูกั่บประเภทของการรับประกันท่ีกําหนดไว้สําหรับผลิตภัณฑข์อง
คณุ

ชิ้นสว่น CSR อาจถกูจัดสง่ให้คณุในวันทําการถัดไปโดยข้ึนอยูกั่บสถานท่ีและการมีชิ้นสว่นท่ีพร้อมจะจัดสง่ การจัดสง่ชิ้นสว่นในวันเดียวกัน
หรอืภายใน 4 ชัว่โมงจะมีค่าบรกิารเพ่ิมโดยข้ึนอยูกั่บเง่ือนไขด้านสถานท่ี หากคณุต้องการความชว่ยเหลือเพ่ิมเติม โปรดติดตอ่ศนูยบ์รกิาร
ด้านเทคนิคของ HP  และชา่งเทคนิคของเราจะให้คําแนะนําทางโทรศัพทแ์กค่ณุ HP จะเป็นผู้กําหนดเมือ่สง่วัสดพุร้อมชิ้นสว่น CSR สํารอง
วา่จะต้องสง่ชิ้นสว่นท่ีชํารุดบกพรอ่งกลับคืนให้ทาง HP หรอืไม ่ในกรณีท่ีต้องมีการสง่คืนชิ้นสว่นท่ีบกพรอ่งให้กับ HP คณุจะต้องจัดสง่ชิ้น
สว่นดังกลา่วคืนแก ่HP ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ซึง่โดยปกติคือห้า (5) วันทําการ ชิ้นสว่นท่ีชํารุดจะต้องสง่คืนพร้อมกับเอกสารประกอบ
ของชิ้นสว่นน้ันในบรรจุภัณฑข์นสง่ท่ีมี ให้ HP จะเรยีกเก็บค่าใช้จา่ยจากคณุในสว่นของช้ินสว่นทดแทน หากคณุไมส่ง่คืนชิ้นสว่นท่ีชํารุดให้
กับ HP ตามเง่ือนไขการรับประกันแบบให้ลกูค้าซอ่มแซมด้วยตนเอง HP จะออกค่าใช้จา่ยในสว่นค่าจัดสง่และการสง่คืนชิ้นสว่นท้ังหมด และ
จะกําหนดเองวา่จะใช้บรกิารบรษัิทขนสง่ใด
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การสนับสนุนลกูค้า
ขอบรกิารสนับสนุนทางโทรศัพทสํ์าหรับประเทศ/พ้ืนท่ีของคณุ

เตรยีมข้อมลูชือ่เครือ่ง หมายเลขซเีรยีล วันท่ีซื้อ และคําอธบิายปญหาให้พร้อม

หมายเลขโทรศัพทข์องแตล่ะประเทศ/พ้ืนท่ีจะอยู่ ในแผน่เอกสารในกลอ่งเครือ่งพิมพ ์
หรอืท่ี www.hp.com/support/

รับการสนับสนุนทางอินเทอรเ์น็ต 24 ชัว่โมง และดาวน์ โหลดยูทิลิตีซอฟตแ์วรแ์ละ
ไดรเวอร ์

www.hp.com/support/ljM148MFP, www.hp.com/support/
ljM227MFP

สัง่ซื้อบรกิารหรอืข้อตกลงในการบาํรุงรักษาของ HP www.hp.com/go/carepack

ลงทะเบียนเครือ่งพิมพข์องคณุ www.register.hp.com
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2 แผนการควบคมุผลิตภัณฑมิ์ ให้ทําลายสิง่แวดล้อม

● การคุ้มครองสิง่แวดล้อม

● การกอ่ก๊าซโอโซน

● การสิน้เปลืองพลังงาน

● การใช้ผงหมึก

● การใช้กระดาษ

● พลาสติก

● อปุกรณส์ิน้เปลืองของ HP LaserJet

● กระดาษ

● ข้อจํากัดของวัสดุ

● การกําจัดอปุกรณท่ี์ ไม่ ใช้แล้วโดยผู้ ใช้ (ยโุรปและอินเดีย)

● การรี ไซเคิลฮารด์แวรอิ์เล็กทรอนิกส ์

● ข้อมลูการรี ไซเคิลฮารด์แวรข์องบราซลิ

● สารเคมี

● ข้อมลูพลังงานผลิตภัณฑต์าม European Union Commission Regulation 1275/2008 (กฎระเบียบของสหภาพยโุรปฉบับท่ี 
1275/2008)

● ประกาศการจํากัดการใช้สารอันตราย (อินเดีย)

● ประกาศข้อจํากัดเก่ียวกับสารอันตราย (ตรุกี)

● ประกาศการจํากัดการใช้สารอันตราย (ยูเครน)

● ตารางสสาร (จีน)

● ข้อมลูสําหรับผู้ ใช้เก่ียวกับ SEPA Ecolabel (ประเทศจีน)

● ข้อกําหนดในการปรับใช้เครือ่งหมายการใช้พลังงานของจีนสําหรับเครือ่งพิมพ ์โทรสาร และเครือ่งถา่ยเอกสาร

● เอกสารข้อมลูเก่ียวกับความปลอดภัยของวัสด ุ(MSDS)

● EPEAT
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● ตารางสสาร (ไต้หวัน)

● สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม
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การคุ้มครองสิง่แวดล้อม
HP มุง่มัน่ท่ีจะจัดหาผลิตภัณฑท่ี์มีคณุภาพและเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม โดยได้รับการออกแบบมาให้มีคณุสมบัติท่ีชว่ยลดผลกระทบตอ่สิง่
แวดล้อม

การกอ่ก๊าซโอโซน
การทําลายก๊าซโอโซนในอากาศสําหรับเครือ่งพิมพน้ี์ ได้รับการวัดตามวิธกีารท่ี ได้รับการยอมรับโดยท่ัวไป* และเมือ่ข้อมลูการปลอ่ยมลพิษ
เหลา่น้ีมีผลกับ "สถานการณจํ์าลองการสัมผัสแบบจําลองสําหรับสํานักงานท่ัวไป"** HP สามารถตรวจสอบได้วา่ไมมี่ปรมิาณโอโซนท่ีตรวจ
พบได้ซึง่ถกูสร้างข้ึนในระหวา่งการพิมพท่ี์เกินมาตรฐานหรอืแนวทางคณุภาพอากาศ ในอาคารในปจจุบัน

* วิธกีารทดสอบสําหรับการตรวจหาการปลอ่ยก๊าซจากอปุกรณท่ี์เป็นเอกสารโดยคํานึงถึงการตัดสนิให้ฉลากสิง่แวดล้อมสําหรับอปุกรณ์
สํานักงานท่ีมีฟงกชั์นการพิมพ์ RAL-UZ 205 – BAM มกราคม 2017

** พิจารณาจากความเข้มข้นของโอโซนเมือ่พิมพ ์2 ชัว่โมงตอ่วันในห้องขนาด 32 ลกูบาศกเ์มตร โดยมีอัตราการระบายอากาศเปล่ียนแปลง
ไป 0.72 ตอ่ชัว่โมง ด้วยวัสดกุารพิมพข์อง HP 

การสิน้เปลืองพลังงาน
การใช้พลังงานจะลดลงอยา่งเห็นได้ชัดขณะท่ีอยู่ ในโหมดพร้อม สลีป หรอืปิด ซึง่ชว่ยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและประหยัดเงินโดยไมส่ง่
ผลกระทบตอ่ประสทิธภิาพท่ีดีเย่ียมของสแกนเนอร ์อปุกรณพิ์มพแ์ละอปุกรณเ์ก่ียวกับภาพของ HP ท่ีมีเครือ่งหมายโลโก้ ENERGY STAR® 

มีคณุสมบัติตรงตามข้อกําหนด ENERGY STAR สําหรับอปุกรณเ์ก่ียวกับภาพของกรมคุ้มครองสิง่แวดล้อมแหง่สหรัฐอเมรกิา (U.S. 
Environmental Protection Agency) เครือ่งหมายดังตอ่ไปน้ีจะปรากฏบนผลิตภัณฑเ์ก่ียวกับภาพท่ีตรงตามคณุสมบัติของ ENERGY 
STAR

ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับรุน่ของอปุกรณภ์าพท่ีมีคณุสมบัติตามข้อกําหนด ENERGY STAR มีอยูท่ี่:

www.hp.com/go/energystar

การใช้ผงหมึก
โหมด EconoMode จะใช้ผงหมึกน้อยกวา่การใช้งานโหมดอ่ืน ซึง่จะชว่ยให้ ใช้งานตลับหมึกพิมพ ์ ได้ยาวนานข้ึน แต ่HP ไมแ่นะนําให้ ใช้ 
EconoMode ตลอดเวลา เพราะหากใช้ EconoMode ตลอดเวลา ปรมิาณหมึกอาจเหลืออยูน่านเกินกวา่อายขุองชิ้นสว่นในตลับหมึกพิมพ ์
หากคณุภาพการพิมพเ์ริม่ลดลง และไมส่ามารถยอมรับได้ โปรดพิจารณาเปล่ียนตลับหมึกพิมพ ์ ใหม่
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การใช้กระดาษ
คณุสมบัติการพิมพส์องด้าน (ด้วยตนเองและอัตโนมัติ) และความสามารถในการพิมพแ์บบ N-up (พิมพห์ลายหน้าบนกระดาษด้านเดียว) 
ของเครือ่งพิมพน้ี์ สามารถลดปรมิาณการใช้กระดาษ และความต้องการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

พลาสติก
ชิ้นสว่นพลาสติกท่ีมีน้ําหนักเกิน 25 กรัมจะระบุด้วยเครือ่งหมายตามมาตรฐานสากล ซึง่ทําให้สามารถแยกประเภทพลาสติกตา่งๆ เพ่ือนํา
ไปรี ไซเคิลเมือ่พลาสติกเหลา่น้ีหมดอายกุารใช้งาน

อปุกรณส์ิน้เปลืองของ HP LaserJet
อปุกรณส์ิน้เปลืองแท้ของ HP ออกแบบมา โดยคํานึงถึงสภาพแวดล้อม โดยทาง HP จะชว่ยประหยัดทรัพยากรและกระดาษ เมือ่มีการพิมพ ์
และเมือ่คณุใช้งานเสรจ็แล้ว เราก็จะชว่ยอํานวยความสะดวกในการรี ไซเคิลอปุกรณน้ั์น โดยไมคิ่ดค่าใช้จา่ยใดๆ ท้ังสิน้1

ตลับหมึก HP ท้ังหมดท่ีสง่คืนให้ HP Planet Partners จะเข้าสูก่ระบวนการรี ไซเคิลหลายข้ันตอน ซึง่จะมีการแยกและทําความสะอาด
วัสด ุเพ่ือนําไป ใช้เป็นวัตถดิุบในตลับหมึกของแท้และผลิตภัณฑ์ ในชวิีตประจําวันของ HP ชิ้นใหม ่ตลับหมึก HP ของแท้ท่ีมีการสง่คืนผา่น 
HP Planet Partners จะไมมี่การนําไปท้ิงไว้ท่ีหลมุฝงกลบ และ HP จะไมมี่การเติมหมึก หรอืนําตลับหมึก HP ของแท้กลับมาขายใหมเ่ป็น
อันขาด

ในการเข้ารว่มโปรแกรม HP Planet Partners เพ่ือการสง่คืนและรี ไซเคิลวัสดน้ีุ ให้เข้าไปท่ี www.hp.com/recycle เลือกประเทศ/พ้ืนท่ี
ของทา่น เพ่ือดขู้อมลูเก่ียวกับวิธกีารสง่คืนอปุกรณส์ิน้เปลืองการพิมพข์อง HP โดยในหีบหอ่บรรจุตลับผงหมึกพิมพ ์HP LaserJet ใหมท่กุ
ชิ้นจะมีข้อมลูและคําแนะนําเก่ียวกับโปรแกรมน้ี ในภาษาตา่งๆ รวมมาด้วย

1 การเปิดให้บรกิารโปรแกรมน้ีจะมีความแตกตา่งกันไป ในแตล่ะพ้ืนท่ี สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดเข้าไปท่ีwww.hp.com/recycle

กระดาษ
ผลิตภัณฑน้ี์สามารถใช้กระดาษรี ไซเคิลได้ หากกระดาษมีคณุสมบัติตรงตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ ใน คู่มือการใช้วัสดพิุมพ ์ ในเครือ่งพิมพ ์
ตระกลู LaserJet ของ HP ผลิตภัณฑน้ี์สามารถใช้งานได้กับกระดาษรี ไซเคิลตามมาตรฐาน EN12281:2002

ข้อจํากัดของวัสดุ
ในผลิตภัณฑ ์HP น้ี ไมมี่ปรอทเพ่ิมเติม

หากผลิตภัณฑ ์HP น้ีมีแบตเตอรี ่ก็ต้องได้รับการจัดการเป็นพิเศษเมือ่หมดอายใุช้งาน

HP LaserJet Pro MFP M148-M149, HP LaserJet Pro MFP M227-M229, HP LaserJet Ultra MFP M230-M231

ประเภท ลิเธยีมโพลีคารบ์อนโมโนฟลอูอไรด ์(ประเภทแบตเตอรี)่

น้ําหนัก ~ 3 ก

สถานท่ี บนแผงวงจรหลัก

สว่นท่ีผู้ ใช้ถอดออกได้ ไม่
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สําหรับข้อมลูการรี ไซเคิล คณุสามารถไปท่ี www.hp.com/recycle หรอืติดตอ่กับเจ้าหน้าท่ี ในพ้ืนท่ีของคณุหรอื Electronics 
Industries Alliance: www.eiae.org
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การกําจัดอปุกรณท่ี์ ไม่ ใช้แล้วโดยผู้ ใช้ (ยโุรปและอินเดีย)
สัญลักษณน้ี์หมายถึง อยา่ท้ิงผลิตภัณฑข์องคณุรวมกับขยะในครัวเรอืนอ่ืนๆ นอกจากน้ี คณุควรชว่ยรักษาสภาพแวดล้อมและสขุภาพของ
เพ่ือนมนุษยด้์วยการนําอปุกรณท่ี์ ไม่ ใช้แล้วไปท้ิงท่ีจุดรวบรวมขยะท่ีกําหนดเพ่ือรี ไซเคิลอปุกรณ์ ไฟฟ้าและอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสท่ี์ ไม่ ใช้
แล้ว สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม โปรดติดตอ่ศนูยบ์รกิารกําจัดของเสยีภายในครัวเรอืน หรอืไปท่ี: www.hp.com/recycle

การรี ไซเคิลฮารด์แวรอิ์เล็กทรอนิกส ์
HP สนับสนุนให้ลกูค้ารี ไซเคิลฮารด์แวรอิ์เล็กทรอนิกสท่ี์ผา่นการใช้งานมาแล้ว สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับโปรแกรมการรี ไซเคิล โปรด
เข้าไปท่ี www.hp.com/recycle

ข้อมลูการรี 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 มุง่มัน่ท่ีจะให้ข้อมลูแกล่กูค้าเก่ียวกับสารเคมีตา่งๆ ในผลิตภัณฑข์องเราเพ่ือปฏิบัติตามตามข้อกําหนดด้านกฎหมายตา่งๆ เชน่ REACH 
(Regulation EC No 1907/2006 of the European Parliament and the Council) รายงานข้อมลูสารเคมีของผลิตภัณฑน้ี์อยูท่ี่: 
www.hp.com/go/reach

ข้อมลูพลังงานผลิตภัณฑต์าม European Union Commission Regulation 
1275/2008 (กฎระเบียบของสหภาพยโุรปฉบับท่ี 1275/2008)

สําหรับข้อมลูด้านพลังงานของผลิตภัณฑ ์รวมถึงการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์ ในการสแตนดบ์ายเครอืขา่ย หากพอรต์เครอืขา่ยแบบใช้สาย
ท้ังหมดเชือ่มตอ่อยู ่และพอรต์เครอืขา่ยไร้สายท้ังหมดเปิดใช้งาน โปรดดสูว่น P14 ‘ข้อมลูเพ่ิมเติม’ ของคําแถลง IT ECO ของผลิตภัณฑท่ี์ 
www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html
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ประกาศการจํากัดการใช้สารอันตราย (อินเดีย)
This product, as well as its related consumables and spares, complies with the reduction in hazardous 
substances provisions of the "India E-waste Rule 2016." It does not contain lead, mercury, hexavalent chromium, 
polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 
weight % for cadmium, except where allowed pursuant to the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

ประกาศข้อจํากัดเก่ียวกับสารอันตราย (ตรุกี)
Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

ประกาศการจํากัดการใช้สารอันตราย (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

ตารางสสาร (จีน)
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ข้อมลูสําหรับผู้ ใช้เก่ียวกับ 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。

ข้อกําหนดในการปรับใช้เครือ่งหมายการใช้พลังงานของจีนสําหรับเครือ่งพิมพ ์โทรสาร 
และเครือ่งถา่ยเอกสาร

依据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，本打印机具有中国能效标签。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)。

标签上所示的能效数字按涵盖根据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”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。

เอกสารข้อมลูเก่ียวกับความปลอดภัยของวัสด ุ(MSDS)
ขอรับแผน่ข้อมลูเพ่ือความปลอดภัยในการใช้วัสด ุ(MSDS) สําหรับอปุกรณส์ิน้เปลืองท่ีมีสารเคมีเป็นสว่นประกอบ (ตัวอยา่งเชน่ ผงหมึก) ได้
โดยคลิกเว็บไซตข์อง HP ท่ี www.hp.com/go/msds

EPEAT
เครือ่งพิมพข์อง HP หลายรายการมีการออกแบบให้ตรงตามมาตรฐาน EPEAT EPEAT เป็นระดับคะแนนด้านสิง่แวดล้อมท่ีครอบคลมุ ซึง่
ชว่ยระบุอปุกรณอิ์เล็กทรอนิกสท่ี์เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกับ EPEAT โปรดไปท่ี www.epeat.net สําหรับข้อมลู
เพ่ิมเติมเก่ียวกับเครือ่งพิมพท่ี์ลงทะเบียน EPEAT ของ HP โปรดไปท่ี www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/
epeat_printers.pdf
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สําหรับข้อมลูเพ่ิมเติม
ในการขอข้อมลูเก่ียวกับสภาพแวดล้อมเหลา่น้ี:

● ข้อมลูเก่ียวกับสภาพแวดล้อมของผลิตภัณฑสํ์าหรับผลิตภัณฑช์นิดน้ีและผลิตภัณฑ ์HP อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง

● ความมุง่มัน่ในการรักษาสิง่แวดล้อมของ HP

● ระบบการจัดการด้านสิง่แวดล้อมของ HP

● โปรแกรมการรี ไซเคิลและการสง่คืนผลิตภัณฑท่ี์หมดอายขุอง HP

● เอกสารข้อมลูเก่ียวกับความปลอดภัยของวัสดุ

เย่ียมชมท่ี www.hp.com/go/environment

นอกจากน้ี ให้เข้าไปท่ีwww.hp.com/recycle

32 บท 2   แผนการควบคมุผลิตภัณฑมิ์ ให้ทําลายสิง่แวดล้อม THWW

http://www.hp.com/go/environment
http://www.hp.com/recycle


3 ข้อมลูเก่ียวกับข้อบังคับ

● ประกาศวา่ด้วยความสอดคล้อง

● ประกาศวา่ด้วยความสอดคล้อง

● ประกาศวา่ด้วยความสอดคล้อง

● ประกาศวา่ด้วยความสอดคล้อง

● ประกาศเก่ียวกับความปลอดภัย

● ข้อกําหนดเพ่ิมเติมสําหรับผลิตภัณฑ ์Telecom (แฟกซ)์

● ประกาศเพ่ิมเติมสําหรับผลิตภัณฑ์ ไร้สาย
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ประกาศวา่ด้วยความสอดคล้อง
ประกาศวา่ด้วยความสอดคล้อง

ตาม ISO/IEC 17050-1 และ EN 17050-1

 

ชือ่ผู้ผลิต: HP Inc. DoC#: SHNGC-1503-00-R2.0

ท่ีอยูผู่้ผลิต: HP Information Technology R&D (Shanghai) Co., Ltd. No. 2727 Jinke Road, Shanghai, China 201203

ประกาศวา่ผลิตภัณฑน้ี์

ชือ่ผลิตภัณฑ:์ HP LaserJet Pro MFP M227sdn / HP LaserJet Ultra MFP M230sdn / HP LaserJet Pro MFP M227d

หมายเลขรุน่ควบคมุ:1) SHNGC-1503-00

ตัวเลือกของผลิตภัณฑ:์ ท้ังหมด

ตลับผงหมึก: CF230A / CF231A / CF230X

เป็นไปตามข้อกําหนดของผลิตภัณฑต์อ่ไปน้ี:

ความปลอดภัย: IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 / EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013

IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014 (ผลิตภัณฑเ์ลเซอร/์LED คลาส 1)

IEC 62479:2010 / EN 62479:2010

EMC: CISPR 22:2008 / CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 - คลาส B1)

EN 61000–3-2:2014

EN 61000–3-3:2013

EN 55024:2010

FCC เลม่ท่ี 47 CFR, มาตราท่ี 15 คลาส B / ICES-003, ฉบับท่ี 6

การใช้พลังงาน: หมายเลขข้อกําหนด (EC) 1275/2008

EN 50564:2011; IEC 62301:2011

RoHS: EN50581:2012

ข้อมลูเพ่ิมเติม:

ผลิตภัณฑต์ามน้ีเป็นไปตามข้อกําหนดของ EMC Directive 2014/30/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU, Eco-design Directive 2009/125/EC และ RoHS Directive 

2011/65/EU และมีเครือ่งหมาย  ตามข้อกําหนด

อปุกรณน้ี์เป็นไปตามข้อกําหนดของ FCC บทท่ี 15 การทํางานจะข้ึนอยูกั่บเง่ือนไขสองข้อตอ่ไปน้ี: (1) อปุกรณน้ี์ต้องไมก่อ่ให้เกิดการรบกวนท่ีเป็นอันตราย และ (2) อปุกรณน้ี์จะต้องรับ
สัญญาณรบกวนใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ โดยรวมถึงสัญญาณรบกวนท่ีอาจทําให้การทํางานของอปุกรณ์ ไมส่มบูรณ์

▲ ผลิตภัณฑน้ี์ ได้รับการกําหนดหมายเลขรุน่ควบคมุซึง่เป็นไปตามลักษณะท่ีควบคมุของการออกแบบ หมายเลขรุน่ควบคมุเป็นเครือ่งบง่ชี้หลักของผลิตภัณฑ์ ในเอกสารควบคมุและ
รายงานการทดสอบ และต้องไมสั่บสนหมายเลขน้ีกับชือ่ทางการตลาดหรอืหมายเลขของผลิตภัณฑ์

เซีย่งไฮ้, จีน

ตลุาคม 2017

สําหรับหัวข้อเก่ียวกับข้อบังคับเทา่น้ัน โปรดติดตอ่:

34 บท 3   ข้อมลูเก่ียวกับข้อบังคับ THWW



ประกาศวา่ด้วยความสอดคล้อง

ตาม ISO/IEC 17050-1 และ EN 17050-1

 

ท่ีติดตอ่ในยโุรป: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany

www.hp.eu/certificates

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

ตาม ISO/IEC 17050-1 และ EN 17050-1

 

ชือ่ผู้ผลิต: HP Inc. DoC#: SHNGC-1503-01-R2.0

ท่ีอยูผู่้ผลิต: HP Information Technology R&D (Shanghai) Co., Ltd. No. 2727 Jinke Road, Shanghai, China 201203

ประกาศวา่ผลิตภัณฑน้ี์

ชือ่ผลิตภัณฑ:์ HP LaserJet Pro MFP M227fdn

หมายเลขรุน่ควบคมุ:1) SHNGC-1503-01

BOISB-1500-00 หรอื BOISB-1500-03 (LIU โมดลูโทรสารของสหรัฐอเมรกิา)

BOISB-1500-01 หรอื BOISB-1500-04 (LIU โมดลูโทรสารของสหภาพยโุรป)

BOISB-1500-02 หรอื BOISB-1500-05 (LIU โมดลูโทรสารของบราซลิ)

ตัวเลือกของผลิตภัณฑ:์ ท้ังหมด

ตลับผงหมึก: CF230A / CF230X

เป็นไปตามข้อกําหนดของผลิตภัณฑต์อ่ไปน้ี:

ความปลอดภัย: IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013/ EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013

IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014 (ผลิตภัณฑเ์ลเซอร/์LED คลาส 1)

IEC 62479:2010 / EN 62479:2010

EMC: CISPR 22:2008 / CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 - คลาส B1)

EN 61000–3-2:2014

EN 61000–3-3:2013

EN 55024:2010

FCC เลม่ท่ี 47 CFR, มาตราท่ี 15 คลาส B / ICES-003, ฉบับท่ี 6

โทรคมนาคม: ES 203 021; FCC เลม่ท่ี 47 CFR, มาตราท่ี 682/3)

การใช้พลังงาน: หมายเลขข้อกําหนด (EC) 1275/2008

EN 50564:2011; IEC 62301:2011

RoHS: EN50581:2012

ข้อมลูเพ่ิมเติม:

ผลิตภัณฑน้ี์เป็นไปตามข้อกําหนดของ Low Voltage Directive 2014/35/EU, EMC Directive 2014/30/EU, Eco-design Directive 2009/125/EC และ RoHS Directive 

2011/65/EU และมีเครือ่งหมาย  ตามข้อกําหนด

36 บท 3   ข้อมลูเก่ียวกับข้อบังคับ THWW



ประกาศวา่ด้วยความสอดคล้อง

ตาม ISO/IEC 17050-1 และ EN 17050-1

 

อปุกรณน้ี์เป็นไปตามกฎของ FCC วรรคท่ี 15 การทํางานจะข้ึนอยูกั่บเง่ือนไขสองข้อตอ่ไปน้ี: (1) อปุกรณน้ี์ต้องไมก่อ่ให้เกิดการรบกวนท่ีเป็นอันตราย และ (2) อปุกรณน้ี์จะต้องรับสัญญาณ
รบกวนใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ โดยรวมถึงสัญญาณรบกวนท่ีอาจทําให้การทํางานของอปุกรณ์ ไมส่มบูรณ์

1. ผลิตภัณฑน้ี์ ได้รับการกําหนดหมายเลขรุน่ควบคมุซึง่เป็นไปตามลักษณะท่ีควบคมุของการออกแบบ หมายเลขรุน่ควบคมุเป็นเครือ่งบง่ชี้หลักของผลิตภัณฑ์ ในเอกสารควบคมุและ
รายงานการทดสอบ และต้องไมสั่บสนหมายเลขน้ีกับชือ่ทางการตลาดหรอืหมายเลขของผลิตภัณฑ์

2. การอนุมัติและมาตรฐานโทรคมนาคมท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศ/ภมิูภาคเป้าหมาย จะมีผลตอ่ผลิตภัณฑน้ี์ เพ่ิมเติมจากการอนุมัติและมาตรฐานท่ีระบุไว้ข้างต้น

3. ผลิตภัณฑน้ี์ ใช้ โมดลูอปุกรณ์ โทรสารระบบอะนาล็อกซึง่มีหมายเลขรุน่ตามข้อบังคับคือ BOISB-1500-00 หรอื BOISB-1500–03 (LIU สหรัฐอเมรกิา), BOISB-1500-01 หรอื 
BOISB-1500-04 (LIU สหภาพยโุรป), BOISB-1500-02 หรอื BOISB-1500-05 (LIU บราซลิ) ซึง่ตรงตามข้อกําหนดควบคมุด้านเทคนิคสําหรับประเทศ/พ้ืนท่ีท่ีจําหน่าย
ผลิตภัณฑน้ี์

เซีย่งไฮ้, จีน

ตลุาคม 2017

สําหรับหัวข้อเก่ียวกับข้อบังคับเทา่น้ัน โปรดติดตอ่:

ท่ีติดตอ่ในยโุรป: HP Deutschland GmbH, HP HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany

www.hp.eu/certificates

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

ตาม ISO/IEC 17050-1 และ EN 17050-1

 

ชือ่ผู้ผลิต: HP Inc. DoC#: SHNGC-1503-02 R.3.0

ท่ีอยูผู่้ผลิต: HP Information Technology R&D (Shanghai) Co., Ltd. No. 2727 Jinke Road, Shanghai, China 201203

ประกาศวา่ผลิตภัณฑน้ี์

ชือ่ผลิตภัณฑ:์ HP LaserJet Pro MFP M148fdw / HP LaserJet Pro MFP M227fdw / HP LaserJet Ultra MFP M230fdw

หมายเลขรุน่ควบคมุ:1) SHNGC 1503 02

BOISB-1500-00 หรอื BOISB-1500-03 (LIU โมดลูโทรสารของสหรัฐอเมรกิา)

BOISB-1500-01 หรอื BOISB-1500-04 (LIU โมดลูโทรสารของสหภาพยโุรป)

BOISB-1500-02 หรอื BOISB-1500-05 (LIU โมดลูโทรสารของบราซลิ)

SDGOB-1505 (โมดลูวิทย)ุ

ตัวเลือกของผลิตภัณฑ:์ ท้ังหมด

ตลับผงหมึก: CF294A / CF294X / CF230A / CF230X / CF231A

เป็นไปตามข้อกําหนดของผลิตภัณฑต์อ่ไปน้ี:

ความปลอดภัย: IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 / EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013

IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014 (ผลิตภัณฑเ์ลเซอร/์LED คลาส 1)

IEC 62479:2010 / EN 62479:2010

EMC: CISPR 22:2008 / CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 - คลาส B

EN 61000–3-2:2014

EN 61000–3-3:2013

EN 55024:2010

FCC เลม่ท่ี 47 CFR, มาตราท่ี 15 คลาส B / ICES-003, ฉบับท่ี 6

วิทย:ุ4) EN 301 489-1 V2.1.1 / EN 301 489-17 V3.1.1

EN 300 328 V2.1.1 / EN301 893 V2.1.0

FCC เลม่ท่ี 47 CFR, มาตราท่ี 15 อนุมาตรา C และ E / RSS 247 ฉบับท่ี 1, 2015 และ RSS 102 ฉบับท่ี 5, 2015

IEC 62311:2007 / EN 62311:2008

โทรคมนาคม: ES 203 021; FCC เลม่ท่ี 47 CFR, มาตราท่ี 68 2/3)

การใช้พลังงาน: หมายเลขข้อกําหนด (EC) 1275/2008

EN50564:2011 ; IEC62301:2011

RoHS: EN50581:2012
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ประกาศวา่ด้วยความสอดคล้อง

ตาม ISO/IEC 17050-1 และ EN 17050-1

 

ผลิตภัณฑน้ี์เป็นไปตามข้อกําหนดของ Radio Equipment Directive 2014/53/EU, Eco-design Directive 2009/125/EC และ RoHS Directive 2011/65/EU และมี

เครือ่งหมาย  ตามข้อกําหนด

อปุกรณน้ี์เป็นไปตามข้อกําหนดของ FCC บทท่ี 15 การทํางานจะข้ึนอยูกั่บเง่ือนไขสองข้อตอ่ไปน้ี: (1) อปุกรณน้ี์ต้องไมก่อ่ให้เกิดการรบกวนท่ีเป็นอันตราย และ (2) อปุกรณน้ี์จะต้องรับ
สัญญาณรบกวนใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ โดยรวมถึงสัญญาณรบกวนท่ีอาจทําให้การทํางานของอปุกรณ์ ไมส่มบูรณ์

ข้อมลูเพ่ิมเติม

1. ผลิตภัณฑน้ี์ ได้รับการกําหนดหมายเลขรุน่ควบคมุซึง่เป็นไปตามลักษณะท่ีควบคมุของการออกแบบ หมายเลขรุน่ควบคมุเป็นเครือ่งบง่ชี้หลักในเอกสารควบคมุและรายงานการทดสอบ 
และต้องไมสั่บสนหมายเลขน้ีกับชือ่ทางการตลาด หรอืหมายเลขของผลิตภัณฑ์

2. การอนุมัติและมาตรฐานโทรคมนาคมท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศ/พ้ืนท่ีเป้าหมายจะมีผลตอ่ผลิตภัณฑน้ี์ นอกเหนือจากการอนุมัติและมาตรฐานท่ีระบุไว้ข้างต้นด้วย

3. ผลิตภัณฑน้ี์ ใช้ โมดลูอปุกรณ์ โทรสารระบบอะนาล็อกซึง่มีหมายเลขรุน่ตามข้อบังคับคือ BOISB-1500-00 หรอื BOISB-1500–03 (LIU สหรัฐอเมรกิา), BOISB-1500-01 หรอื 
BOISB-1500-04 (LIU สหภาพยโุรป), BOISB-1500-02 หรอื BOISB-1500-05 (LIU บราซลิ) ซึง่ตรงตามข้อกําหนดควบคมุด้านเทคนิคสําหรับประเทศ/พ้ืนท่ีท่ีจําหน่าย
ผลิตภัณฑน้ี์

4. ผลิตภัณฑน้ี์ ใช้อปุกรณ์ โมดลูวิทย ุซึง่มีหมายเลขรุน่ควบคมุคือ SDGOB-1505 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดทางข้อบังคับด้านเทคนิค สําหรับประเทศ/พ้ืนท่ีท่ีจะจําหน่ายผลิตภัณฑน้ี์

เซีย่งไฮ้, จีน

เมษายน 2018

สําหรับหัวข้อเก่ียวกับข้อบังคับเทา่น้ัน โปรดติดตอ่:

ท่ีติดตอ่ในยโุรป: HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany

www.hp.eu/certificates

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

ตาม ISO/IEC 17050-1 และ EN 17050-1

 

ชือ่ผู้ผลิต: HP Inc. DoC#: SHNGC-1503-03-R.1.0

ท่ีอยูผู่้ผลิต: HP Information Technology R&D (Shanghai) Co., Ltd. No. 2727 Jinke Road, Shanghai, China 201203

ประกาศวา่ผลิตภัณฑน้ี์

ชือ่ผลิตภัณฑ:์ HP LaserJet Pro MFP M148dw

หมายเลขรุน่ควบคมุ:1) SHNGC-1503-03

SDGOB-1505 – (โมดลูวิทย)ุ

ตัวเลือกของผลิตภัณฑ:์ ท้ังหมด

ตลับผงหมึก: CF294A / CF294X

เป็นไปตามข้อกําหนดของผลิตภัณฑต์อ่ไปน้ี:

ความปลอดภัย: IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013 / EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011+A2:2013

IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014 (ผลิตภัณฑเ์ลเซอร/์LED คลาส 1)

IEC 62479:2010 / EN 62479:2010

EMC: CISPR 22:2008 / CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 - คลาส B

EN 61000–3-2:2014

EN 61000–3-3:2013

EN 55024:2010

FCC เลม่ท่ี 47 CFR, มาตราท่ี 15 คลาส B / ICES-003, ฉบับท่ี 6

วิทย2ุ) EN 301 489-1 V2.1.1 / EN 301 489-17 V3.1.1

EN 300 328 V2.1.1 / EN301 893 V2.1.0

FCC เลม่ท่ี 47 CFR, มาตราท่ี 15 อนุมาตรา C และ E / RSS 247 ฉบับท่ี 1, 2015 และ RSS 102 ฉบับท่ี 5, 2015

IEC 62311:2007 / EN62311:2008

การใช้พลังงาน: หมายเลขข้อกําหนด (EC) 1275/2008

EN50564:2011; IEC62301:2011

RoHS: EN50581:2012

ผลิตภัณฑน้ี์เป็นไปตามข้อกําหนดของ Radio Equipment Directive 2014/53/EU, Eco-design Directive 2009/125/EC และ RoHS Directive 2011/65/EU และมี

เครือ่งหมาย  ตามข้อกําหนด

อปุกรณน้ี์เป็นไปตามข้อกําหนดของ FCC บทท่ี 15 การทํางานจะข้ึนอยูกั่บเง่ือนไขสองข้อตอ่ไปน้ี: (1) อปุกรณน้ี์ต้องไมก่อ่ให้เกิดการรบกวนท่ีเป็นอันตราย และ (2) อปุกรณน้ี์จะต้องรับ
สัญญาณรบกวนใดๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ โดยรวมถึงสัญญาณรบกวนท่ีอาจทําให้การทํางานของอปุกรณ์ ไมส่มบูรณ์
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ประกาศวา่ด้วยความสอดคล้อง

ตาม ISO/IEC 17050-1 และ EN 17050-1

 

ข้อมลูเพ่ิมเติม:

1. ผลิตภัณฑน้ี์ ได้รับการกําหนดหมายเลขรุน่ควบคมุซึง่เป็นไปตามลักษณะท่ีควบคมุของการออกแบบ หมายเลขรุน่ควบคมุเป็นเครือ่งบง่ชี้หลักในเอกสารควบคมุและรายงานการทดสอบ 
และต้องไมสั่บสนหมายเลขน้ีกับชือ่ทางการตลาด หรอืหมายเลขของผลิตภัณฑ์

2. ผลิตภัณฑน้ี์ ใช้อปุกรณ์ โมดลูวิทย ุซึง่มีหมายเลขรุน่ควบคมุคือ SDGOB-1505 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อกําหนดทางข้อบังคับด้านเทคนิค สําหรับประเทศ/พ้ืนท่ีท่ีจะจําหน่ายผลิตภัณฑน้ี์

Shanghai, China

เมษายน 2018

สําหรับหัวข้อเก่ียวกับข้อบังคับเทา่น้ัน โปรดติดตอ่:

ท่ีติดตอ่ในยโุรป: HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, 71025 Boeblingen, Germany

www.hp.eu/certificates

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

ข้อกําหนดของ FCC

อปุกรณน้ี์ ได้รับการทดสอบและพบวา่อยูภ่ายในขีดจํากัดสําหรับอปุกรณดิ์จิตอลคลาส B วรรค 15 ในข้อบังคับของ FCC ข้อบังคับเหลา่น้ีมุง่ท่ี
จะให้การป้องกันตามสมควรเก่ียวกับอันตรายจากการรบกวนตา่งๆ สําหรับการติดต้ังในท่ีพักอาศัย อปุกรณน้ี์สามารถกําเนิด หรอืใช้ หรอื
แพรก่ระจายพลังงานคล่ืนวิทยไุด้ หากไม่ ได้รับการติดต้ังและใช้งานตามคําแนะนํา อาจกอ่ให้เกิดสัญญาณรบกวนท่ีเป็นอันตราย อยา่งไร
ก็ตาม ไมมี่การรับประกันวา่การรบกวนดังกลา่วจะไมเ่กิดข้ึนในการติดต้ังกรณี ใดๆ หากอปุกรณทํ์าให้เกิดการรบกวนอยา่งรุนแรงตอ่เครือ่ง
รับวิทยหุรอืโทรทัศน ์ซึง่สามารถสังเกตได้เมือ่เปิดและปิดสวิตชท่ี์ตัวเครือ่ง ผู้ ใช้ควรลองแก้ ไขการรบกวนด้วยวิธดัีงตอ่ไปน้ี

● หันเสาอากาศไปทิศอ่ืน หรอืเปล่ียนท่ีต้ังของเสาอากาศ

● วางอปุกรณแ์ละเครือ่งรับสัญญาณวิทยใุห้หา่งกันมากกวา่เดิม

● เสยีบปล๊ักของอปุกรณเ์ข้ากับแหลง่จา่ยไฟท่ีอยูค่นละวงจร กับแหลง่จา่ยไฟของเครือ่งรับสัญญาณวิทยุ

● ปรกึษาผู้แทนจําหน่ายหรอืชา่งเทคนิคท่ีมีประสบการณด้์านวิทย/ุโทรทัศน์

หมายเหต:ุ การเปล่ียนแปลงหรอืปรับเปล่ียนใดๆ ท่ีมีตอ่เครือ่งพิมพซ์ึง่ไม่ ได้รับการอนุมัติ โดยชัดแจ้งจาก HP อาจเป็นเหตใุห้สทิธขิองผู้ ใช้ 
ในการใช้งานอปุกรณน้ี์สิน้สดุลง

เพ่ือให้เป็นไปตามขีดจํากัดในประเภท B วรรค 15 ของข้อบังคับ FCC ทา่นจะต้องใช้สายเคเบิลอินเตอรเ์ฟซท่ีมีฉนวนหุ้ม

แคนาดา - คําประกาศด้านการปฏิบัติตามมาตรฐาน ICES-003 ของประเทศแคนาดาในภาคอตุสาหกรรม
CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

ประกาศ VCCI (ญีปุ่่ น)

ประกาศ EMC (เกาหลี)

คําแนะนําเก่ียวกับสายไฟ
ตรวจให้แน่ ใจวา่แหลง่จา่ยไฟเพียงพอสําหรับอัตรากระแสไฟฟ้าของเครือ่งพิมพ ์อัตรากระแสไฟฟ้าอยูบ่นฉลากของเครือ่งพิมพ ์เครือ่งพิมพ ์
ใช้กระแสไฟฟ้า 110-127 Vac หรอื 220-240 Vac และ 50/60 Hz
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เสยีบสายไฟระหวา่งเครือ่งพิมพแ์ละชอ่งตอ่กระแสไฟฟ้าสลับท่ีมีสายดิน

ข้อควรระวัง: ในการป้องกันความเสยีหายตอ่เครือ่งพิมพ ์ใช้สายไฟท่ี ให้มากับเครือ่งพิมพเ์ทา่น้ัน

ประกาศเก่ียวกับสายไฟ (ญีปุ่่ น)

ความปลอดภัยในการใช้แสงเลเซอร ์
ศนูยอ์ปุกรณแ์ละอนามัยทางรังสวิีทยา (CDRH) ขององคก์ารอาหารและยาแหง่สหรัฐฯ ได้ออกข้อบังคับสําหรับอปุกรณเ์ลเซอรซ์ึง่ผลิตต้ังแต่
วันท่ี 1 สงิหาคม 1976 โดยผลิตภัณฑท่ี์วางขายในสหรัฐฯ จะต้องปฏิบัติตาม เครือ่งพิมพน้ี์ ได้รับการรับรองวา่เป็นผลิตภัณฑท่ี์ ใช้แสง
เลเซอร ์“Class 1” ตามมาตรฐานการแผรั่งส ี(Radiation Performance Standard) ของ U.S. Department of Health and 
Human Services (DHHS) ตามพระราชบัญญัติแหง่ปี ค.ศ. 1968 วา่ด้วยการควบคมุการแผรั่งสเีพ่ือสขุภาพและความปลอดภัย 
เน่ืองจากรังสท่ีีเกิดภายในเครือ่งพิมพจ์ะถกูจํากัดอยู่ ในตัวเครือ่งและฝาครอบเครือ่งภายนอกซึง่มีการป้องกันเป็นอยา่งดีแล้ว ดังน้ันแสง
เลเซอรจ์ะไมส่ามารถออกมาจากเครือ่งได้ ในระหวา่งการทํางานตามปกติ

คําเตือน! การควบคมุ การเปล่ียนแปลง หรอืการปฏิบัติตามข้ันตอนอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไว้ ในคู่มือผู้ ใช้ฉบับน้ีอาจสง่ผลให้ ได้รับรังสซีึง่
กอ่ให้เกิดอันตราย

ประกาศเรือ่งเลเซอรข์องประเทศฟินแลนด์
Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP LaserJet Pro MFP M148dw, M148fdw, M227sdn, M227fdw, M227d, M227fdn, HP LaserJet Ultra MFP 
M230sdn, M230fdw, 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 MFP M148dw, M148fdw, M227sdn, M227fdw, M227d, M227fdn, HP LaserJet Ultra MFP 
M230sdn, M230fdw - 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.
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VARO !

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

VARNING !

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

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

การปฏิบัติตามข้อบังคับของยูเรเซยี (เบลารุส, คาซัคสถาน, รัสเซยี)
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ข้อกําหนดเพ่ิมเติมสําหรับผลิตภัณฑ ์Telecom (แฟกซ)์

ประกาศ EU วา่ด้วยการดําเนินงานด้านโทรคมนาคม
ผลิตภัณฑน้ี์มีความมุง่หมายเพ่ือให้เชือ่มตอ่กับ Public Switched Telecommunication Networks (PSTN) แบบอะนาล็อกของ
ประเทศ/พ้ืนท่ีของเขตเศรษฐกิจยโุรป (European Economic Area, EEA)

ซึง่มีคณุสมบัติตรงตามข้อกําหนดของ EU Directives และมีเครือ่งหมาย CE ตามข้อบังคับท่ีเหมาะสม

สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม โปรดดท่ีูหัวข้อคําประกาศเรือ่งความเข้ากัน (Declaration of Conformity) ท่ีออกโดยผู้ผลิตในสว่นอ่ืนของ
คู่มือน้ี

อยา่งไรก็ตาม เน่ืองจากมีความแตกตา่งระหวา่ง PSTNs ของแตล่ะเขต ผลิตภัณฑดั์งกลา่วอาจไม่ ได้ ให้การรับประกันแบบไมมี่เง่ือนไขสําหรับ
การทํางานท่ี ได้ผลในทกุๆจุดหมายปลายทางของ PSTN ความเข้ากันได้ของเครอืขา่ยข้ึนกับการต้ังค่าท่ีถกูต้องท่ีลกูค้าเลือกเพ่ือเตรยีมการ
เชือ่มตอ่ไปยัง PSTN โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําท่ีปรากฏในคู่มือผู้ ใช้

หากคณุประสบปญหาการใช้งานรว่มกันของเครอืขา่ย โปรดติดตอ่ซัพพลายเออรอ์ปุกรณข์องคณุ หรอืฝ่ายชว่ยเหลือของ HP ในประเทศ/
พ้ืนท่ีท่ี ใช้งาน

การเชือ่มตอ่กับจุดหมายปลายทางของ PSTN อาจข้ึนอยูกั่บข้อกําหนดเพ่ิมเติมท่ีผู้ ให้บรกิาร PSTN ในท้องท่ีกําหนดข้ึน

New Zealand Telecom Statements

The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the 
item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the 
product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item 
will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, 
nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom’s network services.

This equipment may not provide for the effective hand-over of a call to another device connected to the same 
line.

This equipment shall not be set up to make automatic calls to the Telecom “111” Emergency Service.

This product has not been tested to ensure compatibility with the FaxAbility distinctive ring service for New 
Zealand.

Additional FCC statement for telecom products (US)

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the back 
of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format 
US:AAAEQ##TXXXX. If requested, this number must be provided to the telephone company.

The REN is used to determine the quantity of devices, which may be connected to the telephone line. Excessive 
RENs on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most, but not 
all, areas, the sum of the RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be 
connected to the line, as determined by the total RENs, contact the telephone company to determine the 
maximum REN for the calling area.

This equipment uses the following USOC jacks: RJ11C.
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An FCC-compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed 
to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack, which is Part 68 
compliant. This equipment cannot be used on telephone company-provided coin service. Connection to Party 
Line Service is subject to state tariffs.

If this equipment causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that 
temporary discontinuance of service may be required. If advance notice is not practical, the telephone company 
will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the 
FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could 
affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in 
order for you to make the necessary modifications in order to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment, please see the numbers in this manual for repair and (or) warranty 
information. If the trouble is causing harm to the telephone network, the telephone company may request you 
remove the equipment from the network until the problem is resolved.

The customer can do the following repairs: Replace any original equipment that came with the device. This 
includes the toner cartridge, the supports for trays and bins, the power cord, and the telephone cord. It is 
recommended that the customer install an AC surge arrestor in the AC outlet to which this device is connected. 
This is to avoid damage to the equipment caused by local lightning strikes and other electrical surges.

Telephone Consumer Protection Act (US)

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

Industry Canada CS-03 requirements

Notice: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means the equipment meets 
certain telecommunications network protective, operational, and safety requirements as prescribed in the 
appropriate Terminal Equipment Technical Requirement document(s). The Department does not guarantee the 
equipment will operate to the user’s satisfaction. Before installing this equipment, users should ensure that it is 
permissible for the equipment to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The 
equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that 
compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations. Repairs to 
certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or 
alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications 
company cause to request the user to disconnect the equipment. Users should ensure for their own protection 
that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines, and internal metallic water pipe 
system, if present, are connected together. This precaution can be particularly important in rural areas.
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ข้อควรระวัง: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate 
electric inspection authority, or electrician, as appropriate. The Ringer Equivalence Number (REN) of this device is 
shown on the regulatory chassis label.

This product meets the applicable Industry Canada technical specifications. / Le présent matériel est conforme 
aux specifications techniques applicables d’Industrie Canada.

Notice: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the 
maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an 
interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer 
Equivalence Number of all the devices does not exceed five (5.0). / L’indice d’équivalence de la sonnerie (IES) sert 
à indiquer le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à une interface téléphonique. La 
terminaison d’une interface peut consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule condition 
que la somme d’indices d’équivalence de la sonnerie de tous les dispositifs n’excède pas cinq.

The standard connecting arrangement code (telephone jack type) for equipment with direct connections to the 
telephone network is CA11A.
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ประกาศเพ่ิมเติมสําหรับผลิตภัณฑ์ ไร้สาย

ประกาศเก่ียวกับความสอดคล้อง FCC—สหรัฐฯ
Exposure to radio frequency radiation

ข้อควรระวัง: 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.

ข้อควรระวัง: 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.

การได้รับรังสคีวามถ่ีคล่ืนวิทย ุ(แคนาดา)

คําเตือน! การได้รับรังสคีวามถ่ีคล่ืนวิทย ุพลังงานท่ีแผอ่อกมาของอปุกรณน้ี์ต่ํากวา่ข้อจํากัดการได้รับรังสคีวามถ่ีคล่ืนวิทยขุอง Industry 
Canada อยา่งไรก็ตาม ควรใช้อปุกรณน้ี์ ในลักษณะท่ีมี โอกาสสัมผัสกับมนุษยน้์อยท่ีสดุระหวา่งการใช้งานตามปกติ

เพ่ือหลีกเล่ียงโอกาสท่ีจะเกินข้อกําหนดการได้รับรังสคีวามถ่ีคล่ืนวิทยขุอง Industry Canada ระยะหา่งของผู้ ใช้กับเสาอากาศควรไมน้่อย
กวา่ 20 ซม.
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ผลิตภัณฑท่ี์มีการทํางาน 5 GHz Industry of Canada

ข้อควรระวัง: เมือ่ใช้ LAN ไร้สาย IEEE 802.11a ผลิตภัณฑน้ี์ถกูจํากัดสําหรับการใช้ภายในอาคารเทา่น้ัน เน่ืองจากการทํางานในชว่ง
ความถ่ี 5.15 ถึง 5.25 GHz Industry Canada กําหนดให้ ใช้ผลิตภัณฑน้ี์ภายในอาคารสําหรับชว่งความถ่ี 5.15 GHz ถึง 5.25 GHz 
เพ่ือลดโอกาสเกิดสัญญาณรบกวนท่ีเป็นอันตรายตอ่ระบบโทรศัพทเ์คล่ือนท่ีผา่นดาวเทียมท่ี ใช้ชอ่งสัญญาณรว่มกัน เรดารกํ์าลังสงูได้รับ
จัดสรรให้เป็นผู้ ใช้หลักสําหรับชว่งความถ่ี 5.25 ถึง 5.35 GHz และ 5.65 ถึง 5.85 GHz สถานีเรดารเ์หลา่น้ีอาจทําให้เกิดสัญญาณรบกวน
และ/หรอืความเสยีหายกับอปุกรณน้ี์ ได้

ประกาศข้อบังคับของสหภาพยโุรป
ฟงกชั์นโทรคมนาคมของผลิตภัณฑน้ี์อาจใช้ ในประเทศ/พ้ืนท่ี EU และ EFTA ดังตอ่ไปน้ี:

ออสเตรยี เบลเยียม บัลแกเรยี ไซปรัส สาธารณรัฐเชก็ เดนมารก์ เอสโทเนีย ฟินแลนด ์ฝรัง่เศส เยอรมนี กรซี ฮังการ ี
ไอซแ์ลนด ์ไอรแ์ลนด ์อิตาลี ลัตเวีย ลิคเทนสไตน ์ลิธัวเนีย ลักเซมเบิรก์ มอลตา เนเธอรแ์ลนด ์นอรเ์วย ์โปแลนด ์
โปรตเุกส โรมาเนีย สาธารณรัฐสโลวัก สโลเวเนีย สเปน สวีเดน สวิตเซอรแ์ลนด ์และสหราชอาณาจักร

ประกาศสําหรับการใช้งานในรัสเซยี
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.

ประกาศของเม็กซิ 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.
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ประกาศของไต้หวัน

ประกาศของเกาหลี
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