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1 Obs�uga i pomoc techniczna

● O�wiadczenie o ograniczonej gwarancji firmy Hewlett-Packard

● Gwarancja HP Premium Protection Warranty: informacja o ograniczonej gwarancji na kasety z tonerem
LaserJet

● Polityka firmy HP odno�nie materia�ów eksploatacyjnych innych producentów

● Witryna sieci Web firmy HP dotycz�ca zapobieganiu fa�szerstwom

● Dane zapisane w kasecie z tonerem

● Umowa licencyjna dla u�ytkownika ko�cowego (EULA)

● OpenSSL

● Gwarancja dotycz�ca samodzielnej naprawy przez klienta

● Obs�uga klienta
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O�wiadczenie o ograniczonej gwarancji f irmy Hewlet t -Packard

PRODUKT HP OKRES OGRANICZONEJ GWARANCJI

HP Color LaserJet Enterprise M651n, M651dn, M651xh 1 rok gwarancji

Firma HP gwarantuje u�ytkownikowi ko�cowemu, �e urz�dzenia i akcesoria firmy HP b�d� wolne od wad
materia�owych i produkcyjnych przez okres podany powy�ej, licz�c od daty zakupu. Je�eli firma HP zostanie
powiadomiona o tego typu usterkach w okresie gwarancyjnym, wed�ug w�asnego uznania przeprowadzi
napraw� lub wymian� produktu uznanego za wadliwy. Produkty zamienne mog� by� fabrycznie nowe lub
stanowi� funkcjonalny odpowiednik nowych produktów.

Firma HP gwarantuje, �e oprogramowanie firmy HP nie przestanie wykonywa� instrukcji programowych
przez podany powy�ej okres, licz�c od daty zakupu, z powodu wad materia�owych i produkcyjnych, pod
warunkiem poprawnej instalacji i u�ytkowania. Je�li firma HP otrzyma w czasie trwania okresu
gwarancyjnego powiadomienie o takich wadach, wymieni oprogramowanie, które nie wykonuje instrukcji
programowych z powodu tych wad.

Firma HP nie gwarantuje, �e dzia�anie produktów HP b�dzie nieprzerwane i wolne od b��dów. Je�li firma HP
nie b�dzie w stanie wykona� naprawy lub wymieni� produktu obj�tego gwarancj� w akceptowalnym terminie,
u�ytkownik b�dzie uprawniony do otrzymania zwrotu pieni�dzy w wysoko�ci ceny zakupu, pod warunkiem
bezzw�ocznego zwrotu produktu.

Produkty firmy HP mog� zawiera� cz��ci odnowione, które s� funkcjonalnym odpowiednikiem nowych lub
zosta�y sporadycznie wykorzystane.

Gwarancja nie obejmuje usterek powsta�ych w wyniku: (a) niew�a�ciwej lub nieodpowiedniej konserwacji lub
kalibracji, (b) korzystania z oprogramowania, interfejsów, elementów i materia�ów eksploatacyjnych nie
b�d�cych produktami firmy HP, (c) nieautoryzowanych modyfikacji lub niew�a�ciwego u�ywania, (d)
u�ywania w warunkach, które nie odpowiadaj� warunkom opisanym w specyfikacjach lub (e)
nieprawid�owego miejsca u�ytkowania i niew�a�ciwej konserwacji.

W ZAKRESIE DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWI�ZUJ�CE LOKALNIE PRZEPISY PRAWA POWY�SZA GWARANCJA
JEST JEDYN� PRZYS�UGUJ�C� GWARANCJ� I NIE JEST UDZIELANA �ADNA INNA WYRA�NA ANI DOROZUMIANA
GWARANCJA, PISEMNA B�D� USTNA. FIRMA HP W SZCZEGÓLNO�CI NIE UDZIELA �ADNEJ DOROZUMIANEJ
GWARANCJI PRZYDATNO�CI DO SPRZEDA�Y, ODPOWIEDNIEJ JAKO�CI ANI PRZYDATNO�CI DO OKRE�LONEGO
CELU. W niektórych krajach/regionach, stanach lub prowincjach ograniczenia dotycz�ce czasu obowi�zywania
gwarancji dorozumianej s� niedozwolone, wi�c powy�sze ograniczenia lub wykluczenia mog� nie mie�
zastosowania w okre�lonych przypadkach. Niniejsza gwarancja daje nabywcy okre�lone prawa, a ponadto
mog� mu przys�ugiwa� tak�e inne prawa w zale�no�ci od kraju/regionu, stanu lub prowincji.

Ograniczona gwarancja firmy HP obowi�zuje we wszystkich krajach/regionach i miejscach, gdzie znajduj� si�
punkty pomocy technicznej firmy HP oraz gdzie firma HP sprzedaje ten produkt. Poziom �wiadczonych us�ug
gwarancyjnych mo�e si� ró�ni� w zale�no�ci od lokalnych standardów. Firma HP nie zmieni formy,
zastosowania lub funkcji produktu w celu umo�liwienia korzystania z niego w kraju/regionie, na terenie
którego nie przewidziano korzystania z tego produktu z powodów prawnych lub zgodno�ci z normami.

W ZAKRESIE LOKALNYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH �RODKI ZARADCZE OPISANE W NINIEJSZEJ GWARANCJI S�
WY��CZNYMI �RODKAMI ZARADCZYMI PRZYS�UGUJ�CYMI U�YTKOWNIKOWI. Z WYJ�TKIEM OPISANYCH
POWY�EJ SYTUACJI FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZ� �ADNEJ ODPOWIEDZIALNO�CI ZA UTRAT�
DANYCH, ANI ZA SZKODY BEZPO�REDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE (W TYM ZA UTRAT�
ZYSKÓW) ANI ZA INNE SZKODY, WYNIKAJ�CE Z UMOWY, DZIA�ANIA W Z�EJ WIERZE LUB Z INNEGO TYTU�U. W
niektórych krajach/regionach, stanach lub prowincjach wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialno�ci za
szkody przypadkowe lub wynikowe s� niedozwolone, wi�c powy�sze ograniczenia lub wykluczenia mog� nie
mie� zastosowania w okre�lonych przypadkach.
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WARUNKI NINIEJSZEJ GWARANCJI, Z WYJ�TKIEM DZIA�A� DOPUSZCZANYCH PRAWEM, NIE WYKLUCZAJ�, NIE
OGRANICZAJ� ANI NIE ZMIENIAJ� PRZYS�UGUJ�CYCH NABYWCY PRAW, LECZ STANOWI� DODATEK DO
OBOWI�ZUJ�CYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH DOTYCZ�CYCH SPRZEDA�Y TEGO PRODUKTU.

Wielka Brytania, Irlandia i Malta

The name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your
country is as follows:

United Kingdom: Hewlett-Packard Ltd Cain Road Bracknell GB-Berks RG12 1HN

Eire: Hewlett-Packard Ireland Limited, 63-74 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2

Malta: Hewlett-Packard International Trade B.V. Malta Branch, 48, Amery Street, Sliema SLM 1701, MALTA

You may have addit ional statutory rights against the seller based on your purchase agreement. Those rights
are not in any way affected by this HP Limited Warranty.

Aust ria, Belgia, Niemcy i Luksemburg

Als Anlage finden Sie die Namen und Adressen der jeweiligen HP Gesellschaft, die in Ihrem Land die HP
Herstellergarantie gewährt.

Deutschland: Hewlett-Packard GmbH, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen

Österreich: Hewlett-Packard Ges.m.b.H., Wienerbergstrasse 41, A-1120 Wien

Luxemburg: Hewlett-Packard Luxembourg SCA, Vegacenter 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen

Belgien: Hewlett-Packard Belgium BVBA/SPRL, Hermeslaan 1A, B-1831 Brüssel

Deutschland und Österreich

Über die Herstellergarantie hinaus haben Sie gegebenenfalls Mängelansprüche gegenüber Ihrem Verkäufer
aus dem Kaufvertrag, die durch diese Herstellergarantie nicht eingeschränkt werden.

Luxemburg

Über die Herstellergarantie hinaus haben Sie gegebenenfalls gesetzliche Ansprüche gegenüber Ihrem
Verkäufer aus dem Kaufvertrag, die durch diese Herstellergarantie nicht eingeschränkt werden.
Insbesondere werden für Verbraucher folgende gesetzliche Bestimmungen von der Herstellergarantie nicht
berührt: Gesetz vom 21. April 2004 bezüglich der Vertragsmässigkeit von Verbrauchsgütern und gesetzliche
Bestimmungen des Zivilgesetzbuches bezüglich der Garantie. Die gesetzliche Garantie nach dem Gesetz vom
21. April 2004 ist auf zwei Jahren ab der Lieferung des Verbrauchgutes befristet.

Belgien

Sie haben gegebenenfalls zusätzliche Ansprüche gegenüber Ihrem Verkäufer aus dem Kaufvertrag, die durch
diese HP Herstellergarantie nicht eingeschränkt werden.

Belgia, Francja i Luksemburg

Vous trouverez, ci-après, les coordonnées de l’entité HP responsable de l'exécution de la garantie fabricant
relative à votre matériel HP dans votre pays.

France:
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En vertu de votre contrat d’achat, il se peut que vous disposiez de droits légaux supplémentaires à l’encontre
de votre vendeur. Ceux-ci ne sont aucunement affectés par la présente garantie du fabricant HP.

En particulier, si vous êtes un consommateur domicilié en France (départements et territoires d’outre-mer
(DOM-TOM) inclus dans la limite des textes qui leur sont applicables), le vendeur reste tenu à votre égard des
défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les condit ions prévues aux articles
1641 à 1649 du Code civil.

Code de la consommation:

« Art. L. 211-4. - 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. »

« Art. L. 211-5. - Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant correspondre à la
description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme
d'échantillon ou de modèle ;

- présenter les qualités qu'un acheteur peut légit imement 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. »

« Art. L.211-12. – L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la
délivrance du bien. »

Code civil:

« Code civil Article 1641 : 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. »

« Code civil Article 1648 : 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. »

L’entité HP responsable de l'exécution de la garantie fabricant relative à votre matériel HP est : Hewlett-
Packard France SAS, 1 Avenue du Canada 91947 LES ULIS

Belgique:

En vertu de votre contrat d’achat, il se peut que vous disposiez de droits légaux supplémentaires à l’encontre
de votre vendeur. Ceux-ci ne sont aucunement affectés par la présente garantie du fabricant HP.

L’entité HP responsable de l'exécution de la garantie fabricant relative à votre matériel HP est : Hewlett-
Packard Belgium BVBA/SPRL, Hermeslaan 1A, B-1831 Belgique

Luxembourg:

En vertu de votre contrat d’achat, il se peut que vous disposiez de droits légaux supplémentaires à l’encontre
de votre vendeur. Ceux-ci ne sont aucunement affectés par la présente garantie du fabricant HP. En
particulier, si vous êtes un consommateur la présente garantie fabricant HP ne fait pas obstacle à
l’application des dispositions de la loi du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité et des dispositions
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du Code civil relatives à la garantie. La durée de la garantie légale en vertu de la loi du 21 avril 2004 est de
deux ans à compter de la délivrance du bien.

L’entité HP responsable de l'exécution de la garantie fabricant relative à votre matériel HP est : Hewlett-
Packard Luxembourg SCA, Vegacenter 75, Parc d'Activités Capellen, L-8308 Capellen

W�ochy

In allegato il cliente troverà i nomi e gli indirizzi delle Società del Gruppo HP che prestano i servizi in Garanzia
(garanzia di buon funzionamento e garanzia convenzionale) in Italia.

Italia: Hewlett-Packard Italiana S.r.L., Via G. Di Vittorio 9, 20063 Cernusco sul Naviglio

Oltre alla Garanzia del Produttore, e in modo indipendente dalla stessa, il Consumatore potrà far valere i
propri dirit ti di legge nei confronti del venditore tra cui il diritto di chiedere, nei primi 24 mesi dalla data di
acquisto del prodotto, la riparazione gratuita o la sostituzione del prodotto non conforme al contratto ai
sensi dell’art. 130 del Codice del Consumo (Dlgs. 206/2005) laddove ne ricorrano le condizioni.

Hiszpania

Adjunto puede encontrar el nombre y dirección de las entidades HP que ofrecen la Garantía Limitada de HP
(garantía comercial adicional del fabricante) en su país.

España Hewlett-Packard Española S.L.U. C/Vicente Aleixandre 1 Parque Empresarial Madrid - Las Rozas,
E-28232 Madrid

La garantía comercial adicional de HP (Garantía Limitada de HP) no afecta a los derechos que usted, como
consumidor, pueda tener frente al vendedor por la falta de conformidad del producto con el contrato de
compraventa. Dichos derechos son independientes y compatibles con la garantía comercial adicional de HP y
no quedan afectados por ésta.

De conformidad con los mismos, si durante un plazo de dos años desde la entrega del producto aparece
alguna falta de conformidad existente en el momento de la entrega, el consumidor y usuario tiene derecho a
exigir al vendedor la reparación del producto, su sustitución, la rebaja del precio o la resolución del contrato
de acuerdo con lo previsto en el Título V del Real Decreto Legislativo 1/2007. Salvo prueba que demuestre lo
contrario, se presumirá que las faltas de conformidad que se manifiesten en los seis meses posteriores a la
entrega del producto ya existían cuando el producto se entregó.

Únicamente cuando al consumidor y usuario le resulte imposible o le suponga una carga excesiva dirigirse al
vendedor por la falta de conformidad con el contrato podrá reclamar directamente al fabricante con el fin de
obtener la sustitución o reparación.

Dania

Vedhæftet finder De navn og adresse på de HP-selskaber, som yder HP’s mangeludbedring i Danmark.

Danmark: Hewlett-Packard A/S, Engholm Parkvej 8, DK-3450, Allerød

Herudover kan De have opnået rettigheder overfor sælger af HP’s produkter i henhold til Deres købsaftale.
HP’s regler om mangeludbedring begrænser ikke sådanne rettigheder.

Norwegia

Vedlagt finner du navn og adresse på de HP-selskaper som svarer for fabrikkgarantien i Norge.

Norge: Hewlett-Packard Norge AS, Østensjøveien 32, 0667 OSLO, Norge
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Utover dette kan du ha oppnådd rettigheter gjennom kjøpsavtalen med selgeren av ditt HP-produkt dersom
du er en forbruker etter norsk forbrukerkjøpslov. Slike rettigheter innskrenkes ikke av fabrikkgarantien. Den
lengste absolutte reklamasjonsretten er 5 år for produkter som ved vanlig bruk er ment å vare vesentlig
lengre enn 2 år (med de begrensninger som følger av norsk lovgivning og rettspraksis). Overfor selgeren kan
det reklameres på ytelsen som helhet selv om garantien kun dekker deler av ytelsen som er kjøpt.
Reklamasjonsretten kan tapes dersom det ikke reklameres innen rimelig tid, også innenfor den absolutte
reklamasjonsperioden.

Szwecja

Av bilagda förteckning framgår namn och adress t ill det HP-företag som svarar för HPs begränsade garanti
(fabriksgaranti) i Sverige.

Sverige: Hewlett-Packard Sverige AB, SE-169 85 Stockholm

Ni kan utöver denna fabriksgaranti även ha tillkommande lagstadgade rättigheter, som följer av Ert avtal
med säljaren av produkten. Dessa rättigheter inskränks inte av fabriksgarantin.

Portugalia

Anexa à presente declaração encontra-se uma lista das empresas HP de entre as quais consta o nome e
morada da empresa responsável pela prestação da Garantia Limitada HP (garantia do fabricante) no seu país.

Portugal: Hewlett-Packard Portugal, Lda., Edificio D. Sancho I, Quinta da Fonte, Porto Salvo, 2780-730 Paco
de Arcos, P-Oeiras

Além da referida garantia do fabricante prestada pela HP, poderá também beneficiar, nos termos da
legislação local em vigor, de outros direitos legais relativos à garantia, ao abrigo do respectivo Contrato de
Compra e Venda.

A presente garantia não representará quaisquer custos adicionais para o consumidor. A presente garantia
limitada não afeta os direitos dos consumidores constantes de leis locais imperativas, como seja o Decreto-
Lei 67/2003, de 8 de Abril, com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei 84/2008, de 21 de Maio.

Grecja i Cypt

��������� ����������� �� ��������� ��� �� ����������� ��� ��������� ��� �� ��� �������� ���
������������ ������� ��� �� (������� ������������) ���� ���� ���. � ������� ������������ ���
���������� �� �������� ������ ���������� ��� ������ �� ����� ������ ��� ������, ���� ���� ������������
���� ������� ������ ��� ���������.

������ /������: Hewlett-Packard Hellas �.�.�., ������� ������� 76,151 25 �������

W�gry

Ön az alábbiakban megtalálja azon HP vállalatok nevét és címét, amelyek az egyes országokban biztosítják a
HP mint gyártó által vállalt Korlátozott Jótállást.

Hungary: - Hewlett-Packard Magyarország Kft, H-1117 Budapest, Alíz utca 1.

- Hewlett-Packard Informatikai Kft, H-1117 Budapest, Alíz utca 1.

A HP Korlátozott Jótállásán túlmen�en Önt a HP terméket Önnek értékesít� keresked�vel szemben
megilletik a helyi kötelez�en alkalmazandó és eltérést nem enged� jogszabályok által biztosított
szavatossági és jótállási jogok. Az Önre vonatkozó, kötelez�en alkalmazandó és eltérést nem enged�
jogszabályban biztosított jogait a HP Korlátozott Jótállási nyilatkozata nem korlátozza.
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Czechy

V p�íloze jsou uvedeny názvy a adresy spole�ností skupiny HP, které poskytují omezenou záruku HP (záruku
výrobc�) ve Vaší zemi.

�eská republika: Hewlett Packard s.r.o., Vysko�ilova 1/1410, 140 21 Praha 4

Pokud máte na základ� konkrétní kupní smlouvy v��i prodávajícímu práva ze zákona p�esahující záruku
vyzna�enou výrobcem, pak tato práva nejsou uvedenou zárukou výrobce dot�ena.

S�owacja

V prílohe sú uvedené mená a adresy spolo�ností skupiny HP, ktoré zabezpe�ujú plnenia z obmedzenej záruky
HP (záruka výrobcu) vo vašej krajine.

Slovenská republika: Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o., Galvaniho 7, 820 02 Bratislava

Pokia� máte na základe vašej kúpnej zmluvy vo�i predávajúcemu práva zo zákona presahujúce záruku
výrobcu, také práva nie sú uvedenou zárukou výrobcu dotknuté.

Polska

W za��czeniu przedstawiamy nazwy i adresy jednostek HP, odpowiedzialnych za wykonanie ograniczonej
gwarancji HP w Pa�stwa kraju.

Polska: Hewlett-Packard Polska Sp. z o.o., Szturmowa 2a, 02-678 Warszawa wpisana do rejestru
przedsi�biorców w Sadzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydzia� Gospodarczy, pod numerem KRS
0000016370, E0001100WZ, kapita� zak�adowy 475 000 PLN. NIP 527-020-51-28

HP informuje, �e na podstawie umowy sprzeda�y mog� Pa�stwu przys�ugiwa� wobec sprzedawcy ustawowe
prawa niezale�ne w stosunku do udzielanej, ograniczonej gwarancji HP. Gwarancja HP nie wy��cza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnie� kupuj�cego wynikaj�cych z niezgodno�ci towaru z umow�.

Bu�garia

���� �� �������� ����� � ������ �� ����������� ��� ������ ������, ��������� �� �������������� ��
������������� ��������� � ������� �� ������������ �������� ������������ �� �����-������ /HP.

�����-������ �������� ����, � ��� 121909024, ��� �������� � ����� �� ����������: ����� 1766, �-
� �������, ��. ������������ ��� № 258

��� ����� ������������ �������� ����� ���� ��������� �� �������� � ������������ � �������� �� ��
�������-��������. ���� ����� ��-������� ����� �� �� ����������� �� ������������ ��������
������������ �� HP.

��� ������������, ���� �� �� �������� ��� ��������� �� ��������.

Rumunia

Mai jos am inclus numele si adresa entitatii HP care este responsabila cu indeplinirea obligatiilor aferente
Garantiei Producatorului HP in tara dvs.

Rom�nia: Hewlett-Packard Rom�nia SRL, Bd. Lasc�r Catargiu nr. 47-53, Europe House Business Center, Et 3,
Sector 1, Bucure�ti

Aveti drepturi legale suplimentare impotriva vanzatorului pe baza contractului de achizitie. Aceste drepturi
nu sunt afectate de Garantia Producatorului HP. Va rugam sa contactati vanzatorul.
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Belgia i Holandia

Als bijlage ontvangt u hierbij een lijst met daarop de naam en het adres van de HP vestiging in uw land waar u
terecht kunt voor de HP fabrieksgarantie.

Nederland: Hewlett-Packard Nederland BV, Startbaan 16, 1187 XR Amstelveen

België: Hewlett-Packard, BVBA/SPRL, P.O.

Naast deze fabrieksgarantie kunt u op basis van nationale wetgeving ten opzichte van uw verkoper rechten
ontlenen aan de verkoopovereenkomst. De HP-fabrieksgarantie laat de wettelijke rechten onder de
toepasselijke nationale wetgeving ongemoeid.

Finlandia

Oheisesta luettelosta löydätte yhteystiedot valmistajan takuusta vastaavaan HP:n edustajaan maassanne.

Suomi: Hewlett-Packard Oy, Piispankalliontie, FIN - 02200 Espoo

Teillä voi olla oikeus esittää takuun lisäksi vaatimuksia myös lain nojalla. Valmistajan takuu ei rajoita lakiin
perustuvia oikeuksianne.

S�owenia

V prilogi vam pošiljamo imena in naslove HP-jevih skupin, pri katerih lahko v svoji državi uveljavljate HP-jevo
omejeno garancijo (garancijo proizvajalca).

Slovenija: Hewlett - Packard d.o.o.,Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija

Poleg garancije proizvajalca imate lahko na osnovi nakupne pogodbe tudi z zakonom predpisane pravice do
prodajalca, ki jih ne omejuje ta garancija proizvajalca.

Chorwacja

Naziv i adresa HP–ovog subjekta koji je odgovoran za ispunjenje HP-ovog Ograni�enog jamstva u Vašoj zemlji
su:

Hewlett-Packard d.o.o.

Radni�ka cesta 41

10000 Zagreb

01/60 60 200

Na temelju svog kupoprodajnog ugovora, možete imati dodatna zakonska prava u odnosu na prodavatelja.
Ovo HP-ovo Ograni�eno jamstvo ni na koji na�in ne utje�e na ta dodatna prava.

�otwa

Pielikum� ir nor�d�ti to HP uz��mumu nosaukumi un adreses, kas sniedz HP ierobežoto servisa
nodrošin�jumu (ražot�ja servisa nodrošin�jumu) j�su valst�.

Latvija: Hewlett-Packard SIA, Duntes iela 17a, R�ga, LV-1005, Latvija

Papildus ražot�ja servisa nodrošin�jumam likumdošanas aktos jums var b�t paredz�tas citas uz pirkuma
l�gumu balst�tas pret p�rdev�ju izmantojamas ties�bas, kas netiek ierobežotas ar šo ražot�ja servisa
nodrošin�jumu.
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Litwa

Pridedami HP bendrovi�, teikian�i� HP garantij� (gamintojo garantij�) J�s� šalyje, pavadinimai ir adresai.

Lietuva: UAB „Hewlett-Packard“, V. Gerulai�io g. 1, LT-08200 Vilnius

Pagal taikytinus vartojimo preki� pardavim� reglamentuojan�ius nacionalinius teis�s aktus, j�s taip pat turite
�statym� galios teises. Gamintojo garantija j�s� �statym� gali� turin�i� teisi� jokiu b�du neapriboja ir joms
poveikio neturi.

Estonia

Lisatud on nende HP üksuste nimed ja aadressid, kes teie riigis HP müügigarantiid teostavad.

Eest i: HP Oy Eesti Filiaal, A.H. Tammsaare tee 47, EE-11316 Tallinn

Lisaks HP müügigarantiile võib teil olla nõudeid müüja vastu seoses ostu lepingutingimustele
mittevastavusega. Käesolev HP müügigarantii ei piira teie nimetatud õigusi.
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Gwarancja HP Premium Protect ion Warranty: informacja o
ograniczonej gwarancji na kasety z tonerem LaserJet

Firma HP gwarantuje, �e ten produkt jest wolny od wad materia�owych i produkcyjnych.

Ta gwarancja nie obejmuje produktów, które (a) by�y odnawiane, przerabiane lub w inny sposób
nieprawid�owo u�ytkowane, (b) dzia�aj� nieprawid�owo z powodu niew�a�ciwego u�ytkowania,
niew�a�ciwego przechowywania lub u�ywania w otoczeniu nieodpowiadaj�cym warunkom opisanym w
specyfikacjach lub (c) uleg�y zu�yciu w wyniku normalnej eksploatacji.

Aby skorzysta� z us�ug gwarancyjnych, nale�y zwróci� produkt w miejscu zakupu (wraz z opisem problemu i
próbkami wydruków) lub skontaktowa� si� z dzia�em obs�ugi klienta firmy HP. Firma HP, wed�ug w�asnego
uznania, przeprowadzi wymian� lub zwróci koszty zakupu produktu uznanego za wadliwy.

W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRZEPISY LOKALNE POWY�SZE WARUNKI GWARANCJI S� JEDYNYMI
OBOWI�ZUJ�CYMI. FIRMA HP NIE UDZIELA �ADNEJ INNEJ GWARANCJI PISEMNEJ ANI USTNEJ, WYRA�NEJ ANI
DOROZUMIANEJ, A W SZCZEGÓLNO�CI NIE UDZIELA GWARANCJI DOROZUMIANYCH LUB HANDLOWYCH
DOTYCZ�CYCH ZADOWALAJ�CEJ JAKO�CI LUB PRZYDATNO�CI DO OKRE�LONEGO CELU.

W ZAKRESIE DOPUSZCZONYM PRZEZ PRZEPISY LOKALNE FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY NIE B�D�
ODPOWIADA� ZA SZKODY BEZPO�REDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE (W TYM UTRAT�
ZYSKÓW LUB DANYCH) ANI INNE SZKODY, WYNIKAJ�CE Z UMOWY, NARUSZENIA PRAWA LUB Z INNEGO
TYTU�U.

WARUNKI GWARANCJI ZAWARTE W TYM O�WIADCZENIU, Z WYJ�TKIEM DZIA�A� DOPUSZCZANYCH PRZEZ
PRAWO, NIE WY��CZAJ�, NIE OGRANICZAJ� ANI NIE ZMIENIAJ� PRAW USTAWOWYCH MAJ�CYCH
ZASTOSOWANIE PRZY SPRZEDA�Y TEGO PRODUKTU U�YTKOWNIKOWI I NIE STANOWI� ICH ROZSZERZENIA.
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Polityka f irmy HP odno�nie materia�ów eksploatacyjnych
innych producentów

Firma Hewlett-Packard nie zaleca u�ywania kaset z tonerem innych producentów, zarówno nowych, jak i z
odzysku.

UWAGA: W przypadku drukarek HP u�ywanie kaset z tonerem ponownie nape�nianych lub pochodz�cych od
innego producenta nie narusza warunków gwarancji ani zasad pomocy technicznej oferowanej nabywcy.
Jednocze�nie zastrzega si�, �e w przypadku gdy awaria lub uszkodzenia spowodowane b�d� stosowaniem
kasety dope�niania z tonerem innego producenta, firma HP pobierze za napraw� urz�dzenia sum� zgodn� ze
standardowymi stawkami dotycz�cymi czasu naprawy i u�ytych materia�ów.
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Witryna sieci Web f irmy HP dotycz�ca zapobieganiu
fa�szerstwom

Przejd� do witryny www.hp.com/go/anticounterfeit, je�li po zainstalowaniu kasety z tonerem HP na panelu
sterowania zostanie wy�wietlona informacja, �e nie jest ona oryginalna. Firma HP pomo�e ustali�, czy kaseta
jest oryginalnym produktem firmy HP, i podj�� kroki zmierzaj�ce do rozwi�zania problemu.

Kaseta z tonerem mo�e nie by� oryginalnym produktem firmy HP, je�li wyst�puj� nast�puj�ce objawy:

● Strona stanu materia�ów wskazuje, �e zainstalowano materia�y producenta innego ni� HP.

● Kaseta z tonerem jest �ród�em wielu problemów.

● Kaseta wygl�da inaczej ni� zazwyczaj (na przyk�ad opakowanie ró�ni si� od oryginalnego opakowania
firmy HP).
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Dane zapisane w kasecie z tonerem
Kasety z tonerem HP stosowane w tym urz�dzeniu zawieraj� uk�ady pami�ci u�atwiaj�ce obs�ug� urz�dzenia.

Ponadto uk�ady gromadz� ograniczony zestaw informacji dotycz�cy korzystania z urz�dzenia, który mo�e
obejmowa� nast�puj�ce aspekty: data pierwszej instalacji kasety z tonerem, data ostatniego u�ycia kasety,
liczba stron wydrukowanych przy u�yciu kasety z tonerem, rodzaje drukowanych stron, u�yte tryby
drukowania, ewentualne zaistnia�e b��dy drukowania oraz model urz�dzenia. Te informacje s�
wykorzystywane przez firm� HP przy opracowywaniu przysz�ych produktów, aby jeszcze lepiej spe�nia�
potrzeby klientów dotycz�ce drukowania.

Dane zgromadzone w uk�adach pami�ci kaset z tonerem nie zawieraj� informacji, które mog�yby by�
wykorzystane do identyfikacji nabywcy lub u�ytkownika kasety z tonerem albo nale��cego do niego
urz�dzenia.

Firma HP zbiera wyrywkowo uk�ady pami�ci z kaset z tonerem zwracanych w ramach bezp�atnego programu
zwrotu i utylizacji zu�ytych urz�dze� HP (program HP Planet Partners: www.hp.com/recycle). Zebrane w ten
sposób uk�ady pami�ci s� odczytywane i badane w celu udoskonalenia przysz�ych produktów HP. Dost�p do
tych danych mog� mie� tak�e partnerzy firmy HP zajmuj�cy si� recyklingiem kaset z tonerem.

Wszelkie osoby trzecie posiadaj�ce kasety z tonerem mog� mie� dost�p do anonimowych informacji
zawartych w uk�adach pami�ci.
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Umowa licencyjna dla u�ytkownika ko�cowego (EULA)
PONI�SZE INFORMACJE NALE�Y UWA�NIE PRZECZYTA� PRZED U�YCIEM NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA:
Niniejsza Umowa licencyjna u�ytkownika ko�cowego („EULA”) jest umow� pomi�dzy (a) U�ytkownikiem
(osob� fizyczn� lub osob� prawn�, której jest on przedstawicielem) oraz (b) firm� Hewlett-Packard Company
(„HP”). Umowa ta okre�la warunki korzystania z oprogramowania („Oprogramowanie”). Ta umowa licencyjna
nie ma zastosowania, je�eli obowi�zuje oddzielna umowa licencyjna na Oprogramowanie zawarta przez
U�ytkownika z firm� HP lub jej dostawcami, w tym umowa licencyjna do��czona do dokumentacji
elektronicznej. Termin „Oprogramowanie” oznacza (i) zwi�zane z oprogramowaniem no�niki, (ii) podr�cznik
u�ytkownika i inne materia�y drukowane oraz (iii) dokumentacj� dost�pn� w Internecie lub w postaci
elektronicznej (wspólnie nazywan� „Dokumentacj� u�ytkownika”).

PRAWA DO OPROGRAMOWANIA S� UDZIELANE TYLKO I WY��CZNIE W PRZYPADKU ZGODY NA WSZYSTKIE
WARUNKI NINIEJSZEJ LICENCJI. INSTALACJA, KOPIOWANIE, POBIERANIE LUB U�YWANIE OPROGRAMOWANIA W
INNY SPOSÓB �WIADCZY O ZGODZIE U�YTKOWNIKA NA WARUNKI UMOWY LICENCYJNEJ. W PRZYPADKU
NIEZAAKCEPTOWANIA TYCH WARUNKÓW LICENCJI NIE ZEZWALA SI� NA INSTALACJ� I POBIERANIE
OPROGRAMOWANIA LUB U�YWANIE GO W INNY SPOSÓB. JE�ELI OPROGRAMOWANIE ZOSTA�O ZAKUPIONE,
ALE U�YTKOWNIK NIE AKCEPTUJE NINIEJSZEJ LICENCJI, NALE�Y ZWRÓCI� OPROGRAMOWANIE W MIEJSCU
JEGO ZAKUPU W CELU OTRZYMANIA ZWROTU CENY ZAKUPU; JE�ELI OPROGRAMOWANIE JEST
ZAINSTALOWANE W INNYM PRODUKCIE HP LUB UDOST�PNIONE WRAZ Z TAKIM PRODUKTEM, U�YTKOWNIK
MO�E ZWRÓCI� CA�Y, NIEU�YWANY PRODUKT.

1. OPROGRAMOWANIE INNYCH FIRM. W sk�ad Oprogramowania, oprócz firmowego oprogramowania HP
(zwanego dalej „Oprogramowaniem HP”), mo�e tak�e wchodzi� oprogramowanie na licencji innych
producentów (zwane dalej „Oprogramowaniem innego producenta” i „Licencj� innego producenta”).
Licencja na wszelkie Oprogramowanie innego producenta jest udzielana U�ytkownikowi na warunkach
okre�lonych w odpowiedniej Licencji innego producenta. Licencja innego producenta znajduje si� na
ogó� w pliku o nazwie „license.txt” lub „readme”. Je�li U�ytkownik nie mo�e znale�� Licencji innego
producenta, winien skontaktowa� si� z dzia�em pomocy technicznej HP. Je�li Licencja innego
producenta obejmuje licencje zapewniaj�ce dost�pno�� kodu �ród�owego (takie jak Ogólna licencja
publiczna GNU), a odpowiedni kod �ród�owy nie zosta� do��czony do Oprogramowania, nale�y sprawdzi�
strony po�wi�cone pomocy technicznej do produktu w serwisie internetowym HP (hp.com), aby si�
dowiedzie�, jak uzyska� taki kod �ród�owy.

2. PRAWA LICENCYJNE. U�ytkownik b�dzie mie� nast�puj�ce prawa przy za�o�eniu, �e b�dzie przestrzega�
wszystkich warunków niniejszej Umowy EULA:

a. U�ytkowanie. Firma HP udziela licencji na u�ytkowanie jednego egzemplarza niniejszego
Oprogramowania HP. „U�ytkowanie” oznacza instalowanie, kopiowanie, przechowywanie,
�adowanie, wykonywanie, wy�wietlanie lub u�ywanie w inny sposób Oprogramowania HP.
U�ytkownik nie mo�e modyfikowa� Oprogramowania HP ani wy��cza� �adnej z funkcji licencyjnych
lub kontrolnych Oprogramowania HP. Je�li Oprogramowanie jest dostarczane przez HP w celu
U�ytkowania wraz z produktem do przetwarzania obrazu lub drukowania (np. je�li
Oprogramowanie jest sterownikiem drukarki, oprogramowaniem uk�adowym lub modu�em
dodatkowym), Oprogramowanie HP mo�e by� u�ywane tylko z takim produktem (zwanym dalej
„Produktem HP”). Dodatkowe ograniczenia dotycz�ce U�ytkowania mog� wyst�powa� w
Dokumentacji u�ytkownika. U�ytkownik nie mo�e oddziela� elementów sk�adowych
Oprogramowania HP w celu ich U�ytkowania. U�ytkownik nie ma prawa do dystrybucji
Oprogramowania HP.

b. Kopiowanie. Prawo do kopiowania oznacza, �e U�ytkownik mo�e tworzy� kopie archiwalne lub
zapasowe Oprogramowania HP przy za�o�eniu, �e ka�da kopia zawiera wszystkie firmowe uwagi
do��czane do oryginalnego Oprogramowania HP i jest u�ywana tylko w celu tworzenia kopii
zapasowych.
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3. AKTUALIZACJE. Aby móc U�ytkowa� Oprogramowanie HP dostarczone przez HP jako uaktualnienie,
aktualizacja lub uzupe�nienie (zwane dalej ��cznie „Aktualizacj�”), U�ytkownik musi najpierw uzyska�
licencj� na oryginalne Oprogramowanie HP okre�lone przez HP jako uprawnione do Aktualizacji. W
zakresie, w jakim Aktualizacja zast�puje oryginalne Oprogramowanie HP, U�ytkownik nie mo�e ju�
d�u�ej u�ywa� takiego Oprogramowania HP. Niniejsza Umowa EULA dotyczy ka�dej Aktualizacji, chyba
�e HP dostarczy wraz z Aktualizacj� inne warunki. W przypadku konfliktu mi�dzy niniejsz� Umow� EULA
a takimi innymi warunkami rozstrzygaj�ce znaczenie maj� te ostatnie.

4. PRZEKAZYWANIE.

a. Przekazywanie innemu podmiotowi. Pocz�tkowy u�ytkownik Oprogramowania HP mo�e
jednorazowo przekaza� Oprogramowanie HP innemu u�ytkownikowi. Przekaza� nale�y wszystkie
elementy sk�adowe, no�niki, Dokumentacj� u�ytkownika, niniejsz� Umow� EULA oraz, w razie
potrzeby, Certyfikat autentyczno�ci. Przekazanie nie mo�e nast�pi� w sposób po�redni, na
przyk�ad przesy�k�. Przed przekazaniem u�ytkownik odbieraj�cy przekazywane Oprogramowanie
musi wyrazi� zgod� na warunki niniejszej Umowy EULA. W chwili przekazania Oprogramowania HP
licencja U�ytkownika natychmiast wygasa.

b. Ograniczenia. U�ytkownik nie mo�e wynajmowa�, wydzier�awia� ani wypo�ycza�
Oprogramowania HP ani u�ywa� tego oprogramowania w celach komercyjnego udost�pniania na
okre�lony czas lub na u�ytek biurowy. U�ytkownik nie mo�e udziela� sublicencji na
Oprogramowanie HP, cedowa� go ani w inny sposób przekazywa�, poza przypadkami w wyra�ny
sposób okre�lonymi w niniejszej Umowie EULA.

5. PRAWA W�ASNO�CI. Wszystkie prawa w�asno�ci intelektualnej do Oprogramowania i Dokumentacji
u�ytkownika s� w�asno�ci� HP lub jego dostawców i s� chronione prawnie, w tym obowi�zuj�cymi
prawami autorskimi, przepisami dotycz�cymi tajemnicy handlowej i znaków towarowych oraz prawem
patentowym. U�ytkownik nie mo�e usuwa� z Oprogramowania �adnych oznacze� identyfikuj�cych
produkt, informacji o prawach autorskich ani informacji o ograniczeniach wynikaj�cych z praw
w�asno�ci.

6. OGRANICZENIA DOTYCZ�CE ODTWARZANIA KODU �RÓD�OWEGO. U�ytkownik nie mo�e odtwarza� kodu
�ród�owego, dekompilowa� ani dezasemblowa� Oprogramowania HP z wyj�tkiem sytuacji, gdy jest to
dopuszczane przez obowi�zuj�ce prawo, i tylko w takim zakresie.

7. ZGODA NA U�YWANIE DANYCH. HP i jego podmioty stowarzyszone mog� gromadzi� i wykorzystywa�
informacje techniczne dostarczane przez U�ytkownika w zwi�zku z (i) U�ywaniem przez niego
Oprogramowania lub Produktu HP lub ze (ii) �wiadczeniem us�ug pomocy technicznej do
Oprogramowania lub Produktu HP. Wszystkie takie informacje b�d� chronione zgodnie z zasadami HP
dotycz�cymi ochrony danych osobowych. HP nie b�dzie wykorzystywa� takich informacji w sposób,
który doprowadzi do identyfikacji U�ytkownika, poza przypadkami, gdy b�dzie to niezb�dne w celu
u�atwienia U�ytkowania lub �wiadczenia us�ug pomocy technicznej.

8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNO�CI. Niezale�nie od szkód poniesionych przez U�ytkownika, ca�kowity
zakres odpowiedzialno�ci HP i jego dostawców w zwi�zku z niniejsz� Umow� EULA oraz jedyne
zado��uczynienie wynikaj�ce z niniejszej Umowy EULA ogranicza si� do kwoty faktycznie zap�aconej
przez U�ytkownika za Produkt lub kwoty 5 USD, zale�nie od tego, która z tych kwot jest wi�ksza. W
MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOPUSZCZANYM PRZEZ OBOWI�ZUJ�CE PRAWO HP ANI JEGO DOSTAWCY NIE
B�D� W �ADNYM PRZYPADKU PONOSI� ODPOWIEDZIALNO�CI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY
NADZWYCZAJNE, PRZYPADKOWE, PO�REDNIE LUB NAST�PCZE (W TYM ZA SZKODY W POSTACI UTRATY
ZYSKÓW, UTRATY DANYCH, ZAK�ÓCE� W DZIA�ALNO�CI BIZNESOWEJ, URAZÓW CIA�A LUB UTRATY
PRYWATNO�CI) ZWI�ZANE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z U�YWANIEM LUB BRAKIEM MO�LIWO�CI
U�YWANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET JE�LI HP LUB KTÓRYKOLWIEK Z JEGO DOSTAWCÓW ZOSTA�
POWIADOMIONY O MO�LIWO�CI TAKICH SZKÓD I NAWET JE�LI OPISANE WY�EJ ZADO��UCZYNIENIE NIE
SPE�NIA SWOJEGO ZASADNICZEGO CELU. Niektóre stany lub inne jurysdykcje nie zezwalaj� na
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wy��czenie lub ograniczenie odpowiedzialno�ci za szkody przypadkowe lub nast�pcze, tak wi�c
powy�sze ograniczenie lub wy��czenie mo�e nie dotyczy� U�ytkownika.

9. KLIENCI Z ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ STANÓW ZJEDNOCZONYCH. Oprogramowanie opracowano
wy��cznie z wykorzystaniem funduszy prywatnych. Ca�o�� Oprogramowania stanowi komercyjne
oprogramowanie komputerowe w rozumieniu odpowiednich przepisów dotycz�cych zakupów
publicznych. Tym samym na mocy przepisów US FAR 48 CFR 12.212 i DFAR 48 CFR 227.720
u�ytkowanie, kopiowanie i ujawnianie Oprogramowania przez Administracj� Publiczn� Stanów
Zjednoczonych lub jej podwykonawców podlega wy��cznie warunkom okre�lonym w niniejszej Umowie
EULA, z wyj�tkiem postanowie� pozostaj�cych w sprzeczno�ci ze stosownymi i obowi�zkowymi
przepisami federalnymi.

10. ZGODNO�� Z PRZEPISAMI EKSPORTOWYMI. U�ytkownik b�dzie przestrzega� wszystkich praw, zasad i
przepisów (i) dotycz�cych eksportu i importu Oprogramowania lub (ii) ograniczaj�cych U�ywanie
Oprogramowania, w tym ogranicze� dotycz�cych rozpowszechniania broni j�drowej, chemicznej lub
biologicznej.

11. ZASTRZE�ENIE PRAW. HP i jego dostawcy zastrzegaj� sobie wszelkie prawa, których nie udzielono
U�ytkownikowi wyra�nie na mocy niniejszej Umowy EULA.

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

Wer. 04/09
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OpenSSL
Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie stworzone w ramach projektu OpenSSL Project do u�ytku w
narz�dziu OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)

NINIEJSZE OPROGRAMOWANIE JEST OFEROWANE PRZEZ PROJEKT OpenSSL PROJECT W FORMIE „TAKIEJ JAK
JEST” I NIE S� UDZIELANE �ADNE GWARANCJE, WYRA�NE LUB DOROZUMIANE, W TYM GWARANCJA I
PRZYDATNO�CI HANDLOWEJ I PRZYDATNO�CI DO OKRE�LONEGO CELU. PROJEKT OpenSSL PROJECT INSTYTUT
ANI TWÓRCY NIE PONOSZ� W �ADNYM WYPADKU ODPOWIEDZIALNO�CI ZA STRATY BEZPO�REDNIE,
PO�REDNIE PRZYPADKOWE, PRZYK�ADOWE LUB WYNIKOWE (W TYM, ALE NIE TYLKO, DOSTARCZANIE
TOWARÓW LUB US�UG ZAST�PCZYCH,

UTRAT� MO�LIWO�CI U�YTKOWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW, ALBO PRZERWY W DZIA�ALNO�CI BIZNESOWEJ)
SPOWODOWANE W DOWOLNY SPOSÓB I WYNIKAJ�CE Z JAKIEJKOLWIEK TEORII ODPOWIEDZIALNO�CI, W TYM
KONTRAKTOWEJ, ODPOWIEDZIALNO�CI I DELIKTOWEJ (OBEJMUJ�CEJ ZANIEDBANIE I INNE PRZYCZYNY),
WYNIKAJ�CE W JAKIKOLWIEK SPOSÓB Z U�YTKOWANIA NINIEJSZEGO OPROGRAMOWANIA, NAWET W
PRZYPADKU OSTRZE�ENIA O MO�LIWO�CI WYST�PIENIA SZKÓD.

Ten produkt zawiera oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga (eay@cryptsoft.com).
Niniejszy produkt zawiera oprogramowanie autorstwa Tima Hudsona (tjh@cryptsoft.com).
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Gwarancja dotycz�ca samodzielnej naprawy przez klienta
Produkty HP zbudowano z u�yciem wielu elementów do samodzielnej naprawy przez klienta (CSR) w celu
zminimalizowania czasu naprawy i zwi�kszenia elastyczno�ci w dokonywaniu wymiany uszkodzonych
elementów. Je�li podczas diagnozowania firma HP stwierdzi, �e mo�liwe jest dokonanie naprawy z u�yciem
elementów do samodzielnej naprawy przez klienta, dostarczy t� cz��� do wymiany bezpo�rednio do
u�ytkownika. Istniej� dwie kategorie elementów CSR: 1) Elementy, dla których samodzielna naprawa jest
obowi�zkowa. Je�li u�ytkownik poprosi firm� HP o wymian� tych cz��ci, pobrana zostanie op�ata za podró� i
prac� pracowników serwisu. 2) Elementy, dla których samodzielna naprawa jest opcjonalna. Te elementy s�
równie� przeznaczone do samodzielnej naprawy przez klienta. Je�li jednak u�ytkownik poprosi firm� HP o ich
wymian�, mo�e ona zosta� dokonana bez �adnych dodatkowych kosztów, zgodnie z rodzajem us�ugi
gwarancyjnej dla danego produktu.

W zale�no�ci od dost�pno�ci i mo�liwo�ci lokalizacyjnych elementy CSR mog� zosta� dostarczone w ci�gu
jednego dnia roboczego. W przypadku okre�lonych mo�liwo�ci lokalizacyjnych za dodatkow� op�at� mo�liwa
jest dostawa w ci�gu tego samego dnia lub czterech godzin. Je�li potrzebna jest pomoc, nale�y zadzwoni� do
centrum pomocy technicznej HP, aby uzyska� telefoniczn� pomoc pracownika serwisu. W materia�ach
dostarczonych z elementem CSR wyszczególnione jest, czy wadliwy element nale�y zwróci� do firmy HP. W
przypadku gdy konieczny jest zwrot wadliwego elementu do firmy HP, nale�y tego dokona� w okre�lonym
przedziale czasu, który wynosi z regu�y pi�� (5) dni roboczych. Uszkodzony element nale�y zwróci� wraz z
dokumentacj�, u�ywaj�c do��czonych opakowa� transportowych. Niedostarczenie uszkodzonego elementu
mo�e spowodowa� naliczenie przez firm� HP op�aty za element wymienny. W przypadku samodzielnej
naprawy firma HP poniesie wszystkie koszty zwi�zane z dostarczeniem nowego i zwrotem starego elementu
oraz dokona wyboru firmy kurierskiej.
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Obs�uga klienta

Uzyskaj pomoc telefoniczn� w swoim kraju/regionie

Przygotuj nazw� produktu, numer seryjny, dat� zakupu i opis
problemu.

Numery telefoniczne dla kraju/regionu znajduj� si� na ulotce
do��czonej do opakowania urz�dzenia oraz na stronie
www.hp.com/support/ .

Uzyskiwanie ca�odobowej pomocy przez Internet ● W USA, odwied� witryn� www.hp.com/support/colorljM651.

● Je�eli nie znajdujesz si� poza terenem USA, skorzystaj z
serwisu www.hp.com/support. Wybierz kraj/region. Kliknij
przycisk Rozwi�zywanie problemów. Wpisz nazw�
produktu i kliknij opcj� Szukaj.

Pobieranie narz�dzi, sterowników i informacji elektronicznych ● W USA, odwied� witryn� www.hp.com/support/colorljM651.
Kliknij przycisk Sterowniki i oprogramowanie.

● Poza USA nale�y przej�� na stron� www.hp.com/support.
Wybierz kraj/region. Kliknij przycisk Sterowniki i
oprogramowanie. Wpisz nazw� produktu (np. LaserJet
M575), a nast�pnie kliknij przycisk Szukaj.

Zamawianie dodatkowych us�ug i umów serwisowych w firmie HP www.hp.com/go/carepack

Rejestrowanie urz�dzenia www.register.hp.com
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2 Parametry urz�dzenia

● Wymiary produktu

● Zu�ycie energii, parametry elektryczne i poziom g�o�no�ci

● Wymagania dotycz�ce �rodowiska roboczego
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Wymiary produktu
Tabela 2-1  Parametry f izyczne (z kasetami z tonerem)

Produkt Waga G��boko�� Szeroko�� Waga

M651n 455 mm 520 mm 550 mm 39,1 kg

M651dn 455 mm 520 mm 550 mm 39,1 kg

M651xh 1000 mm 665 mm 660 mm 69,6 kg

Tabela 2-2  Wymiary urz�dzenia z ca�kowicie otwartymi wszystkimi pokrywami i podajnikami

Urz�dzenie Wysoko�� G��boko�� Szeroko��

M651n 521 mm 864 mm 819 mm

M651dn 521 mm 864 mm 819 mm

M651xh 1073 mm 1010 mm 1073 mm

Tabela 2-3  Wymiary akcesoriów

Urz�dzenie Wysoko�� G��boko�� Szeroko�� Waga

Podajnik na 1 x 500
arkuszy

102 mm 527 mm 508 mm 8,1 kg

Podajnik na 1 x 500
arkuszy z szafk�

546 mm 676 mm 660 mm 21,4 kg

Podajnik o du�ej
pojemno�ci na 2500
arkuszy

546 mm 676 mm 660 mm 30,5 kg

Zu�ycie energii, parametry elekt ryczne i poziom g�o�no�ci
Aktualne informacje mo�na znale�� pod adresem www.hp.com/support/colorljM651.

OSTRO�NIE: Wymagania dotycz�ce zasilania zale�� od kraju/regionu sprzeda�y urz�dzenia. Nie wolno
zmienia� napi�cia pracy. Mo�e to spowodowa� uszkodzenie urz�dzenia i uniewa�nienie gwarancji.

Wymagania dotycz�ce �rodowiska roboczego
Tabela 2-4  Specyf ikacje dotycz�ce �rodowiska pracy

�rodowisko Zalecane Dozwolone

Temperatura od 17° do 25°C od 15° do 30°C

Wilgotno�� wzgl�dna od 30 do 70% wilgotno�ci wzgl�dnej od 10% do 80% wilgotno�ci wzgl�dnej

Wysoko�� n.p.m. Nie ma zastosowania. od 0 do 3048 m
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3 Informacje dotycz�ce przepisów

● Przepisy FCC

● Program ochrony �rodowiska

● Deklaracja zgodno�ci

● O�wiadczenia dotycz�ce �rodków bezpiecze�stwa
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Przepisy FCC
Niniejsze urz�dzenie zosta�o poddane testom, które wykaza�y jego zgodno�� z wymogami dla urz�dze�
elektronicznych klasy A, zgodnie z cz��ci� 15 przepisów FCC. Te wymagania dotycz� odpowiedniej ochrony
przed szkodliwymi zak�óceniami przy instalacji w pomieszczeniach biurowych i handlowych. Niniejsze
urz�dzenie generuje, u�ywa i emituje fale o cz�stotliwo�ci radiowej i, je�li nie jest zainstalowane i
u�ytkowane zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obs�ugi, mo�e powodowa� interferencj� szkodliw�
dla komunikacji radiowej. U�ytkowanie urz�dzenia na obszarze zamieszka�ym mo�e powodowa� wyst�pienie
szkodliwej interferencji, za któr� odpowiedzialno�� w pe�ni ponosi u�ytkownik.

UWAGA: Jakiekolwiek zmiany lub modyfikacje drukarki, które nie s� wyra�nie zatwierdzone przez firm� HP,
mog� spowodowa� utrat� uprawnie� do obs�ugi niniejszego urz�dzenia przez u�ytkownika.

W celu zapewnienia zgodno�ci z ograniczeniami dla urz�dze� klasy A, okre�lonymi w rozdziale 15 przepisów
FCC, nale�y u�ywa� ekranowanych przewodów interfejsu.
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Program ochrony �rodowiska

Ochrona �rodowiska naturalnego

Firma Hewlett-Packard Company jest zaanga�owana w wytwarzanie produktów wysokiej jako�ci w sposób
zgodny z zasadami ochrony �rodowiska. Produkty s� projektowane tak, aby posiada�y cechy minimalizuj�ce
wp�yw na �rodowisko naturalne.

Wytwarzanie ozonu

Ilo�� ozonu emitowanego przez to urz�dzenie zmierzono zgodnie z ogólnie uznan� metod� pomiaru*. Po
zastosowaniu tych warto�ci dla ogólnego modelu nara�enia podczas wykonywania prac biurowych**
stwierdzono, �e nie wyst�puj� przekroczenia norm wydzielania ozonu podczas drukowania, które zosta�y
okre�lone dla jako�ci powietrza wewn�trz pomieszcze�.

* Metoda badawcza s�u��ca do okre�lenia emisji przez urz�dzenia drukuj�ce na papierze w odniesieniu do
kryteriów przyznawania etykiety „bezpieczne dla �rodowiska” urz�dzeniom biurowym z funkcj� drukowania;
RAL-UZ 171 — BAM, czerwiec 2012.

** Na podstawie poziomu koncentracji ozonu podczas drukowania z u�yciem materia�ów eksploatacyjnych
HP przez 2 godziny dziennie w pomieszczeniu o kubaturze 32 metrów sze�ciennych, z wydajno�ci� wentylacji
na poziomie 0,72/h.

Zu�ycie mocy

Zu�ycie energii jest du�o ni�sze, gdy urz�dzenie dzia�a w trybie gotowo�ci lub Tryb u�pienia. Umo�liwia to
ochron� zasobów naturalnych i pozwala na oszcz�dzanie pieni�dzy przy zachowaniu normalnej wydajno��
produktu. Urz�dzenia do drukowania i obróbki obrazu firmy Hewlett-Packard s� oznaczone logo ENERGY
STAR® i spe�niaj� normy ameryka�skiej Agencji Ochrony �rodowiska (EPA) dla urz�dze� do obróbki obrazu.
Poni�sze oznaczenie wyst�puje wy��cznie na urz�dzeniach do obróbki obrazu spe�niaj�cych wymagania
normy ENERGY STAR:

Dodatkowe informacje dotycz�ce modeli urz�dze� do obróbki obrazu zgodnych z norm� ENERGY STAR
mo�na znale�� na stronie:

www.hp.com/go/energystar

Zu�ycie papieru

Funkcja r�cznego lub automatycznego druku dwustronnego i drukowania wielu stron na jednym arkuszu
umo�liwia oszcz�dzanie papieru i tym samym ochron� zasobów naturalnych.

Tworzywa sztuczne

Elementy z tworzyw sztucznych wa��ce powy�ej 25 gramów posiadaj� oznaczenia zgodne z
mi�dzynarodowymi standardami u�atwiaj�ce ich identyfikacj� w celu ponownego przetworzenia po
zako�czeniu eksploatacji urz�dzenia.
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Materia�y eksploatacyjne do drukarki HP LaserJet

Dzi�ki programowi HP Planet Partners zwracanie i utylizacja zu�ytych kaset z tonerem HP LaserJet s� bardzo
proste i bezp�atne. Informacje o programie i odpowiednie instrukcje w wielu wersjach j�zykowych s�
do��czone do ka�dej nowej kasety z tonerem i opakowania materia�ów eksploatacyjnych. Przesy�anie
jednorazowo wi�kszej liczby zu�ytych kaset bardziej pomaga ograniczy� negatywny wp�yw na �rodowisko
ni� przesy�anie ka�dej kasety pojedynczo.

Firma HP jest zaanga�owana w tworzenie innowacyjnych, wysokiej jako�ci produktów i us�ug w sposób
zgodny z zasadami ochrony �rodowiska, pocz�wszy od projektowania i produkcji, poprzez dystrybucj� i
obs�ug�, a� po odzysk materia�ów. Uczestnictwo w programie HP Planet Partners zapewnia prawid�owe
odzyskiwanie materia�ów z kaset z tonerem dla urz�dze� HP LaserJet przez przetwarzanie ich w sposób
umo�liwiaj�cy odzyskanie tworzyw sztucznych i metali przeznaczonych do wytwarzania nowych produktów i
zapobiegaj�cy sk�adowaniu milionów ton odpadów na wysypiskach. Poniewa� ta kaseta zostanie
zutylizowana i wykorzystana w nowych materia�ach, nie zostanie zwrócona klientowi. Dzi�kujemy za
post�powanie w sposób przyczyniaj�cy si� do ochrony �rodowiska naturalnego!

UWAGA: Nale�y pos�u�y� si� t� nalepk� zwrotn� tylko do zwrotu oryginalnych kaset z tonerem HP
LaserJet. Nie nale�y u�ywa� tej nalepki do kaset atramentowych firmy HP, kaset firm innych ni� HP,
ponownie nape�nianych ani przerabianych kaset lub zwrotów gwarancyjnych. Aby uzyska� wi�cej informacji
na temat programu recyklingu kaset atramentowych firmy HP, odwied� witryn� http:/ /www.hp.com/recycle.

Inst rukcje dotycz�ce zwrotu i odzysku materia�ów

Stany Zjednoczone i Portoryko

Nalepka dostarczona w opakowaniu kasety z tonerem dla urz�dze� HP LaserJet umo�liwia zwrot i odzysk
materia�ów z co najmniej jednej kasety z tonerem dla urz�dze� HP LaserJet po zako�czeniu jej eksploatacji.
Nale�y post�powa� zgodnie z instrukcjami podanymi poni�ej.

Zwrot  wielu kaset  (wi�cej ni� jednej kasety)

1. Zapakuj ka�d� kaset� z tonerem dla urz�dze� HP LaserJet do oryginalnego opakowania i pude�ka.

2. Po��cz pude�ka przy u�yciu opaski lub ta�my do pakowania. Paczka mo�e wa�y� do 31 kg (70 funtów).

3. U�yj jednej op�aconej z góry nalepki transportowej.

LUB

1. U�yj w�asnego opakowania lub zamów bezp�atne opakowanie zbiorcze pod adresem www.hp.com/
recycle lub pod numerem 1-800-340-2445 (mie�ci do 31 kg (70 funtów) kaset z tonerem do urz�dze�
HP LaserJet).

2. U�yj jednej op�aconej z góry nalepki transportowej.

Zwrot  pojedynczej kasety

1. Zapakuj ka�d� kaset� z tonerem dla urz�dze� HP LaserJet do oryginalnego opakowania i pude�ka.

2. Umie�� nalepk� transportow� z przodu pude�ka.

Wysy�ka

W Stanach Zjednoczonych i Portoryko do zwrotów kaset z tonerem HP LaserJet w celu recyklingu s�u��
op�acone, zaadresowane etykiety wysy�kowe znajduj�ce si� opakowaniu. Aby skorzysta� z etykiety UPS,
nale�y przekaza� opakowanie pracownikowi firmy UPS przy nast�pnej dostawie lub odbiorze, b�d�
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dostarczy� je do autoryzowanego punktu firmy UPS. Za zamówiony odbiór typu UPS Ground zostanie
pobrana standardowa op�ata za odbiór. Informacje o lokalizacji najbli�szego autoryzowanego punktu firmy
UPS mo�na uzyska�, telefonuj�c pod numer 1-800-PICKUPS lub odwiedzaj�c stron� www.ups.com.

W przypadku zwrotu z wykorzystaniem nalepki firmy FedEx nale�y przekaza� paczk� pracownikowi firmy
U.S. Postal Service lub FedEx przy nast�pnej dostawie lub odbiorze. (Za odbiór typu FedEx Ground zostanie
pobrana standardowa op�ata za odbiór). Zapakowane kasety z tonerem mo�na te� dostarczy� do dowolnej
placówki U.S. Post Office albo centrum spedycyjnego lub punktu obs�ugi FedEx. Adres najbli�szego punktu
U.S. Post Office mo�na uzyska�, telefonuj�c pod numer 1-800-ASK-USPS lub odwiedzaj�c stron�
www.ups.com. Adres najbli�szego centrum spedycyjnego/punktu obs�ugi FedEx mo�na uzyska�, telefonuj�c
pod numer 1-800-GOFEDEX lub odwiedzaj�c stron� www.fedex.com.

Aby uzyska� wi�cej informacji b�d� zamówi� dodatkowe nalepki lub opakowania zbiorcze, nale�y przej�� do
witryny www.hp.com/recycle lub zadzwoni� pod numer 1-800-340-2445. Informacje mog� ulec zmianie bez
powiadomienia.

Dla mieszka�ców Alaski i Hawajów

Nie nale�y u�ywa� etykiety UPS. Wi�cej informacji i instrukcji pod numerem telefonu 1-800-340-2445. Firma
U.S. Postal Services zapewnia gratisowy odbiór kaset drukuj�cych na obszarze Alaski i Hawajów.

Zwroty poza terenem Stanów Zjednoczonych

Aby wzi�� udzia� w programie HP Planet Partners umo�liwiaj�cym zwrot i odzyskiwanie materia�ów, nale�y
post�powa� wed�ug prostych instrukcji podanych w instrukcji recyklingu materia�ów (znajduj�cej si�
wewn�trz opakowania z nowymi materia�ami eksploatacyjnymi) lub przej�� do witryny www.hp.com/recycle.
Aby uzyska� informacje na temat zwrotu materia�ów eksploatacyjnych do urz�dze� HP LaserJet, nale�y
wybra� odpowiedni kraj/region.

Papier

W tym urz�dzeniu mo�na wykorzystywa� papier z makulatury, je�li spe�nia on parametry przedstawione w
instrukcji HP LaserJet Printer Family Print Media Guide. To urz�dzenie mo�e wykorzystywa� papier z
makulatury zgodnie z norm� EN12281:2002.

Ograniczenia dotycz�ce materia�ów

To urz�dzenie firmy HP nie zawiera rt�ci.

Ten produkt firmy HP zawiera bateri�, która mo�e wymaga� specjalnego sposobu pozbycia si� jej po zu�yciu.
Baterie umieszczone w tym produkcie lub dostarczone przez firm� Hewlett-Packard, to:

Drukarka HP Color LaserJet  Enterprise M651

Rodzaj Fluorkowo-w�glowo-litowa

Waga 0,8 g

Lokalizacja Na p�ycie formatyzatora

Wyjmowane przez u�ytkownika Nie

PLWW Program ochrony �rodowiska 27



Informacje dotycz�ce recyklingu mo�na uzyska� w witrynie sieci Web www.hp.com/recycle, od lokalnych
w�adz lub w witrynie organizacji Electronics Industries Alliance, pod adresem: www.eiae.org.

Utylizacja niepot rzebnego sprz�tu przez u�ytkowników

Ten symbol oznacza, �e produktu nie nale�y wyrzuca� wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych. Za
ochron� zdrowia ludzkiego i �rodowiska ponosi odpowiedzialno�� u�ytkownik poprzez dostarczenie zu�ytego
urz�dzenia do wyznaczonego punktu odbioru zu�ytych produktów elektrycznych i elektronicznych. Aby
uzyska� wi�cej informacji, skontaktuj si� z firm� zajmuj�c� si� utylizacj� opadów lub odwied� witryn�:
www.hp.com/recycle.

Recykling sprz�tu elekt ronicznego

Firma HP zach�ca klientów do recyklingu zu�ytego sprz�tu elektronicznego. Aby uzyska� wi�cej informacji na
temat programów recyklingu, odwied� witryn�: www.hp.com/recycle.

Substancje chemiczne

Firma HP jest zobowi�zana do przekazywania swoim klientom informacji na temat substancji chemicznych
obecnych w jej produktach, zgodnie z takimi wymaganiami prawnymi, jak REACH (Rozporz�dzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady). Raport dotycz�cy informacji chemicznych dla tego produktu
mo�na znale�� pod adresem: www.hp.com/go/reach.

Arkusz danych dotycz�cych bezpiecze�stwa materia�u (MSDS)

Arkusz danych dotycz�cych bezpiecze�stwa materia�ów zawieraj�cych substancje chemiczne (np. toner)
mo�na uzyska� w witrynie firmy HP pod adresem www.hp.com/go/msds.

EPEAT

Wiele produktów HP zaprojektowano pod k�tem zgodno�ci z certyfikatem EPEAT. EPEAT to kompleksowy
system oceny wp�ywu na �rodowisko, który pomaga w okre�leniu, które urz�dzenia elektroniczne s�
bezpieczniejsze dla �rodowiska. Aby uzyska� wi�cej informacji na temat certyfikatu EPEAT, przejd� na stron�
www.epeat.net. Aby uzyska� informacje na temat produktów HP spe�niaj�cych wymogi EPEAT, zobacz
dokument www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat_printers.pdf.
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Wi�cej informacji

Informacje na temat powy�szych zagadnie� dotycz�cych �rodowiska znajduj� si� w nast�puj�cej
dokumentacji:

● Arkusz profilu ochrony �rodowiska dla tego i innych urz�dze� firmy HP

● Informacje dotycz�ce zaanga�owania firmy HP w ochron� �rodowiska

● System zarz�dzania ochron� �rodowiska firmy HP

● Program zwrotów i odzysku zu�ytych urz�dze� firmy HP

● Arkusz danych dotycz�cych bezpiecze�stwa materia�ów

Odwied� witryn� www.hp.com/go/environment.
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Deklaracja zgodno�ci
Deklaracja zgodno�ci

zgodnie z ISO/IEC 17050-1 i EN 17050-1

Nazwa producenta: Hewlett-Packard Company DoC#: BOISB-1312-00-wyd.1.0

Adres producenta: 11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, USA

o�wiadcza, �e produkt

Nazwa produktu: HP Color LaserJet Enterprise z serii M651 (M651n, M651dn, M651xh+)

Urz�dowy numer produktu:2) BOISB-1312-00

Opcje produktu: Obejmuje:

CZ261A — podajnik papieru na 500 arkuszy

CZ262A — podajnik papieru na 500 arkuszy i szafka

CZ263A — podajnik HCI na 2 x 500 i 1500 arkuszy oraz podstawka

Kasety z tonerem: CF320A (czarny), CF330X (czarny, wysoka wydajno��), CF331A (b��kitby), CF332A (�ó�ty), CF333A
(magenta)

jest  zgodny z nast�puj�cymi specyf ikacjami:

BEZPIECZE�STWO: IEC 60950-1:2005 +A1:2009/ EN60950-1: 2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011

IEC 60825-1:2007 /  EN 60825-1:2007 (klasa 1 produktów laserowych/LED)

IEC 62479:2010 /  EN 62479:2010

GB4943.1-2011

Zgodno�� elekt romagnetyczna: CISPR22:2008 /  EN55022:2010 — klasa A1)3)

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

EN 61000-3-3:2008

EN 55024:2010

FCC Rozdzia� 47 CFR, Cz��� 15 Klasa A1) /  ICES-003, Wydanie 5

GB9254-2008, GB17625.1-2003

RoHS: EN 50581:2012

Informacje dodatkowe:

Niniejszy produkt jest zgodny z wymaganiami okre�lonymi w dyrektywie 2004/108/WE dotycz�cej kompatybilno�ci elektromagnetycznej,
dyrektywie 2006/95/WE dotycz�cej sprz�tu elektrycznego przewidzianego do stosowania w niskich zakresach napi�cia i dyrektywie RoHS 2011/65/

UE, a tak�e ma odpowiednie oznaczenie CE .
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Niniejsze urz�dzenie spe�nia wymagania cz��ci 15 przepisów FCC. U�ywanie urz�dzenia jest uwarunkowane dwiema zasadami: (1) niniejsze
urz�dzenie nie mo�e wywo�ywa� szkodliwych zak�óce� i (2) niniejsze urz�dzenie musi przyj�� wszystkie zak�ócenia, ��cznie z zak�óceniami
mog�cymi powodowa� niepo��dane dzia�anie.

1. Niniejszy produkt zosta� przetestowany w typowej konfiguracji z systemami komputerów osobistych firmy Hewlett-Packard.

2. Ze wzgl�du na przepisy temu produktowi zosta� przypisany urz�dowy numer modelu. Nie nale�y myli� tego numeru z nazw� produktu ani
z numerem produktu.

3. Produkt zawiera opcjonaln� kart� sieciow�. Je�li przewód interfejsu jest pod��czony do z��czy LAN, produkt spe�nia wymagania dyrektywy
EN55022 i normy CNS13438 dla urz�dze� klasy A, w którym to przypadku obowi�zuje poni�sze ostrze�enie: „Ostrze�enie – Niniejsze
urz�dzenie jest urz�dzeniem klasy A. W warunkach domowych produkt mo�e powodowa� zak�ócenia fal radiowych i w zwi�zku z tym
u�ytkownik powinien podj�� odpowiednie kroki”.

Boise, Idaho USA

Grudzie� 2013

Kontakt  tylko w sprawach dotycz�cych przepisów:

Europa: Lokalne biuro sprzeda�y i obs�ugi Hewlett-Packard lub Hewlett-Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger
Straße 140, D-71034 Böblingen, Niemcy

www.hp.eu/certificates

USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, 11311 Chinden Boulevard, Mail Stop 160, Boise,
Idaho 83707-0015 (telefon: 208-396-6000)
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O�wiadczenia dotycz�ce �rodków bezpiecze�stwa

Bezpiecze�stwo lasera

Centrum Urz�dze� Medycznych i Ochrony Radiologicznej (CDRH), przy Ameryka�skiej Agencji ds. �ywno�ci i
Leków 1 sierpnia 1976 roku wprowadzi� przepisy dotycz�ce produktów laserowych. Przepisom tym
podlegaj� urz�dzenia sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych. Niniejsze urz�dzenie jest oznaczone
certyfikatem produktów laserowych „klasy 1”, zgodnie ze standardem wydanym przez Ameryka�ski
Departament Zdrowia (U.S. Department of Health and Human Services – DHHS) wed�ug ustawy o kontroli
promieniowania (Radiation Control for Health and Safety Act) z roku 1968. Poniewa� promieniowanie
emitowane z wn�trza urz�dzenia jest izolowanie dzi�ki odpowiednim zabezpieczeniom zewn�trznym, nie
istnieje mo�liwo�� wydostania si� promienia laserowego na zewn�trz w trakcie normalnego korzystania z
urz�dzenia.

OSTRZE�ENIE! U�ywanie regulatorów, przeprowadzanie samodzielnych regulacji lub post�powanie wed�ug
procedur innych ni� opisane w niniejszym podr�czniku u�ytkownika mo�e narazi� u�ytkownika na szkodliwe
promieniowanie.

Kanada — O�wiadczenie o zgodno�ci z norm� ICES-003 dotycz�c� przemys�u
kanadyjskiego

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

O�wiadczenie VCCI (Japonia)

Inst rukcje dotycz�ce kabla zasilaj�cego

Upewnij si�, �e �ród�o zasilania jest odpowiednie do napi�cia zasilania urz�dzenia. Napi�cie zasilania jest
podane na etykiecie produktu. Stosuje si� napi�cie 100-127 V lub 220-240 V pr�du przemiennego przy 50/60
Hz.

Pod��cz kabel zasilaj�cy do urz�dzenia i do uziemionego gniazda pr�du przemiennego.

OSTRO�NIE: Aby zapobiec uszkodzeniu produktu, u�ywaj wy��cznie kabla zasilaj�cego dostarczonego wraz
z nim.

O�wiadczenie o kablu zasilaj�cym (Japonia)
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O�wiadczenie EMC (Chiny)

O�wiadczenie dotycz�ce kompatybilno�ci elekt romagnetycznej (Korea)

O�wiadczenie EMI (Tajwan)

O�wiadczenie w sprawie bezpiecze�stwa lasera dla Finlandii

Luokan 1 laserlaite

Klass 1 Laser Apparat

HP Color LaserJet Enterprise M651n, M651dn, M651xh, laserkirjoit in 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 ylit tävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING !

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

HUOLTO

HP Color LaserJet Enterprise M651n, M651dn, M651xh - kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa
olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi
huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän
käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman
erikoistyökaluja.

VARO !
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Mikäli kirjoitt imen 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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O�wiadczenie GS (Niemcy)

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

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.

Tabela materia�ów (Chiny)

Informacje dla u�ytkowników produktów oznaczonych etykiet� SEPA (Chiny)

中国环境标识认证产品用户说明

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

如需长时间使用本产品或打印大量文件， 请确保在通风良好的房间内使用。

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

您可以使用再生纸， 以减少资源耗费。
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Ograniczenia dotycz�ce substancji niebezpiecznych (Turcja)

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeli�ine Uygundur

O�wiadczenie dotycz�ce dyrektywy RoHS (Ukraina)

���������� ���������� ������� ���������� ���������� ���� ��������� ������������ ������
����������� ������� � ������������ �� ������������ ����������, ������������� ����������
�������� ��������� ������� ��� 3 ������ 2008 № 1057

Euroazjatycka Zgodno�� (Bia�oru�, Kazachstan, Rosja)
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