معلومات أساسية

دليل الموزع للضمانات الخاصة
بمستلزمات طباعة HP Inkjet
ذات التنسيق الصغير
ماكن تاريخ انتهاء الصالحية على منتجات HP

...HP 25, 26, 49

...HP 15, 40, 45

...HP 17, 23, 41, 78

...HP 177, 363

...HP 10, 13, 88, 940

...HP 178, 364, 655, 920

...HP 88, 940

...HP 932, 933, 950, 951

ثِ ق أنت وعمالؤك في أداء وموثوقية منتجات ومستلزمات
الطباعة من  HPألن  HPتقدم ضمانات مناسبة وسهلة الفهم
وبسيطة اإلدارة.
ضمان  HPلمستلزمات طباعة inkjet
تخضع خرطوشات حبر ورؤوس الطباعة من  HPللضمان ضد عيوب المواد والصناعة طوال
فترة الضمان .يتعلّ ق هذا الضمان بالمنتج عند استخدامه في جهاز الطباعة المخصص له
من  HPأو جهاز طباعة معتمد من صانع المعدات األصلية .سوف تقوم  ،HPبمحض اختيارها،
بإعادة سعر الشراء أو استبدال المنتجات التي يثبت أنها معيبة .راجع دليل جهاز الطباعة الختيار
المنتج المناسب .المنتج مشمول بالضمان طالما:

•لم يتم بلوغ تاريخ انتهاء الضمانُ .يمكن العثور على تاريخ انتهاء الضمان ،حسب نظام هذا
موضح في الصور على اليمين.
التقويم سنة/شهر/يوم ،على المنتج كما هو
ّ
•اليزال هناك حبر متاح لالستخدام (ينطبق على خرطوشات الحبر).

•لم تتم إعادة تعبئة المنتج أو إعادة تصنيعه أو تجديده أو إساءة استخدامه أو التالعب به.

موضح في دليل الطابعة أو العقد
•لم يتجاوز المنتج حدود استخدامه الخاضع للضمان كما هو
ّ
(ينطبق على رؤوس الطباعة  10و  11و  14و  940من  HPفقط).

...HP 970, 971

قد توجد تواريخ صالحية المنتجات التالية في أي من
المشار إليها
األماكن ُ

HP 21, 22, 27, 28, 54, 56, 57, 58, 59, 100, 101, 102,
110, 121, 122, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136,
138, 140, 141, 300, 301, 336, 337, 338, 339, 342, 343,
344, 348, 350, 351, 650, 703, 704, 900, 901

•تستمر تغطية الضمان لرؤوس الطباعة األصلية (رؤوس الطباعة ’األصلية‘ هي رؤوس الطباعة
التي تأتي مع الطابعة) لمدة سنة واحدة من تاريخ الشراء ،أو حتى "انتهاء تاريخ الضمان" المبين
الحقا .قد ُيطلب تقديم فاتورة إثبات الشراء.
على رأس الطباعة ،أيهما يأتي
ً

كم يستمر الضمان؟

مدة الضمان هي المدة الممتدة من تاريخ شراء المنتج حتى تاريخ انتهاء الضمان .تضمن ممارسات
الشحن لدى  HPأنه في جميع الحاالت باستثناء بعض الحاالت االستثنائية ،مغادرة خرطوشات
شهرا على األقل ،مما ُيتيح
الحبر وروؤس الطباعة مخازن  HPقبل تاريخ انتهاء ضمانها باثني عشر
ً
للموزعين والمستخدمين استالم منتجات  HPبحالة جيدة قبل تاريخ انتهاء الضمان.
تاريخ انتهاء الضمان مطبوع على العلبة (خلف العلبة أو أسفلها) كما أنه محفور بالليزر أو ُملصق
أيضا على جميع منتجات  inkjetسنة/شهر/يوم( ،مثل .)2099/09/29
ً

التحقق من ضمانات HP Inkjet
ّ
كيفية
للتعامل مع المطالب بسرعة وكفاءة وفق شروط الضمان ،قم بإجراء الفحوص التالية:

•هل مضى تاريخ انتهاء الضمان؟ تحقق من الصور الموجودة في هذه الصفحة لمعرفة تاريخ
انتهاء ضمان المنتج.

•هل هذا منتج أصلي من HP؟ ابحث عن ُملصق  HPاألصلي ورقم المنتج؟ في حال فقدان هذه
صنع آخر أو من قام بإعادة تعبئتة المنتج ،فإن المنتج غير أصلي.
األشياء ،أو في حال ظهور اسم ُم ّ
مجددا من الملصق ورقم المنتج.
التحقق
فعليك
،HP
علبة
في حال إعادة المنتج بعلبة غير
ً

...HP 10, 11, 12

•هل تم إجراء تعديالت على المنتج؟ افحص الملصقات التي تم التالعب بها وثقوب إعادة التعبئة
والسدادات والفتحات المختلفة الموجودة في أعلى المنتج وأسفله .فجميعها مؤشرات على إعادة
تعبئة المنتج أو التالعب به.

فيحتمل عدم استخدام خرطوشة حبر
•هل المنتج غير مستخدم؟ إذا لم تتم إزالة شريط
ّ
الفوهةُ ،
إطالقا.
inkjet
ً
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•هل المنتج فارغ؟ ال يشمل الضمان خرطوشات  inkjetأو خرطوشات الحبر الفارغةُ .يمكن
التعرف على خرطوشات الحبر الفارغة من خالل وزنها ،ولكن عليك االنتباه إلى أنه ال ينبغي وزن
ّ
خرطوشات الحبر الثالثية األلوان للتحقق من هذا الجانب من الضمان ،وينطبق الشيء ذاته على
خرطوشات حبر  178أو  364أو  655أو  920من .HP

كيفية إعادة المنتجات
اتبع الخطوات التالية إلعادة المنتجات التي تنطبق عليها شروط الضمان:

التعرف على
أساسيا ،ولكنه ُيساعد  HPفي
•اطلب من العميل عينة من الطباعة .إنه ليس
ّ
ً
مختصرا
ا
كتابي
ا
تعليق
منه
فاطلب
طباعة،
عينة
تقديم
سبب المشلكة .إذا لم يتمكن العميل من
ً
ً
ً
المعادة في حالة جيدة عند فحصها من قبل .HP
يصف المشلكة .يتضح أن معظم المنتجات ُ
تفضل بزيارة  hp.com/eur/smartportalوبعد
ُيمكن تنزيل أوراق التعليق من بوابة  HPالذكية.
ّ
تسجيل الدخول ،اتبع هذا المسار.Post-sales –> Service & support –> Warranty :
•أرفق ورقة التعليق المعبأة وعينة الطباعة بالخرطوشة باستخدام شريط مطاطي.

•ضع المنتج في العلبة األصلية إن وجدت .لكن ال ُتعيد وضع شريط رأس الطباعة وال تضع أي
شريط آخر على رؤوس الطباعة.

انتهاء صالحية الحبر ليست انتهاء الضمان.
من أجل حماية نظام الطباعة والتحقق من جودة الطباعة ،تحتوي بعض خرطوشات حبر  HPعلى
تواريخ انتهاء صالحية الحبر .إذا اكن ال يزال بالخرطوشات حبر حتى ذلك التاريخ ،فإما أن تتوقف عن
العمل أو ُتظهر رسالة تحذير يستطيع العميل تجاوزها وإلغاءها .ال تحتوي معظم مستلزمات حبر
 HPعلى تواريخ انتهاء صالحية الحبر ،وبالتالي فال يتأثر بذلك سوى قليل من المستخدمين.
ليس تاريخ انتهاء صالحية الحبر هو التاريخ المدموغ بطابع أو المطبوع على مستلزمات الحبر،
فذلك التاريخ هو تاريخ انتهاء الضمان.
تتوقف الطابعات التالية عن العمل عند انتهاء صالحية خرطوشة الحبر HP Officejet Pro K850 :و
ّ
 HP Digital Copier Printer 610ولك  HP Business Inkjetوسلسلة  HP Officejet Dوسلسلة
 HP Officejet 7100وسلسلة  HP Officejet 9100وسلسلة  HP Professional (2000و  )2500و
 HP Color Inkjet cp1160و .cp1700
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