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ระบบผลิตภัณฑที่คุณซือ้ อาจจะรวมถึงไดรฟสื่อบันทึกแบบออปติคอลซึ่งสามารถบันทึก
ใหมและ/หรือเขียนทับขอมูลไดและซอฟทแวรที่เกี่ยวของกับอุปกรณเหลานี้, ทามกลาง
เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถใชงานในการจัดเก็บขอมูล ดวยเทคโนโลยีใหมๆ, คุณตองอาน
และทําตามขั้นตอนการติดตั้งและวิธีการใชงานทั้งหมดในคําแนะนําและ/หรือคูมอื
การใชงานที่มาพรอมกับอุปกรณหรือจัดเตรียมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ถาหากคุณละเลย
ในการทําตามขั้นตอนและคําแนะนําตางๆ เครื่องผลิตภัณฑนี้อาจจะทํางานไดไมเต็ม
ประสิทธิภาพและคุณอาจจะสูญเสียขอมูลหรืออุปกรณตางๆ ไดรับความเสียหาย
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บริษัทโตชิบา, บริษัทในเครือและผูผ ลิตของบริษัทโตชิบาไมขอรับผิดชอบวาเครื่องผลิตภัณฑ
จะสามารถใชงานไดอยางตอเนื่องหรือปราศจากขอผิดพลาดตางๆ คุณยอมรับวาบริษัทโตชิบา,
บริษัทในเครือและผูผลิตของบริษัทโตชิบาจะไมรับผิดชอบสําหรับความเสียหายหรือการ
สูญเสียทางดานธุรกิจ,ผลประโยชน, โปรแกรม, ขอมูลหรือสื่อบันทึกขอมูลที่สามารถเคลื่อน
ยายไดอันเปนผลมาจากการใชเครื่องผลิตภัณฑ, แมวาคําแนะนําที่ไดกลาวไปกอนหนา
นี้จะเปนของบริษัทก็ตาม
ในขณะที่บริษทั โตชิบาใชความพยายามอยางมากในการจัดพิมพเพื่อทําใหมั่นใจในความ
ถูกตองและแมนยําของขอมูลที่ไดจัดเตรียมไวในคูมือการใชงานฉบับนี้ ขอมูลตางๆ อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยไมมีการแจงใหทราบลวงหนา
บริษัทโตชิบาจะไมรับผิดชอบสําหรับคูมือการใชงานหรือขอมูลตางๆ ที่แสดงอยูในเอกสาร
ฉบับนี้ บริษัทโตชิบาจะไมรับรอง คําอธิบายหรือขอความที่สอใหเห็นถึงการรับประกัน
ตางๆทั้งหมด รวมถึงขอความที่อาจจะสอถึงการรับประกันของวัตถุประสงคเฉพาะทางดาน
การคาและความเหมาะสมและ/หรือการไมละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามบริษัทโตชิบาจะ
ไมรบั ผิดชอบในความเสียหายทัง้ ทางตรงและทางออม อันเกิดจากความผิดพลาดหรือการ
ละเลยทางดานเทคนิคหรือการพิมพเนื้อหาที่อยู ในคูมอื การใชงานฉบับนี้บริษัทโตชิบาจะ
ไมรบั ผิดชอบในเหตุการณตางๆ อันเกิดจากความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, ผลที่เกิดขึ้นใน
ภายหลัง, ความเสียหายเฉพาะหรือความเสียหายที่ไดยกตัวอยาง ไมวาจะตั้งอยูบนพื้นฐาน
ของการละเมิด, การทําสัญญาหรือประการอื่นๆ, อันเปนผลมาจากหรือผลที่เกี่ยวของกับคูมือ
ฉบับนี้, หรือขอมูลตางๆ ที่อยูใ นกรณีนี้หรือการใชงานของคูมอื ฉบับนี้

เครื่องหมายการคา
Bluetooth เปนเครื่องหมายการคาซึง่ เปนของผูถือกรรมสิทธิแ์ ละ Toshiba
เปนผูใชงานภายใตลิขสิทธิ์
ExpressCard เปนเครือ่ งหมายการคาของ PCMCIA
Blu-ray DiscTM, Blu-rayTM และโลโกเปนเครือ่ งหมายการคาของ Blu-ray Disc Association
อาจมีการใชเครื่องหมายการคาและเครือ่ งหมายการคาจดทะเบียนอื่นๆ
ที่ไมไดระบุไวขา งตนในคูมือฉบับนี้
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คํานํา
ขอขอบคุณสําหรับการซื้อผลิตภัณฑนี้จากบริษัทโตชิบา
การใชงานเพื่อความปลอดภัยที่รวมอยูใ นคูมอื การใชงานฉบับนี้ คุณจําเปนตองอานโดย
ละเอียดและทําความเขาใจอยางถองแทกอนใชเครือ่ งผลิตภัณฑของคุณ, เพื่อหลีกเลี่ยง
อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งอาจเปนผลทําใหรางกายไดรับบาดเจ็บ,
ทรัพยสินไดรับความเสียหายหรือทําใหเครื่องผลิตภัณฑเกิดความเสียหาย
ไมใชทุกองคประกอบหรือฟงกชันที่แนะนําในคูมือนี้ จะมีในผลิตภัณฑของทาน
บางฟเจอรอาจมีเฉพาะบางรุน
จัดเก็บคูม ือการใชงานไวใกลเครื่องผลิตภัณฑอยูเสมอเพื่อความสะดวกในการใชอางอิงในการใช
งานในอนาคต

คูม ือการใชงานฉบับนีป้ ระกอบไปดวย
การใชงานเพื่อความปลอดภัยของเครื่องผลิตภัณฑ ซึง่ ตองทําตามคําแนะนํา เพื่อหลีก
เลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้น อันเปนสาเหตุทําใหรางกายไดรับบาดเจ็บและ/หรือทรัพยสิน
ไดรับความเสียหาย
❖ วิธีการใชงาน ซึง่ ตองทําตามคําแนะนํา เพื่อการใชงานเครื่องผลิตภัณฑไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพและเกิดความเพลิดเพลิน
❖ การใชงานเพื่อความปลอดภัยที่รวมอยูใ นคูมอื การใชงานฉบับนี้ไดแบงประเภทตาม
ความรุนแรงของอันตรายที่อาจจะเกิดขึน้ , ดวยวิธกี ารใชคําที่เปนสัญลักษณ
❖

คําสัญลักษณ

ความหมาย
แสดงใหเห็นถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่ง, ถาไมไดรบั การปองกัน,
จะเปนผลอันกอใหเกิดอันตรายรายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได
แสดงใหเห็นถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่ง, ถาไมไดรบั การปองกัน,
จะเปนผลอันกอใหเกิดอันตรายรายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได
แสดงใหเห็นถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่ง, ถาไมไดรบั การปองกัน,
จะเปนผลอันกอใหเกิดอันตรายเล็กนอยถึงปานกลาง
แสดงใหเห็นถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่ง, ถาไมไดรบั การปองกัน,
จะเปนผลอันทําใหทรัพยสนิ เกิดความเสียหาย
การจัดเตรียมขอมูลที่สําคัญ

พลังงาน

ความปลอดภัยในการใชผลิตภัณฑ,
สวนประกอบและอุปกรณเสริม
พลังงาน
ขอควรระมัดระวังในการใชแบตเตอรี่
หามทําการเผาหรือโยนแบตเตอรี่เขากองไฟและหามวางแบตเตอรี่ใกลกับเครื่องที่กอให
เกิดความรอนเปนอันขาด (เชน เตาไมโครเวฟ) ความรอนเปนสาเหตุที่ทําใหแบตเตอรี่
เกิดการระเบิดและ/หรือทําใหเกิดของเหลวซึง่ เปนสารกัดกรอน, ทั้งสองสาเหตุนี้เปน
ผลอันทําใหเกิดอันตรายอยางรายแรง
❖ หามทําการแกะ, สอดแทรกอุปกรณอื่นๆ หรือซอมแซมแบตเตอรี่ แบตเตอรีท่ ี่ไดรับการ
ดัดแปลง อาจทําใหแบตเตอรี่เกิดความรอนมากเกินไปและกอใหเกิดไฟลุกไหม การ
รัว่ ไหลของสารละลายที่เปนดาง ซึ่งมีผลในการกัดกรอนหรือสสารที่เกิดจากการแยก
ตัวดวยไฟฟาอื่นๆ อาจเปนสาเหตุทําใหเกิดไฟลุกไหม, อันเปนผลทําใหเกิดอันตราย
อยางรายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได
❖ หามนําขั้วของแบตเตอรี่เชื่อมตอเขากับอุปกรณนําไฟฟาอื่นๆ ไมวา จะโดยบังเอิญหรือ
โดยตั้งใจเปนอันขาด หากไมระมัดระวัง ตรงนี้อาจจะทําใหแบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร
ตรงนี้เปนสาเหตุที่กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงหรือเกิดไฟลุกไหม และอาจจะทําให
แบตเตอรีแ่ ละผลิตภัณฑเกิดความเสียหาย เมื่อใดก็ตามที่ตองการถอดแบตเตอรีอ่ อก
ใหทําการหอแบตเตอรี่ดวยพลาสติก (หรือใสเอาไวในถุงพลาสติก), ตรงนี้เปนการปองกัน
ไมใหขั้วของแบตเตอรีต่ ิดกับอุปกรณนําไฟฟาอื่นๆ อันเปนเหตุทําใหเกิดอันตรายอยาง
รายแรง ทําการปดขั้วที่เปนโลหะดวยเทปกันฉนวนเมือ่ ตองการนําแบตเตอรีอ่ อกจาก
เครื่องผลิตภัณฑทุกครั้ง เพื่อเปนการปองกันการลัดวงจรที่อาจจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญ
ซึง่ เปนเหตุกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง
❖ หามตอกตะปูหรือใชของแหลมคมอื่นๆ ลงบนแบตเตอรี่ หามทําการทุบดวยคอนหรือ
ของแข็งอื่นๆ หรือเหยียบบนแบตเตอรีเ่ ปนอันขาด การกระทําสิ่งตางๆ เหลานี้เปนสาเหตุ
ทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือระเบิด อันเปนผลทําใหเกิดอันตรายอยางรายแรง
❖
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พลังงาน
❖

หามทําการบรรจุไฟลงแบตเตอรี่ดวยวิธีการอื่นๆ นอกเหนือจากคําแนะนําที่อยูในคูมือ
ผูใ ชงานเปนอันขาด การกระทําสิ่งตางๆ เหลานี้เปนสาเหตุทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือระเบิด
อันเปนผลทําใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

❖

หามทําการตอแบตเตอรี่เขากับเตารับหรือชองเสียบที่จุดบุหรี่ภายในรถโดยตรง
เปนอันขาด แบตเตอรี่อาจจะเกิดการแตกหรือเกิดประกายไฟ ซึง่ เปนสาเหตุทํา
ใหเกิดไฟลุกไหมหรือระเบิด อันเปนผลกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง
ระมัดระวังอยาใหแบตเตอรีเ่ ปยกน้ําเปนอันขาด แบตเตอรีท่ ี่เปยกน้ําจะทําใหเกิดความ
รอนมากเกินไปหรือเกิดประกายไฟเมื่อใชงาน ซึ่งเปนสาเหตุของการระเบิดหรือไฟ
ลุกไหม อันเปนผลกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง
หามจัดเก็บแบตเตอรี่ไวในบริเวณที่มีความชื้นสูงเปนอันขาด การกระทําสิง่ นี้เปน
สาเหตุทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือเกิดการระเบิด อันเปนผลกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง
หามวางแบตเตอรี่ไวบริเวณที่มีการกระเทือน, สั่นหรือมีแรงกดมากกวาปกติเปนอันขาด
หามใชแบตเตอรีท่ ี่เคยวางไวในบริเวณที่มีการสัน่ สะเทือนอยางรุนแรงเกินกวาปกติ
โดยเด็ดขาด ถึงแมวาแบตเตอรี่ยังคงอยูในสภาพปกติ อุปกรณตรวจสอบภายใน
ของแบตเตอรีอ่ าจจะทํางานผิดพลาด เปนสาเหตุทําใหเกิดความรอนมากเกินไป
หรือเกิดประกายไฟ และเปนตนเหตุทําใหสารกัดกรอนที่เปนของเหลวรั่วไหลออกมา,
หรือเกิดการระเบิดหรือไฟลุกไหม อันเปนผลกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงจนถึง
ขั้นเสียชีวิตได
หามนําแบตเตอรี่วางไวในบริเวณที่มีความรอนสูงและหามทําการจัดเก็บหรือใชแบตเตอรี่
ในบริเวณใกลเคียงกับอุปกรณที่กอใหเกิดความรอนเปนอันขาดแบตเตอรี่อาจจะ
เกิดประกายไฟหรือเกิดการกระเบิดเมื่อไดรบั ความรอนหรือถูกเผาอันเปนผลกอใหเกิด
อันตรายอยางรายแรงจนถึงขั้นเสียชีวติ ไดการวางแบตเตอรี่ในบริเวณที่มีความ
รอนสูง เปนสาเหตุทําสารกัดกรอนที่เปนของเหลวรั่วไหลออกมา ตรงนี้ยงั เปนสาเหตุ
ทําใหระบบทํางานลมเหลวหรือระบบทํางานผิดปกติหรือขอมูลที่จัดเก็บไวในเครือ่ งสูญหาย

❖

❖
❖

❖

วิธีการใชแบตเตอรี่อยางถูกตอง
❖

ใชแบตเตอรี่ที่ทางบริษทั จัดเตรียมไวใหหรือใชแบตเตอรีใ่ นรุน เทาเทียมที่ระบุเอาไวในคูม อื
การใชงานแบตเตอรี่รุนอื่นๆอาจมีกําลังแรงไฟฟาและลักษณะของขั้วที่แตกตางกันการใช
แบตเตอรีท่ ไี่ มตรงกับรุน ทีก่ าํ หนด อาจกอใหเกิดควันหรือเปนสาเหตุของการลุกไหมหรือระเบิด
ซึง่ เปนผลทําใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

พลังงาน

ความปลอดภัยในการใชแบตเตอรี่
❖

อยาใหของเหลวที่เกิดจากการแยกตัวของไฟฟาที่ไหลออกมาจากแบตเตอรี่กระเด็นเขาตา,
รางกายหรือเสือ้ ผาของคุณโดยเด็ดขาด
ใชถุงมือปองกันที่มีความเหมาะสมเมื่อจําเปนตองถือหรือจัดการกับแบตเตอรีท่ ี่เสียแลว
ถาหากของเหลวที่เกิดจากการแยกตัวของไฟฟาที่ไหลออกมาจากแบตเตอรี่กระเด็นเขา
ที่ดวงตาของคุณ,ทําการลางโดยราดน้ําผานดวงตาสักพักใหญและรีบเขารับการรักษา
พยาบาลอยางเหมาะสมโดยทันที เพื่อชวยปองกันอาการบาดเจ็บซึ่งอาจถึงขัน้ ตาบอดได
ถาหากของเหลวที่เกิดจากการแยกตัวของไฟฟาที่ไหลออกมาจากแบตเตอรี่โดนสวนใด
สวนหนึ่งของรางกาย, ทําการลางโดยราดน้ําหลายๆ ครัง้ บริเวณที่โดนสารดังกลาว
เพื่อชวยปองกันการเกิดระคายเคืองที่ผิวหนัง
ถาหากของเหลวที่เกิดจากการแยกตัวของไฟฟาที่ไหลออกมาจากแบตเตอรี่โดนเสื้อผา,
ถอดเสื้อผาออกทันทีเพื่อปองกันไมใหสารดังกลาวโดนรางกาย อันอาจเปนผลกอให
เกิดอันตรายอยางรายแรง

สัญญาณเตือนเพื่อบงบอกวาแบตเตอรี่ทํางานผิดปกติ
❖

ปดการใชงานและดึงสายไฟ/ปลั๊กไฟออกจากเตารับโดยทันทีทุกครั้งและหยุดการใชงาน
ในสวนของแบตเตอรี่ ถาคุณสังเกตเห็นอาการของแบตเตอรี่มีลักษณะดังตอไปนี้
• แบตเตอรีม
่ ีกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นที่ผดิ ปกติ
• แบตเตอรีม
่ ีความรอนสูงเกินไป
• แบตเตอรีม
่ ีการเปลี่ยนสี
• แบตเตอรีเ่ ริ่มมีรป
ู รางผิดปกติ, รอยราวหรือมีสารรัว่ ไหล
• มีควันออกมาบริเวณแบตเตอรี่
• อาการที่ผดิ ปกติอื่นๆ ในระหวางการใชงาน อยางเชน เสียงที่ผิดปกติ
ถาหากคุณพบกับอาการตางๆ เหลานี้ ใหทําการถอดแบตเตอรี่ออกจากผลิตภัณฑดวย
ความระมัดระวังโดยทันที (สําหรับรุนที่แบตเตอรี่ถอดได) ในบางครั้ง
คุณอาจจะตองรอใหเครื่องผลิตภัณฑเย็น ลงกอนที่จะถอดแบตเตอรีอ่ อก,
เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายเล็กนอยที่อาจจะเกิดขึน้
จากความรอนที่แผกระจายออกมา หามทําการเปดใชเครือ่ งผลิตภัณฑอีกครัง้ จนกวา
จะไดรับการตรวจสอบเครื่องผลิตภัณฑเพื่อความปลอดภัยจากผูใหบริการที่ไดรับ
อนุญาตจากบริษัทโตชิบา การใชงานอยางตอเนื่องหลังจากเกิดอาการผิดปกติเหลานี้
อาจเปนสาเหตุทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือการระเบิด อันเปนผลกอใหเกิดอันตรายอยาง
รายแรงหรือการทํางานเกิดความผิดพลาดและสูญเสียขอมูลที่จัดเก็บเอาไวทั้งหมด
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การกําจัดแบตเตอรีท่ ี่หมดอายุการใชงาน
❖

ทําการกําจัดแบตเตอรีท่ ี่หมดอายุการใชงานแลวตามกฎขอบังคับและคําแนะนําทั้งหมด
พันเทปกันฉนวน, อยางเชน เทปใส ตรงบริเวณขั้วไฟฟาในระหวางการขนยายเพื่อ
หลีกเลี่ยงการลัดวงจร, การเกิดประกายไฟหรือไฟฟาช็อต การละเลยในการทําตาม
คําแนะนําเหลานี้ อาจเปนสาเหตุกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

อยาปลอยแบตเตอรี่เซลแหงไวในผลิตภัณฑเปนเวลานาน
❖

อยาปลอยแบตเตอรีเ่ ซลแหงไวในผลิตภัณฑ (เชน รีโมตคอนโทรล คียบอรด/เมาสไรสาย)
เปนเวลานานหากไมใช การไมปฏิบัติตามอาจทําใหผลิตภัณฑเสียหาย

ลักษณะความเสียหาย ถาหากผลิตภัณฑตกลงพื้น
❖

ถาหากเครื่องผลิตภัณฑตกกระทบกับพื้น เมื่อเริม่ ใชงานอีกครั้ง ตัวเครื่องผลิตภัณฑ
มีควันกระจายออกมา, มีกลิ่นที่ผดิ ปกติหรือมีความรอนมากเกินไป ใหถอดปลั๊กไฟ
ของหมอแปลงไฟฟาออก (ถาเสียบอยู) และทําการปดการใชงานเครื่องผลิตภัณฑโดยทันที
หามทําการเปดใชเครื่องผลิตภัณฑอีกครั้ง จนกวาจะไดรับการตรวจสอบเครื่อง
ผลิตภัณฑเพื่อความปลอดภัยจากผูใ หบริการที่ไดรบั อนุญาตจากบริษัทโตชิบา
การใชผลิตภัณฑอยางตอเนื่องหลังจากเกิดอาการดังกลาว อาจเปนสาเหตุกอให
แบตเตอรีเ่ กิดไฟลุกไหมหรือระเบิด อันเปนผลทําใหเกิดอันตรายอยางรายแรง นอกจาก
นี้ยังเปนสาเหตุที่ทําใหสว นประกอบของเครื่องผลิตภัณฑทํางานผิดพลาดและทําให
ขอมูลที่จัดเก็บไวสูญหาย
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หามทําการแกะ, ปรับแตง, สอดแทรกอุปกรณอื่นๆ หรือซอมแซม
เครื่องผลิตภัณฑของคุณ
❖

อยาพยายามทําการแกะ, ปรับแตง, สอดแทรกอุปกรณอื่นๆ หรือซอมแซมเครือ่ ง
ผลิตภัณฑของคุณ (รวมถึงหมอแปลงไฟฟาและเครื่องบรรจุไฟสําหรับแบตเตอรี่) การแกะ,
ปรับแตง, สอดแทรกอุปกรณอื่นๆ หรือซอมแซมเครื่องผลิตภัณฑ อาจเปนสาเหตุทําให
เกิดไฟลุกไหมหรือไฟช็อต อันเปนผลทําใหเกิดอันตรายอยางรายแรง กรุณาติดตอผูใ ห
บริการที่ไดรบั อนุญาตจากบริษัทโตชิบาเพื่อขอรับบริการในการซอมแซมเครือ่ งผลิตภัณฑ

ถอดสายไฟกอนที่จะเคลื่อนยายเครื่องผลิตภัณฑของคุณ
❖

กอนที่จะทําการเคลื่อนยายผลิตภัณฑของคุณ, ปดการทํางานของผลิตภัณฑ, ถอดปลั๊ก
ไฟและรอจนกวาเครือ่ งผลิตภัณฑเย็นลง ถาหากปุมเปดเครื่องมีตัวล็อก, ใหทําการล็อก
ปุมเปดเครื่องกอนเสมอ การละเลยในการทําตามวิธกี ารใชงาน อาจเปนสาเหตุที่ทําใหขั้ว
ตอไฟฟามีการใชไฟฟามากเกินไป ซึง่ เปนผลทําใหผลิตภัณฑทํางานผิดปกติหรือ
เกิดไฟลุกไหม อันสงผลใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

ขอระมัดระวังในการใชหมอแปลงไฟฟาและสายไฟหรือปลั๊กไฟของ
เครื่องบรรจุไฟฟาแบตเตอรี่
❖

เมื่อจําเปนตองจัดการเกี่ยวกับสายไฟ ควรทําตามคําแนะนําในการปองกันดังตอไปนี้
• หามปรับเปลี่ยนสายไฟหรือปลั๊กไฟเปนอันขาด
• หามทําการตอหรือเปลี่ยนสายไฟเปนอันขาด
• หามหักหรือบิดสายไฟเปนอันขาด
• หามดึงสายไฟเมื่อตองการดึงปลั๊กไฟออกจากเตารับเปนอันขาด ควรจับที่ตัวปลั๊ก
ไฟเพื่อดึงออกจากเตารับโดยตรงทุกครัง้
• หามวางของหนักทับบนสายไฟเปนอันขาด
• หามสอดสายไฟรอดผานจุดที่มีการเสียดสีบอยๆ เปนอันขาด อยางเชน ชองประตูหรือ
หนาตาง
• หามวางสายไฟใกลกับอุปกรณที่กอใหเกิดความรอนเปนอันขาด
• หามใชตะปู, ลวดเย็บกระดาษหรือวัตถุตางๆ ที่ใชในการติดหรือยึดสายไฟใหอยูกับ
ที่เปนอันขาด
• อยาพยายามแกะหรือซอมแซมหมอแปลงไฟฟาหรือเครื่องบรรจุไฟฟาแบตเตอรี่ เปนอั
นขาด
การกระทําสิ่งตางๆ ที่ไดกลาวมานี้ อาจทําใหสายไฟเกิดความเสียหายและ/หรือเกิดไฟลุก
ไหมหรือไฟฟาช็อต อันเปนผลกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

10

พลังงาน

การเสียบสายไฟหรือปลั๊กไฟ
ตรวจสอบจนมั่นใจวาปลั๊กไฟ (และสายไฟเสริม ถาใช) เสียบแนนกับเตารับอยูเสมอ
เพื่อเปนการปองกันอันตรายจากการเสียบไฟ การละเลยในการทําตามคําแนะนําเหลานี้
อาจจะเปนสาเหตุทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อต, อันเปนผลกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง
❖ โปรดระมัดระวัง ถาคุณใชขั้วตอไฟฟาหลายตัว การใชเตารับเดียวเพื่อเสียบปลั๊กไฟหลายตัว
อาจเปนสาเหตุทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต อันเปนผลกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง
❖ ปลั๊กไฟตองอยูใกลกับผลิตภัณฑ และเขาถึงโดยงาย
❖

การปลดไฟฟา
❖

เพื่อปลดไฟฟาจากผลิตภัณฑ ใหถอดสายไฟจากปลั๊กไฟ

ควรปดฝุนที่ปลั๊กไฟหรือทีฐ่ านขั้วตอไฟฟา
❖

ถาหากมีฝุนเกาะทีข ั้วปลั๊กไฟหรือฐานขั้วตอควรหยุดการทํางานและปดการใชงานแลวดึงปลั๊กไฟ
ออก
หลังจากนั้นทําความสะอาดที่ขั้วตอและ/หรือฐานขั้วตอดวยผาแหง การใชผลิตภัณฑ
อยางตอเนื่องโดยไมทําความสะอาดปลั๊กไฟ อาจเปนสาเหตุทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือ
ไฟฟาช็อต อันเปนผลกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

ใชหมอแปลงไฟฟาและเครื่องบรรจุไฟฟาแบตเตอรี่ของบริษัท
โตชิบาเทานั้น
❖

ใชหมอแปลงไฟฟาที่ทางบริษทั โตชิบาจัดเตรียมมาพรอมกับเครือ่ งผลิตภัณฑของคุณและ
เครื่องบรรจุไฟฟาแบตเตอรีท่ ุกครั้ง(ซึง่ อาจมาพรอมกับเครือ่ งผลิตภัณฑของคุณ)หรือ
ใชหมอแปลงไฟฟาและเครือ่ งบรรจุไฟฟาแบตเตอรี่ในรุน ตาง ๆ ที่ทางบริษัทโตชิบาได
กําหนดไว เพื่อปองกันความเสีย่ งจากการเกิดไฟลุกไหมหรือเปนสาเหตุอื่นๆ ที่ทําให
ผลิตภัณฑเสียหาย การใชหมอแปลงไฟฟาหรือเครื่องบรรจุไฟฟาแบตเตอรี่ที่ไมเหมาะสม
เปนสาเหตุที่ทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือทําใหเครือ่ งผลิตภัณฑเกิดความเสียหาย อันเปนผล
กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง บริษัทโตชิบา จะไมรับผิดชอบสําหรับความเสียหายตางๆ
ซึง่ เปนผลมาจากการใชหมอแปลงไฟฟาหรือเครือ่ งชารตไฟฟาแบตเตอรีท่ ี่ไมเหมาะสม
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ใชแหลงไฟฟาทีเ่ หมาะสม
❖

หามเสียบหมอแปลงไฟฟาหรือเครือ่ งบรรจุไฟฟาแบตเตอรี่ที่ไมตรงกับขอมูลเกี่ยวกับ
แรงดันไฟฟาและความถี่ ซึง่ ระบุไวในปายควบคุมที่ติดมาพรอมกับตัวเครือ่ งผลิตภัณฑ
การละเลยในการทําตามคําแนะนําเหลานี้ อาจจะเปนสาเหตุทําใหเกิดไฟไหมหรือ
ไฟฟาช็อต, อันเปนผลกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

ใชสายไฟที่ไดรบั การรับรองแลวเทานั้น
❖

ใชหรือซื้อสายไฟของบริษัทที่ทําตามกฎหมาย ซึง่ มีการระบุขอกําหนดเกี่ยวกับแรงดัน
ไฟฟาและความถี่และสิง่ ที่จําเปนภายในประเทศที่ใชงาน การละเลยในการทําตาม
คําแนะนําเหลานี้อาจจะเปนสาเหตุทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อต,อันเปนผลกอ
ใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

หามจับปลั๊กไฟในขณะที่มือเปยกน้ําอยู
❖

อยาพยายามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟในขณะที่มือเปยกน้ําอยูการละเลยในการทําตามคําแนะนํา
นี้ อาจเปนเหตุทําใหเกิดไฟฟาช็อต, อันเปนผลกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอะแดปเตอร AC เปนระยะเวลานานๆ
❖

ผิวของหมอแปลงไฟฟาอาจรอนเมื่อใชเปนเวลานาน หลีกเลี่ยงการสัมผัสเปนเวลานาน เพื่อ
ปองกันการระคายเคืองผิวและ/หรือการบาดเจ็บจากความรอน

การเสียบแบตเตอรี่
❖

เมื่อทําการเสียบแบตเตอรี่หรือกอนเคลื่อนยายเครือ่ งผลิตภัณฑ, ตรวจสอบจนมั่นใจ
วาแบตเตอรีไ่ ดรบั การเสียบอยางเหมาะสมและติดแนนกับเครื่องผลิตภัณฑทุกครัง้
ถาหากแบตเตอรีต่ กหลนในขณะที่คุณถือเครื่องผลิตภัณฑ คุณอาจจะไดรับบาดเจ็บ
หรือแบตเตอรี่เกิดความเสียหาย
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พลังงาน

หามใชเครื่องผลิตภัณฑในขณะทีร่ ะดับไฟในแบตเตอรี่กําลังหมด
หรือหมดแลว
❖

หามใชเครื่องผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง เมื่อระดับไฟในแบตเตอรี่กําลังหมดจนถึงระดับ
ที่ตองทําการบรรจุไฟใหม หรือหลังจากมีขอความแสดงเตือนวาระดับไฟในแบตเตอรี่
หมดแลว การใชงานอยางตอเนื่องในขณะที่ระดับไฟในแบตเตอรี่กําลังหมดหรือหมด
แลว เปนผลทําใหขอ มูลสูญหายหรือทําใหเครือ่ งผลิตภัณฑเกิดความเสียหาย

ขอควรระมัดระวังในการใชแบตเตอรี่
❖

หามเสียบแบตเตอรี่ในขั้วตรงกันขามตามที่กําหนดไวเปนอันขาด ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับ
แบตเตอรี,่ โปรดดูที่คูมือการใชงานเครือ่ งผลิตภัณฑ

การจัดเก็บเครื่องผลิตภัณฑของคุณ
❖

ถาหากคุณตองการหยุดการใชงานเครื่องผลิตภัณฑของคุณเปนระยะเวลานาน, ดึง
ปลั๊กไฟออกจากเตารับและเก็บเครื่องผลิตภัณฑของคุณไวในถุงพลาสติกเพื่อปองกัน
ฝุน ที่เกาะที่ตัวเครื่องผลิตภัณฑ

การเชื่อมตอระบบเครือขาย

การเชือ่ มตอระบบเครือขาย
วิธใี ชงานเพือ่ ความปลอดภัยทีส่ าํ คัญเกีย่ วกับการใชโมเด็มในเครือ่ ง
ผลิตภัณฑของคุณ
เมื่อตองการใชโมเด็มภายในเครื่องผลิตภัณฑของคุณ, ควรทําตามคําแนะนําเบื้องตนเพื่อ
ความปลอดภัย ซึ่งเปนการปองกันไวลวงหนาและชวยลดความเสี่ยงที่อาจกอใหเกิดไฟลุกไหม,
ไฟฟาช็อตและไดรับบาดเจ็บ คําแนะนําเบื้องตนเพื่อความปลอดภัยมีดงั ตอไปนี้
❖ หามตอหรือตัดสัญญาณ หรือใชโมเด็มภายในตัวเครื่องผลิตภัณฑของคุณในบริเวณที่เปยก
น้ําเปนอันขาด
❖ หลีกเลี่ยงการใชโมเด็มที่เชื่อมตอกับสายโทรศัพทในขณะที่เกิดความปนปวนของกระแส
ไฟฟาในอากาศ ตรงนีอ้ าจเปนความเสี่ยงจากการเกิดไฟฟาช็อตในระยะไกลที่เปนผลมา
จากสายฟาแลบ
❖ หามตอหรือตัดสัญญาณหรือใชโมเด็มภายในเครื่องผลิตภัณฑของคุณเพื่อรายงานเกี่ยวกับ
แกสรั่วในขณะที่คุณอยูบ ริเวณดังกลาว

ปดการเชื่อมตอสัญญาณ Wi-Fi®, Bluetooth™
และระบบแลนไรสายเมื่ออยูใกลกับเครื่องกระตุนหัวใจ
❖

ปดการเชื่อมตอสัญญาณ Wi-Fi, Bluetooth และระบบแลนไรสายเมื่ออยูใกลกับ
ผูป วยที่มีเครื่องกระตุนหัวใจหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสทางการแพทยอื่นๆ ติดอยู
คลื่นวิทยุอาจสงผลกระทบกับเครือ่ งกระตุนหรือการทํางานของอุปกรณทางการแพทย
ซึง่ เปนผลกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง ทําตามวิธีการใชงานอุปกรณการแพทย
ของคุณ เมื่อจําเปนตองเชื่อมตอสัญญาณ Wi-Fi, Bluetooth หรือระบบแลนไรสาย

ปดการทํางานเครื่องผลิตภัณฑเมื่ออยูในบริเวณโรงพยาบาล
หรืออยูใกลกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทางการแพทย
❖

ปดการทํางานเครื่องผลิตภัณฑทุกครั้งเมื่อเขาสูบริเวณโรงพยาบาลหรือเมื่อเขาใกล
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสทางการแพทย
คลื่นวิทยุ(เสาอากาศ), สัญญาณรบกวน (หมอแปลงไฟฟา) หรือคลื่นแมเหล็ก (แผงวงจร
ผลิตภัณฑ) อาจสงผลกระทบในทางลบกับอุปกรณและเครื่องใชทางการแพทย ตรง
นี้อาจเปนสาเหตุทําใหเกิดอุบัติเหตุหรืออุปกรณและเครือ่ งใชไมสามารถทํางานได
ตามปกติ ซึง่ อาจจะกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง
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การเชื่อมตอระบบเครือขาย

ปดอุปกรณเชื่อมตอสัญญาณ Wi-Fi, Bluetooth
หรือระบบแลนไรสายเมื่อเขาใกลอุปกรณหรือเครื่องใชที่ควบคุมการ
ทํางานโดยอัตโนมัติ
❖

ปดการเชื่อมตอสัญญาณ Wi-Fi, Bluetooth หรือระบบแลนไรสายทุกครั้งถาเครือ่ ง
ผลิตภัณฑอยูใกลกับอุปกรณหรือเครือ่ งใชที่ควบคุมการทํางานโดยอัตโนมัติ อยางเชน
ประตูอัตโนมัติหรือเครื่องตรวจจับอัคคีภัย คลื่นวิทยุอาจจะเปนสาเหตุที่ทําใหอุปกรณตางๆ
ไมสามารถทํางานไดตามปกติ อันเปนผลกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

ปดฟงกชัน Wi-Fi หรือ Bluetooth หรือแวนไรสาย ในเครื่องบิน
❖

ปดฟงกชัน Wi-Fi หรือ Bluetooth หรือแวนไรสาย ในเครื่องบินหรือในสถานที่ที่สราง
หรือสามารถสรางการรบกวนทางวิทยุ คลืนวิทยุสามารถสงผล ทําใหเกิดอุบัติเหตุเนืองจากทํา
งานผิดพลาด

ตรวจสอบวารถมีความเขากันไดเชิงแมเหล็กไฟฟาเพียงพอเมื่อใช
ผลิตภัณฑของทานในรถ
❖

เมื่อใชผลิตภัณฑของทานในรถ ตรวจสอบกับผูจําหนวยรถวารถมีความเขากันไดเชิงแมเหล็ก
ไฟฟา (EMC) เพียงพอ คลื่นวิทยุจากผลิตภัณฑของทานสามารถขัดขวางการขับขี่ที่ปลอดภัย
ขึ้นอยูกับรถแตละรุน ผลิตภัณฑของทานอาจสงผลตออุปกรณอิเลคโทรนิคของรถ หากใชงาน
ในรถ

ปดการทํางานเครื่องผลิตภัณฑเมื่อเครื่องผลิตภัณฑอยูใกล
กับอุปกรณทใี่ ชคลื่นวิทยุ
❖

เมื่อเครื่องผลิตภัณฑอยูบ ริเวณใกลเคียงกับอุปกรณที่ใชคลื่นวิทยุ, ปดการทํางานของ
เครื่องผลิตภัณฑโดยทันที การรบกวนจากการทํางานของเครือ่ งผลิตภัณฑอาจเปน
สาเหตุทําใหอุปกรณดังกลาวไมสามารถทํางานไดตามปกติ

อยาใชผลิตภัณฑใกลกับเตาไมโครเวฟ
❖

อยาใชผลิตภัณฑของทานในสถานที่ใกลกับเตาไมโครเวฟ ซึ่งมีสนามแมเหล็ก และสถานที่ที่มี
ไฟฟาสถิตหรือวิทยุรบกวน

การเชื่อมตอระบบเครือขาย
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ตรวจสอบจนมั่นใจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในระบบไรสาย
❖

ระบบแลนไรสายชวยเพิ่มความยืดหยุนในการเชื่อมตอและใชงานในระบบแลนของคุณ
อยางมาก คุณสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางเครื่องผลิตภัณฑหลายๆ เครื่องหรือ
อุปกรณอื่นๆ ที่อยูในระบบแลนโดยปราศจากการกําหนดขอบเขตจากการใชสายเคเบิ้ล
เหมือนที่มีอยูใ นปจจุบัน
บริษทั โตชิบาแนะนําอยางยิ่งวาคุณควรทําตามขั้นตอนตางๆ อยางเหมาะสมเพือ่ ทําใหมั่นใจ
วาการติดตั้งระบบการรักษาความปลอดภัยพรอมใชงานไมวา เมื่อใดที่คุณทําการเชื่อมตอ
สัญญาณไรสาย เพือ่ เปนการปองกันขอมูลที่เปนความลับและปองกันการคุกคามความเปน
สวนตัวและ/หรือถูกขโมยขอมูล อยางไรก็ตาม โปรดจําไววา แมวา การตั้งคาการรักษา
ความปลอดภัยจะเปดใชงานอยู, แฮกเกอรที่มีประสบการณซึ่งมีวัตถุประสงครา ยยังคง
สามารถเขาถึงเครือขายและ/หรือขอมูลที่ไดรับการรักษาความปลอดภัยของคุณได
การตั้งคาความปลอดภัยในอุปกรณกระจายสัญญาณ (The Access Point (AP)) เปน
ตัวกําหนดการรักษาความปลอดภัยเครือขายไรสาย ไมใชที่เครื่องผลิตภัณฑแบบ
การตั้งคาความปลอดภัยในอุปกรณกระจายสัญญาณ(AP)เปนตัวกําหนดการรักษาความปลอด
ภัยเครือขายไรสายไมใชที่ผลิตภัณฑไรสายถาเครื่องกระจายสัญญาณไมไดกําหนดคุณสมบัติ
การรักษาความปลอดภัย ดังนั้น ผลิตภัณฑไรสายจะไมสามารถใชการทํางานตางๆได
นอกจากนี้การตั้งคาการรักษาความปลอดภัยในผลิตภัณฑไรสายตองตรงกับการตั้งคาการ
รักษาความปลอดภัยของอุปกรณกระจายสัญญาณมิเชนนั้นจะไมสามารถใชงานตางๆได
โปรดติดตอกับบุคคลที่รบั ผิดชอบเกี่ยวกับอุปกรณกระจายสัญญาณเพื่อขอรับขอมูลเกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัยสําหรับการเชื่อมตอแบบไรสาย

การเชื่อมตอสัญญาณผานโมเด็ม
การเชื่อมตอสัญญาณดวยโมเด็มในตัวเครือ่ ง สามารถใชกับโทรศัพทในระบบอนาล็อกเทานั้น
❖ หามเชื่อมตอสัญญาณดวยโมเด็มในตัวเครื่องกับโทรศัพทในระบบดิจิตอล (ISDN)
เปนอันขาด
❖ หามเชื่อมตอสัญญาณดวยโมเด็มในตัวเครื่องกับตัวเชื่อมตอสัญญาณแบบดิจิตอลหรือ
โทรศัพทสาธารณะหรือตูสาขาโทรศัพทแบบดิจิตอล (PBX)เปนอันขาด
❖ หามเชื่อมสัญญาณดวยโมเด็มในตัวเครื่องกับระบบโทรศัพทตูสาขาที่ใชภายในอาคารที่
พักอาศัยหรือสํานักงานเปนอันขาด
การเชื่อมตอสัญญาณอื่นๆ นอกเหนือจากโทรศัพทในระบบอนาล็อก อาจเปนสาเหตุทําให
ระบบผลิตภัณฑทํางานผิดพลาด
❖
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ตัวเครื่องผลิตภัณฑ
อันตรายจากการกลืน
❖

หามวางชิ้นสวนตางๆ ที่มีขนาดเล็กอยางเชนฝาปด แบตเตอรี่ การดหนวยความจํา
ฝาครอบและตะปูควงในบริเวณที่เด็กทารกหรือเด็กเล็กสามารถหยิบจับไดงาย
การกลืนชิ้นสวนขนาดเล็กอาจทําใหเกิดการสําลักและทําใหหายใจไมออกอันเปนผลกอให
เกิดการบาดเจ็บอยางรายแรงจนถึงขัน้ เสียชีวิตถาหากเด็กเล็กหรือทารกกลืนชิ้นสวนดังกลาว,
รีบนําตัวเด็กเขารับการรักษาอยางเรงดวนและปรึกษาแพทยโดยทันที

ปดการใชงานเครือ่ งผลิตภัณฑของคุณเมื่ออยูบริเวณที่มี
การกําหนดและควบคุมการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส
❖

เมื่อคุณตองทําการปดการทํางานเครือ่ งผลิตภัณฑของคุณในขณะที่กําลังเดินขึ้น
เครื่องบินหรืออยูในบริเวณที่มีการกําหนดหรือควบคุมการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส,
ตองทําการปดการทํางานเครื่องผลิตภัณฑของคุณทุกครัง้ ตรงนี้รวมถึงการปดสวิทช
อุปกรณเชื่อมตอสัญญาณไรสายตางๆ ทั้งหมด และยกเลิกการตั้งคาสําหรับการเปด
การทํางานเครื่องผลิตภัณฑใหมอีกครัง้ โดยอัตโนมัติ, อยางเชน ฟงคชันการบันทึกเวลา
การละเลยในการปดการใชงานเครื่องผลิตภัณฑอยางสมบูรณ อาจจะทําให
ระบบปฏิบัติการเริม่ ตนทํางานใหมอีกครัง้ และเปดการทํางานของโปรแกรมซึง่ กําหนด
ไวลวงหนาหรือขอมูลที่ยังไมไดรบั การบันทึก อันเปนการรบกวนการทํางานเกี่ยวกับ
การบินหรือระบบอื่นๆ อันเปนเหตุกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

การจัดเตรียมพื้นที่วางใหเพียงพอกับการระบายความรอน
❖

ตรวจสอบจนมั่นใจวาเครือ่ งผลิตภัณฑและหมอแปลงไฟฟาของคุณมีการระบายความรอน
ที่เหมาะสมทุกครั้ง เพื่อเปนการปองกันเครื่องผลิตภัณฑเกิดความรอนมากเกินไป
เมื่อเริ่มใชงานหรือเมื่อหมอแปลงไฟฟาเสียบเขากับเตารับไฟฟา (แมวา เครื่องผลิตภัณฑ
ของคุณอยูในโหมดสแตนบาย) ในการตรวจสอบ ใหสังเกตสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้
• หามใชวัตถุตางๆ คลุมเครื่องผลิตภัณฑหรือหมอแปลงไฟฟาของคุณเปนอันขาด
• หามวางเครือ่ งผลิตภัณฑหรือหมอแปลงไฟฟาตรงบริเวณใกลเคียงกับอุปกรณที่
กอใหเกิดความรอนเปนอันขาด อยางเชน ผาหมไฟฟาและเครือ่ งทําความรอน

ตัวเครือ่ งผลิตภัณฑ
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หามคลุมหรือปดกั้นชองระบายความรอนรวมถึงบริเวณรอบ ๆ ฐานเครื่อง
ผลิตภัณฑเปนอันขาด
• วางเครื่องผลิตภัณฑบนพื้นผิวเรียบและแข็งทุกครัง้ ที่คุณใชงาน การใชเครือ่ ง
ผลิตภัณฑบนพรมหรือวัตถุออนนุมเปนการปดกั้นชองระบายความรอน
❖ จัดบริเวณรอบ ๆ เครื่องผลิตภัณฑใหมีพื้นที่วางอยูเ สมอ
เครื่องผลิตภัณฑหรือหมอแปลงไฟฟาที่มีความรอนสูงเกินไปเปนสาเหตุทําใหระบบ
ลมเหลว, เครื่องผลิตภัณฑหรือหมอแปลงอาจเกิดความเสียหายหรือเกิดไฟลุกไหม
อันเปนผลกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง
•

อันตรายจากการกลืน
❖

หามวางชิ้นสวนตางๆ ที่มีขนาดเล็กอยางเชนฝาปด, แบตเตอรี,่ การดหนวยความจํา,
ฝาครอบและตะปูควงในบริเวณที่เด็กทารกหรือเด็กเล็กสามารถหยิบจับไดงาย
การกลืนชิ้นสวนขนาดเล็กอาจทําใหเกิดการสําลักและทําใหหายใจไมออกอันเปนผลกอให
เกิดการบาดเจ็บอยางรายแรงจนถึงขัน้ เสียชีวิตถาหากเด็กเล็กหรือทารกกลืนชิ้นสวนดังกลาว,
รีบนําตัวเด็กเขารับการรักษาอยางเรงดวนและปรึกษาแพทยโดยทันที
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ระมัดระวังอยาใหของเหลว,ความชื้นและวัตถุแปลกปลอมเขาในตัว
เครื่องผลิตภัณฑ
หามใหของเหลวหกลงในสวนใดสวนหนึ่งของเครือ่ งผลิตภัณฑและหามนําเครื่อง
ผลิตภัณฑตากฝน, จุมน้ํา, น้ําทะเลหรือบริเวณที่เปยกน้ําเปนอันขาด เครื่องผลิตภัณฑที่
เปยกน้ําหรือโดนความชื้น สามารถเปนเหตุกอใหเกิดไฟฟาช็อตหรือไฟลุกไหม อันเปนผล
ทําใหเกิดความเสียหายหรืออันตรายอยางรายแรง ถาหากเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นโดย
บังเอิญ, คุณควรปฏิบัติตามขั้นตอนดังตอไปนี้โดยทันที
1. ปดการใชงานเครื่องผลิตภัณฑ
2. ถอดปลั๊กไฟของหมอแปลงไฟฟาออกจากเตารับและตัวเชื่อมตอกับเครื่องผลิตภัณฑ
3. ถอดแบตเตอรี่ออก (สําหรับรุน
 ที่แบตเตอรี่ถอดได)
หามเปดใชเครือ่ งผลิตภัณฑอีกครั้ง จนกวาคุณไดนําเครือ่ งผลิตภัณฑไปรับการ
ตรวจสอบที่ศูนยบริการซึง่ ไดรับอนุญาตจากบริษทั โตชิบา การละเลยในการทําตาม
ขั้นตอนวิธีการใชตางๆ เหลานี้ อาจเปนผลกอใหเกิดอันตรายที่รายแรงหรือเครื่องผลิตภัณฑ
เกิดความเสียหายอยางถาวร
❖ อยาใหวัตถุที่เปนโลหะอยางเชน ตะปูควง, ลวดเย็บกระดาษและลวดหนีบกระดาษเขา
ไปภายในตัวเครื่องผลิตภัณฑหรือคียบ อรดเปนอันขาด วัตถุโลหะแปลกปลอมสามารถ
ทําใหเครื่องผลิตภัณฑเกิดการลัดวงจร ซึง่ เปนสาเหตุทําใหเครื่องผลิตภัณฑเกิด
ความเสียหายหรือเกิดไฟลุกไหม อันเปนผลกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง ถาหาก
วัตถุโลหะหลุดเขาไปตัวเครื่องผลิตภัณฑของคุณโดยบังเอิญ คุณควรปฏิบัติตามขั้นตอนดัง
ตอไปนี้โดยทันที
1. ปดการใชงานเครื่องผลิตภัณฑ
2. ถอดปลั๊กไฟของหมอแปลงไฟฟาออกจากเตารับและตัวเชื่อมตอกับเครื่องผลิตภัณฑ
3. ถอดแบตเตอรี่ออก (สําหรับรุน
 ที่แบตเตอรี่ถอดได)
4. ถอดสายเคเบิ้ลที่ตอกับเครื่องผลิตภัณฑออกทั้งหมด (ถามี)
หามเปดใชเครือ่ งผลิตภัณฑอีกครั้ง จนกวาคุณไดนําเครือ่ งผลิตภัณฑไปรับการ
ตรวจสอบที่ศูนยบริการซึง่ ไดรับอนุญาตจากบริษทั โตชิบา การละเลยในการทําตาม
วิธีการใชตางๆ เหลานี้ อาจเปนผลกอใหเกิดอันตรายที่รายแรงหรือ
เครื่องคอมพิวเตอรอาจเกิดความเสียหายอยางถาวร
❖

หลีกเลี่ยงการใชงานในบริเวณทีเ่ ปยกชื้น
❖

หามใชหรือวางเครื่องผลิตภัณฑไวในหองน้ําหรือในบริเวณที่เปยกชื้นหรือบริเวณนอก
ตัวอาคารหรือบริเวณที่เครือ่ งคอมพิวเตอรอาจจะเปยกฝน, เปยกน้ํา, หมอกหรือบริเวณตางๆ
ที่ทําใหเกิดน้ําหรือความชื้น การวางเครื่องผลิตภัณฑไวในบริเวณดังกลาวเปนสาเหตุกอ
ใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต, อันเปนผลทําใหเกิดอันตรายอยางรายแรง นอกจากนี้ยัง
เปนสาเหตุทําใหการทํางานของเครื่องผลิตภัณฑลมเหลวหรือขอมูลสูญหาย

ตัวเครือ่ งผลิตภัณฑ
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อยาใชสารทําความสะอาดที่เปนน้ําหรือละออง
❖

ปดเครื่องและถอดปลั๊กของผลิตภัณฑจากแหลงไฟฟาเสมอกอนทําความสะอาด
กาซติดไฟไดที่เกิดขึ้นจากสารทําความสะอาดชนิดนี้อาจจะตกคางอยูใ นผลิตภัณฑของคุณ
ประกายไฟที่ เกิดขึ้นจากมอเตอรหรือจุดสัมผัสของสวิตชอาจจะทําใหกาซที่ยังตกคางอยูติดไฟ
ซึง่ อาจเปนผลใหเกิดการระเบิด เพลิงไหม หรือการบาดเจ็บจากการถูกไฟลวกได
ใหใชผาหมาดๆ ทําความสะอาดสวนประกอบทั่วๆ ไป และใชผาแหงเช็ดฝุน ออก

ความปลอดภัยของจอภาพ
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖

หนาจอ LCD ที่เสียแลว จะเปนสาเหตุทําใหคริสตัลเหลวไหลออก, หามนําเขาปาก
หรือสัมผัสของเหลวดังกลาว อันเปนผลกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง
ถาริมฝปากหรือปากของคุณสัมผัสกับของเหลวจากจอ LCD, ทําการลางดวยการ
ราดน้ําที่รมิ ฝปากหรือปากหลายๆ ครั้งทันที
ถาอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของคุณสัมผัสกับของเหลวจากจอ LCD, ทําการลางดวย
การราดน้ําหลายๆ ครั้งโดยทันที เพื่อชวยปองกันการเกิดระคายเคืองผิว
ถาของเหลวจากจอ LCD กระเด็นเขาตาโดยบังเอิญ, ทําการลางโดยใหน้ําไหลผาน
ดวงตาสักพักใหญและรีบเขารับการรักษาพยาบาลอยางเหมาะสมโดยทันที
ถาของเหลวจากจอ LCD กระเด็นโดนเสื้อผาของคุณ, ถอดเสื้อผาออกทันทีและซักออกดวย
ผงซักฟอก
การละเลยในการทําตามวิธีการใชตางๆ เหลานี้อาจเปนผลอันกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง
หามสัมผัสจอ LCD ที่เสียหรือแตกหักเปนอันขาด ของเหลวที่อยูภายในจอ LCD อาจจะ
รัว่ ไหลออกมา ซึ่งเปนผลอันกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง ติดตอผูใหบริการที่ไดรบั
อนุญาต จากบริษัทโตชิบาทันที เพื่อขอรับการเปลี่ยนหนาจอ LCD และกําจัดหนาจอ
LCD ที่เสียหายอยางเหมาะสมตามกฎหมายและ/หรือขอบังคับในแตละประเทศ
อยาสัมผัสจอภาพที่แตกหรือเสียหายเนื่องจากอาจเกิดการบาดเจ็บขึน้ ได

เมื่อรูส ึกไมสบายในขณะใชผลิตภัณฑ
❖

ถาคุณรูส ึกไมสบายในขณะที่ใชผลิตภัณฑอยู, หยุดการใชงานและพักผอนทันที การใช
งานอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานานโดยปราศจากการพัก อาจเปนสาเหตุทําใหเกิดอาการ
ปวดเมื่อยบริเวณแขน, ขอมือ, หลัง, คอและสวนอื่นๆ ของรางกาย ถาอาการปวดยังคงมีอยู,
โปรดพบแพทยเพื่อขอคําแนะนํา
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หลีกเลี่ยงการวางเครื่องผลิตภัณฑของคุณบนพื้นผิวที่ไมสม่ําเสมอ
❖

หามวางเครือ่ งผลิตภัณฑบนโตะที่มกี ารสัน่ สะเทือน, ไมเรียบ, เอียงหรือบริเวณอื่นๆ
ที่พื้นผิวไมเรียบสม่ําเสมอเปนอันขาด เครื่องผลิตภัณฑของคุณอาจจะตกลงพื้น
เปนสาเหตุทําใหเครื่องผลิตภัณฑเกิดความเสียหายหรือเกิดการบาดเจ็บ ขึ้นอยูกับ
ทิศทางและ/หรือมุมลาดเอียงของเครือ่ งผลิตภัณฑของคุณ เครื่องผลิตภัณฑ
อาจปดการทํางานโดยอัตโนมัติเพื่อปองกันการเกิดความรอนมากเกินไป

หลีกเลี่ยงการสัมผัสระหวางฐานเครือ่ งผลิตภัณฑ/
ฝามือและผิวของคุณเปนระยะเวลานาน
การสัมผัสระหวางฐานเครื่องผลิตภัณฑและวางฝามือไวบนฐานของเครือ่ งผลิตภัณฑ
อาจจะทําใหฝา มือของคุณสัมผัสกับความรอน หลีกเลี่ยงการสัมผัสตัวเครื่องผลิตภัณฑ
เปนระยะเวลานานเพื่อปองกันการระคายเคืองของผิวและ/หรือเกิดการบาดเจ็บจากความรอน
❖ การใชงานผลิตภัณฑในทุกวันนี้จะมีการสรางความรอนในสภาวะการใชงานปกติ,
ซึง่ เปนการทํางานของระบบ หลีกเลี่ยงการสัมผัสระหวางฐานเครือ่ งผลิตภัณฑ/
ฝามือและผิวของคุณเปนระยะเวลานาน ภายใตสภาวะการทํางานคงที่เปนระยะเวลานาน
การสัมผัสระหวางฐานเครื่องผลิตภัณฑหรือวางฝามือไวบนฐานเครื่องผลิตภัณฑ
และผิวของคุณอาจเกิดการระคายเคืองและ/หรือไดรับบาดเจ็บจากความรอน
ควรใชแผนกันความรอนแบบหนาหรือวัตถุแข็งกันความรอนที่เหมาะสมรองเครื่องผลิตภัณฑ
เมื่อตองวางไวบนตัก
❖

การกําจัดเครื่องผลิตภัณฑ
❖

การกําจัดเครือ่ งผลิตภัณฑ ตองปฏิบัติตามกฎหมายและกฎขอบังคับ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
กรุณาติดตอหนวยงานราชการที่เกี่ยวของภายในพื้นที่ของคุณ

หามวางเครือ่ งผลิตภัณฑในบริเวณที่มีความรอนสูงเกินกวา
ปกติเปนอันขาด
❖

หามวางเครือ่ งผลิตภัณฑในบริเวณที่อาจจะเกิดความรอนสูงเกินไป อยางเชน กลางแดด,
ในยานพาหนะที่ไมมีการระบายความรอนหรือใกลกับอุปกรณที่กอใหเกิดความรอนเปน
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อันขาด ตรงนี้อาจเปนผลทําใหระบบลมเหลว, การทํางานผิดปกติ, สูญเสียขอมูลหรือ
เครื่องผลิตภัณฑเกิดการเสียหาย

หามวางเครือ่ งผลิตภัณฑของคุณในบริเวณทีม่ ีอุณหภูมิต่ํา
มากเกินไปเปนอันขาด
❖

หามวางเครือ่ งผลิตภัณฑของคุณในบริเวณที่อุณหภูมิอาจจะลดลงต่ําอยางมากเปนอันขาด
ตรงนี้เปนผลทําใหระบบลมเหลว, การทํางานผิดปกติหรือสูญเสียขอมูล

หามนําเครือ่ งผลิตภัณฑเขาไปในบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงของ
อุณหภูมิอยางรวดเร็วเปนอันขาด
❖

หามนําเครื่ องผลิตภัณฑเขาไปในบริเวณที่ มี การเปลี่ ยนแปลงของอุณหภูมิอยางรวดเร็วเปนอัน
ขาด ตรงนี้เปนผลทําใหระบบลมเหลว, การทํางานผิดปกติหรือสูญเสียขอมูล

หามวางเครือ่ งผลิตภัณฑของคุณในบริเวณทีม่ ีฝุนเกาะหนา
❖

หามวางเครือ่ งผลิตภัณฑของคุณในสภาพแวดลอมที่มีฝุนฟุงกระจายเปนจํานวนมาก
ถาหากฝุนกระจายเขาตัวเครือ่ งผลิตภัณฑ ตรงนี้อาจเปนสาเหตุทําใหระบบลมเหลว,
เครื่องทํางานผิดปกติหรือสูญเสียขอมูล ถาฝุนกระจายเขาเครื่องผลิตภัณฑ หามเปด
เครื่องผลิตภัณฑ นําเครื่องผลิตภัณฑไปตรวจสอบกับผูใ หบริการที่ไดรบั อนุญาต
จากบริษัทโตชิบา กอนการใชงานอีกครัง้

ทําความสะอาดฝุนที่เกาะสะสมอยูตรงบริเวณชองระบายความรอน
ของเครื่องผลิตภัณฑ
❖

เช็ดฝุน ที่เกาะอยูบริเวณชองระบายความรอนของเครื่องผลิตภัณฑเปนประจํา การละเลย
ในการทําตามวิธีใชงาน อาจเปนผลทําใหเครือ่ งผลิตภัณฑมีความรอนสูงเกินไปหรือ
เปนผลอันทําใหการดําเนินงานลดต่ําลง

หามวางเครือ่ งผลิตภัณฑหรือหมอแปลงบนพืน้ ผิวทีไ่ วตอ
ความรอนเปนอันขาด
❖

หามวางเครือ่ งผลิตภัณฑหรือหมอแปลงไฟฟาบนพื้นผิวที่เปนไม, เฟอรนิเจอรไมหรือ
พื้นผิวอื่นๆ ที่ถูกทําลายจากความรอนไดงา ย เนื่องจากพื้นผิวของฐานเครือ่ งผลิตภัณฑและ
หมอแปลงไฟฟาจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นในระหวางการใชงานตามปกติ
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ตัวเครื่องผลิตภัณฑ
❖

วางเครื่องผลิตภัณฑหรือหมอแปลงไฟฟาบนพื้นผิวเรียบและแข็งซึ่งทนทานจาก
การทําลายดวยความรอน

หามใชเครื่องผลิตภัณฑในขณะทีฟ
่ าผาเปนอันขาด
❖

หามใชเครื่องผลิตภัณฑในขณะที่ฟาผาเปนอันขาด ถาคุณเห็นสายฟาแลบหรือไดยิน
เสียงฟาผา, หามสัมผัสเครือ่ งผลิตภัณฑ, สายเคเบิ้ลหรืออุปกรณตอพวง กระแสไฟจะ
เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว อันเปนสาเหตุมาจากพายุ อาจเปนผลทําใหระบบลมเหลว, สูญเสีย
ขอมูลหรืออุปกรณผลิตภัณฑเกิดความเสียหาย

หามวางเครือ่ งผลิตภัณฑใกลกบั แมเหล็กเปนอันขาด
❖

หามวางเครือ่ งผลิตภัณฑใกลกับอุปกรณที่สรางหรือใชคลื่นแมเหล็ก อยางเชน ลําโพง
หรือโทรทัศน เปนอันขาด หามใสกําไลขอมือแมเหล็กในขณะใชเครือ่ งผลิตภัณฑ
เครื่องผลิตภัณฑที่อยูทามกลางคลื่นแมเหล็ก อาจเปนผลทําใหระบบลมเหลว, เครื่อง
ทํางานผิดปกติหรือสูญเสียขอมูล

หามวางทับหรือทิ้งวัตถุที่มีน้ําหนักมากลงบนเครื่องผลิตภัณฑของ
คุณเปนอันขาด
❖

หามวางวัตถุที่มีน้ําหนักมากบนเครื่องผลิตภัณฑและระมัดระวังอยางใหวัตถุที่มีน้ําหนักมาก
ตกลงบนเครื่องผลิตภัณฑของคุณ ตรงนี้อาจทําใหเครื่องผลิตภัณฑเกิดความเสียหาย
หรือเปนสาเหตุทําใหระบบลมเหลว

หามวางทับหรือทิ้งวัตถุที่มีน้ําหนักมากลงบนจอภาพเครื่องผลิตภัณฑ
ของคุณเปนอันขาด
❖

หามวางทับหรือทิ้งวัตถุที่มีน้ําหนักมากลงบนจอภาพเครือ่ งผลิตภัณฑของคุณเปนอันขาด
การไมทําตามคําแนะนํานี้อาจทําใหผลิตภัณฑของคุณเสียหาย

หามใชน้ํามันเบนซิน, ทินเนอรหรือสารเคมีอื่นๆ ทําความสะอาด
เครื่องผลิตภัณฑของคุณเปนอันขาด
❖

หามใชนา้ํ มันเบนซินหรือน้าํ มันเชือ้ เพลิง (ปโตรเลียม), ทินเนอรหรือสารเคมีอนื่ ๆ มาทํา
ความสะอาดเครือ่ งผลิตภัณฑ, หมอแปลงไฟฟาหรืออุปกรณจดั เก็บขอมูล การใช
น้าํ มันเบนซินหรือน้าํ มันเชือ้ เพลิง (ปโตรเลียม), ทินเนอรหรือสารเคมีอนื่ ๆ อาจเปนผลทํา
ใหอปุ กรณตา งๆ เหลานีเ้ สือ่ มสภาพหรือทําใหสลี อกและรวมถึงการสูญเสียขอมูล
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หยุดพักการทํางานเปนระยะๆ
❖

เมื่อคุณใชผลิตภัณฑ, ควรพักสายตาของคุณเปนระยะๆ และผอนคลายหรือยืดกลามเนื้อ
ของคุณเพื่อหลีกเลี่ยงอาการตึงของกลามเนื้อ

ปดการใชผลิตภัณฑเมื่อไมใชงาน
❖

หามเปดเครื่องผลิตภัณฑคางไวนานเกิน 24 ชั่วโมงเปนอันขาด ปดการใชงานเมื่อคุณ
ไมใชงาน

สภาพแวดลอมในบริเวณที่วางเครื่องผลิตภัณฑ
จัดเตรียมพื้นที่รอบ ๆ เครื่องผลิตภัณฑใหเพียงพออยูเสมอ เพื่อทําใหมั่นใจวามี
พื้นที่เพียงพอสําหรับการระบายความรอน
❖ หามคลุมหรือปดกั้นชองระบายความรอนรวมถึงบริเวณรอบ ๆ ฐานเครื่องผลิตภัณฑ
เปนอันขาด
❖ ควรใชเครือ่ งผลิตภัณฑในบริเวณที่มีระดับอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมตามคําแนะนํา
ระดับอุณหภูมิและความชื้นอาจจะมีความหลากหลายขึ้นอยูกับรุนของผลิตภัณฑ
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเครือ่ งผลิตภัณฑของคุณจากเอกสารที่แนบมาพรอมกับ
เครื่องผลิตภัณฑหรือเว็บไซตของบริษทั โตชิบา
❖ หลีกเลี่ยงการใชเครือ่ งผลิตภัณฑในบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและความชื้น
อยางรวดเร็วอยูเ สมอ
❖ หามวางเครือ่ งผลิตภัณฑใกลกับอุปกรณที่แผรังสีความรอนเปนอันขาด อยางเชน เครื่อง
ทําความรอน
❖ หามวางเครือ่ งผลิตภัณฑใกลกับสารเคมีที่มีฤทธิก์ ัดกรอนเปนอันขาด
❖ หามวางเครือ่ งผลิตภัณฑใกลกับอุปกรณที่แผรังสีแมเหล็กเปนอันขาด อยางเชน ลําโพง
❖ วางเครื่องผลิตภัณฑบนพื้นผิวที่เรียบและแข็งอยูเสมอ
❖ จัดเตรียมพื้นที่ดานหลังของเครือ่ งผลิตภัณฑใหเพียงพอสําหรับการปรับระดับของ
หนาจอไดงาย
❖ จัดเตรียมพื้นที่วางสําหรับการใชงานเมาสหรืออุปกรณตอพวงอื่นๆ
(ดูที่หัวขอ "การจัดเตรียมพื้นวางใหเพียงพอกับการระบายความรอน" ในคูมอื วิธีการใชงานเพื่อ
ความปลอดภัยและความสะดวกสบาย)
❖
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ระบบ / อุปกรณตอพวง

ระบบ / อุปกรณตอพวง
หามทําการแกะหรือซอมแซมออปติคอลไดรฟของคุณ
❖

อยาพยายามที่ จะรื้อ ปรับแตง หรือซอมแซมออปติคอลไดรฟ (ไดรฟ CD/DVD/Blu-ray
DiscTM ไดรฟ CD-RW มัลติไดรฟ หรือไดรฟชนิดเดียวกัน) อุปกรณมีระบบ
เลเซอรและจัดเปน "CLASS 1 LASER PRODUCT to EN60825-1" คุณอาจจะ
ทําใหไดรฟเกิดความเสียหายคุณยังอาจจะไดรบั แสงเลเซอรหรือการปองกันอันตรายอื่นๆ
อันเปนผลทําใหเกิดอันตรายอยางรายแรงติดตอกับผูใหบริการซึง่ ที่ไดรบั อนุญาตจาก
บริษทั โตชิบาทุกครั้ง ถาจําเปนตองซอมแซมหรือปรับเปลี่ยน

หามทําการปรับเปลี่ยนหรือแกะเครือ่ งผลิตภัณฑ
❖

หามเปดฝาในสวนตางๆ ของเครื่องผลิตภัณฑ, หรือไขตะปูควงออกหรือการกระทําอื่นๆ
ซึง่ พยายามปรับเปลี่ยนหรือแกะเครือ่ งผลิตภัณฑเปนอันขาด อยาพยายามทําการเชื่อมตอ
อุปกรณตอพวงที่อยูนอกเหนือจากการระบุไวในคูมือเปนอันขาด การกระทําสิง่ เหลานี้
ทําใหเครื่องผลิตภัณฑเกิดความเสียหายและเปนสาเหตุทําใหเกิดอันตรายอยางรายแรง
รวมถึงไฟฟาช็อตหรือเกิดบาดแผลจากไฟไหม

การตั้งคาระดับเสียง
❖

อยาตั้ งระดับเสียงใหสงู มากเกินไปเมื่ อคุณใชหูฟง การฟงเสียงดวยระดับเสียงที่ สงู อยางตอเนื่ อง
สามารถทําลายการฟงของคุณได

การถอดเอกซเพรสการดหรือพีซกี ารด
❖

ในบางครั้ งเอกซเพรสการดหรือพีซกี ารดอาจจะเกิดความรอนในระหวางทีเ ครื่ องคอมพิวเตอรทาํ
งานอยู รอใหเอกซเพรสการดหรือพีซีการดเย็นลงกอนการถอดพีซกี ารดออกทุกครัง้ มิเชนนั้น
คุณอาจไดรับบาดแผลจากความรอนเมื่อทําการถอดเอกซเพรสการดหรือพีซีการดที่ยังรอนอยู
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การเชื่อมตออุปกรณตอพวง
ปดเครื่ องทุกครั้ งกอนเชื่ อมตอกับอุปกรณตอพวงที่ ไมไดรับรองการเชื่ อมตอโดยไมปดเครื่ อง
เพราะอาจจะทําใหไฟดูดหรือระบบเสียหายไดหากคุณเชื่อมตออุปกรณในขณะที่ยังไมไดปดเครื่อง
❖ การเสียบอุปกรณในขณะที่เครือ่ งยังรอนอยูห
 มายความวา การเชื่อมตอหรือถอดการเชื่อม
ตออุปกรณในขณะที่เครื่องผลิตภัณฑยงั ทํางานอยู
❖

หามใชอุปกรณตอพวงหรือซอฟทแวรที่ไมไดรับอนุญาตในการใชงาน
❖

กอนที่จะใชอุปกรณตอพวงหรือซอฟทแวรซึ่งเปนชิ้นสวนประกอบหรือสินคาที่ไมไดรับ
อนุญาตจากบริษัทโตชิบา, ตรวจสอบใหมั่นใจวาอุปกรณและซอฟทแวรสามารถใชงานรวม
กับเครื่องผลิตภัณฑของคุณ การใชอุปกรณที่ไมเหมาะสม อาจเปนผลกอใหเกิดอันตราย
หรือทําใหเครือ่ งผลิตภัณฑของคุณเกิดความเสียหาย

หามใชแผน CDs, DVDs และ Blu-rayTM ดิสก ที่ผิดรูปทรงหรือไดรบั
การซอมแซมมากอน
❖

หามใชแผน D/DVD/Blu-ray DiscTM ที่ผดิ รูปทรงหรือไดรับการซอมแซมมากอน
เนื่องจากเศษเล็กๆ ของ CD/DVD/Blu-ray DiscTM ทีเสียหายอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บได

การปดออปติคอลไดรฟ
❖

นํานิ้วมือออกหางจากดานขางของถาดทุกครัง้ เมื่อปดถาดของออฟติคอลไดรฟ (ไดรฟ CD/
DVD/Blu-ray DiscTM ไดรฟ CD-RW มัลติไดรฟ หรืออุปกรณออปติคอลไดรฟอื่นๆ)
เพื่อปองกันนิ้วมือถูกหนีบ

ขอควรระมัดระวังในการใชออปติคอลเมาสหรือเลเซอรเมาส
❖

หามจองมองตรงไปยังแหลงกําเนิดแสงของออปติคอลเมาสหรือเลเซอรเมาสเปนอันขาด

การเปลี่ยนแรม
ปดการใชงานและถอดตัวเชื่อมตอหมอแปลงเมื่อคุณทําการใสหรือเปลี่ยนแรม
❖ ถาคุณใชเครือ่ งผลิตภัณฑเปนระยะเวลานาน, แรมและแผงวงจรบริเวณใกลเคียง
ชองเสียบแรมจะมีความรอน ปลอยใหสวนตางๆ ดังกลาวเย็นลงเทากับอุณหภูมหิ อง
หองกอนที่คุณจะทําการเปลี่ยนแรม
❖
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ถอดเอกซเพรสการดและพีซีการดออกกอนที่คุณจะทําการเคลื่อน
ยายเครื่องผลิตภัณฑ
❖

หามทําการเคลื่อนยายเครื่องผลิตภัณฑขณะที่เอกซเพรสการดและพีซีการดยังติดอยูตรงนี้
อาจเปนสาเหตุทําใหเครือ่ งผลิตภัณฑและ/หรือเอกซเพรสพีซกี ารดของคุณเกิดความเสีย
หายเปนผลทําใหเครื่องผลิตภัณฑทํางานผิดพลาด

หามทําการแกะปุมคียบอรดออก
❖

หามทําการแกะปุมคียบอรดออกเปนอันขาด การกระทําสิง่ เหลานี้เปนสาเหตุทําให
สวนประกอบดานลางปุมของคียบ อรดเกิดความเสียหาย

ใชโมเด็มภายในตัวเครือ่ งเฉพาะในประเทศและพื้นทีท่ ี่กําหนดเทานัน้
❖

การใชโมเด็มภายในตัวเครือ่ งเฉพาะในประเทศและพื้นที่ที่กําหนดเทานั้น การใชโมเด็ม
ในพื้นที่ที่ไมไดรับการกําหนดไว อาจเปนสาเหตุทําใหระบบลมเหลว ตรวจสอบพื้นที่ใน
การใชงานอยางระมัดระวังกอนการตอสัญญาณ

หามปดการใชงานในขณะที่ซอฟทแวรกําลังทํางานอยู
❖

หามปดการใชงานในขณะที่ซอฟทแวรกําลังทํางานอยูเ ปนอันขาด การกระทําสิ่งตางๆ
เหลานี้เปนผลทําใหขอมูลสูญหาย

หามปดการใชงานหรือถอดอุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอกในขณะ
ทีก่ ําลังเขียนหรืออานขอมูลในสื่อบันทึกขอมูล
❖

หามปดการใชงาน, ตัดการเชื่อมตออุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอกหรือเอาสื่อบันทึก
ขอมูลออกในขณะที่กําลังอาน/เขียนขอมูล การกระทําสิ่งตางๆ เหลานี้ทําใหขอมูลสูญหาย

การฟอรแมทสื่อบันทึกขอมูล
❖

หามทําการฟอรแมทสื่อบันทึกขอมูลโดยไมตรวจสอบขอมูลในแผนกอนเปนอันขาด การ
ฟอรแมทเปนการทําลายขอมูลทั้งหมดที่จัดเก็บไวในสือ่ บันทึกขอมูล
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ทําการสํารองขอมูลที่จัดเก็บไวเปนระยะๆ
❖

การสํารองขอมูลในฮารดดิสกภายในหรืออุปกรณบันทึกขอมูลหลักอื่นๆ ลงในสือ่ บันทึก
ขอมูลภายนอกเปนระยะๆ ถือเปนแนวความคิดที่ดี สื่อบันทึกขอมูลทั่วไปไมมีความคงทน
หรือเสถียรในระยะเวลานานหรือภายใตสภาวะที่แนนอน ซึง่ อาจทําใหขอมูลสูญหายได

ควรบันทึกขอมูลกอนการติดตัง้ อุปกรณหรือซอฟทแวร
❖

กอนที่คุณจะติดตั้งอุปกรณหรือซอฟทแวร, ควรทําบันทึกขอมูลตางๆ ในหนวยความจํา
ลงที่ฮารดดิสกหรือสือ่ บันทึกขอมูลอื่นๆ ทุกครั้ง การละเลยในการทําสิ่งนี้ เปนผลทําให
ขอมูลสูญหาย
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การดูแลรักษาแผน CDs, DVDs และ Blu-rayTM discs
❖

เก็บรักษาแผนซีดี/ดีวีดี/บีดีไวเปนอยางดี เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียขอมูลหรือทําลายแผน
หรือออปติคอลไดรฟ
• หามบิดงอแผนซีดี/ดีวีดี/Blu-ray DiscTM
• หามขูดขีดบนพื้นผิวของแผนซีดี/ดีวีดี/Blu-ray DiscTM เปนอันขาด
• หามวางแผนซีดี/ดีวีดี/Blu-rayTM discs ไวกลางแดดเปนอันขาด
• หามวางแผนซีดี/ดีวีดี/Blu-rayTM discs
ไวในบริเวณที่มคี วามรอนหรือความเย็นสูงเกินไปเปนอันขาด
• หามวางวัตถุที่มีน้ําหนักมากบนแผนซีดี/ดีวีดี/Blu-ray DiscTM เปนอันขาด
• หามเขียนหรือขีดขวนตรงบริเวณพื้นผิวสําหรับอานขอมูลของแผนซีดี/ดีวีดี/Blu-ray
DiscTM เปนอัน ขาด

ใช ไฟจากหมอแปลงไฟฟาทุกครั้ง เมื่อทําการเขียนขอมูลดวย
ออปติคอลไดรฟ
❖

เมื่อเขียนขอมูลลงสื่อบันทึกดวยออปติคอลไดรฟ, เสียบปลั๊กหมอแปลงไฟฟาทุกครั้ง
เพื่อทําใหมั่นใจในการทํางานที่มปี ระสิทธิภาพสูงสุด ถาขอมูลที่เขียนดวยออปติคอลไดรฟ
ซึง่ ใชไฟจากแบตเตอรี่, ในบางครั้ง การเขียนขอมูลอาจเกิดความผิดพลาดอันเนื่อง
จากไฟในแบตเตอรีม่ ีระดับต่ําและอาจจะทําใหขอมูลเกิดการสูญหาย

โปรแกรมปองกันไวรัส
❖

ใชโปรแกรมตรวจสอบไวรัสและทําใหมั่นใจอยูเสมอวาโปรแกรมไดรับการปรับใหเปน
ปจจุบัน

ใช ไฟฟ า AC เมื่ อเล น วิ ดี โอจาก DVD/Blu-rayTM
❖

เมื่อเลนวิดีโอจาก DVD/Blu-rayTM ใหเสียบปลั๊กหมอแปลงไฟฟาทุกครั้ง
เพื่อทําใหมั่นใจในการทํางานที่มปี ระสิทธิภาพสูงสุด การใชไฟจากแบตเตอรีอาจทําให
ภาพวีดีโอกระตุก
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การลบขอมูล
❖

ถาฮารดดิสกหรือสือ่ บันทึกขอมูลอื่นๆ มีขอมูลที่สําคัญ, คุณควรทราบวากระบวนการ
ลบเบื้องตนจะไมลบขอมูลออกจากสื่อบันทึก กระบวนการลบเบื้องตนมีดังตอไปนี้
• เลือกไฟลที่ตองการจะลบ
• นําไฟลดังกลาวไปไวใน Recycle Bin และเลือกตัวเลือก Empty Recycle Bin
เพื่อทําการลบขอมูลทิ้ง
• ทําการฟอรแมทสือ่ บันทึกอีกครั้ง
• ทําการติดตั้งระบบปฏิบัติการใหมอีกครัง้ จากสือ่ กูคืนนี้
กระบวนการขางตนจะลบเฉพาะสวนแรกของขอมูลที่ใชงานสําหรับการบริหารไฟลขอมูล
ตรงนี้ทําใหระบบปฏิบัติการมองไมเห็นไฟล แตขอมูลยังคงสามารถอานไดจากโปรแกรม
อรรถประโยชนที่สรางขึ้นมาเปนพิเศษ ถาคุณทําการจัดการกับเครื่องผลิตภัณฑของ
คุณ กรุณาลบขอมูลทั้งหมดในฮารดดิสก / โซลิดสเตทไดรฟ
การกระทําสิ่งเหลานี้เปนการปองกันการใชงานที่ไมไดรับอนุญาตของขอมูลตางๆ
ตรวจสอบใหมั่นใจวาขอมูลของคุณไมไดถูกใชงานเพื่อวัตถุประสงคที่ไมไดรับอนุญาต,
มิเชนนั้น คุณอาจจะ
• ทําลายฮารดดิสก / โซลิดสเตทไดรฟ
• ใชโปรแกรมอรรถประโยชนที่สรางขึ้นมาเปนพิเศษเขียนทับขอมูลทั้งหมด
• นําฮารดดิสก / โซลิดสเตทไดรฟ ไปยังศูนยการลบที่มีมืออาชีพใหบริการอยู
ขอมูลทั้งหมดที่ถูกลบจะเปนขอมูลที่คุณสรางขึ้น
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ลักษณะทาทางที่เหมาะสมสําหรับการใชผลิตภัณฑ

คําแนะนําเพือความสะดวกสบาย
สําหรับผู ใชคอมพิวเตอร
ลักษณะทาทางที่เหมาะสมสําหรับการใชผลิตภัณฑ
❖

❖
❖
❖
❖
❖

❖
❖

❖
❖

การปรับระดับความสูงของเกาอี้ เทาควรวางราบกับพื้นและตนขาดานหลังทั้งสองขาง
ตองไดรับการรองรับจากเบาะนั่ง ถาเทาของคุณไมติดพื้น, ควรใชที่รองฝาเทา หลีกเลี่ยง
จุดกดทับที่ขอพับหัวเขาหรือตนขาดานลาง
ไมควรมีสงิ่ ของวางเกะกะบริเวณใตโตะ ควรมีพื้นที่วางพอสําหรับการยืดเทาและขาของ
คุณ และควรนั่งใกลกับเครื่องผลิตภัณฑพกพาและอุปกรณอื่นๆ ที่คุณใชงานเปนประจํา
การปรับระดับพนักพิงของเกาอี้ พนักพิงควรมีสว นโคงเวารับสวนหลังและมีเบาะรอง
หลังที่นุมสบาย
การปรับระดับที่เทาแขนของเกาอี้ ที่เทาแขนควรปรับระดับความสูงใหเทากับระดับของ
คียบ อรดและระดับที่สะดวกสบายในการวางมือของคุณ เพื่อทําใหหัวไหลของคุณผอนคลาย
เมื่อใชคียบ อรด, คียบอรดควรวางอยูตรงกลางดานหนาของคุณ
คียบ อรดและเมาสควรวางอยูในระดับใกลเคียงกับระดับเดียวกับขอศอกของคุณ
คียบ อรดควรวางราบกับพื้นซึ่งขอมือของคุณยืดตรงเมื่อทําการพิมพ อยางไรก็ตาม ถา
เครื่องผลิตภัณฑพกพาอยูสูงกวาระดับขอศอกของคุณ, คุณจําเปนตองเอียง
เครื่องผลิตภัณฑพกพาลาดลงมาเพื่อทําใหขอมือของคุณยังคงยืดตรงอยูเ สมอ
การทําใหหัวไหลผอนคลายเมื่อใชเครื่องผลิตภัณฑ
เมื่อคุณทําการพิมพ รักษาขอมือใหยืดตรงอยูเสมอและพยายามอยาวางขอมือบน
เครื่องผลิตภัณฑพกพา รองรับน้ําหนักแขนดวยบริเวณตนแขนของคุณ ตนแขน
อาจจะไดรบั การรองรับน้ําหนักจากที่วางแขนหรือพืน้ โตะ
หนาจอผลิตภัณฑควรไดรับการปรับระดับเอียงเพื่อทําใหรูปภาพบนหนาจอมีความชัดเจน
หลีกเลี่ยงการจองมอง วางเครื่องผลิตภัณฑไวบริเวณที่มีแสงสวางพอเหมาะ (โคมไฟ
หรือหนาตาง) ไมสวางมากเกินไปหรือแสงสะทอนเขาดวงตาของคุณโดยตรง ปรับระดับ
หนาจอผลิตภัณฑแบบพกพาใหหางออกจากแหลงกําเนิดแสงสวางหรือลดความเขม
ของแสงจากหนาตางโดยใชที่กันแดด การจองมองที่หนาจอผลิตภัณฑเปนระยะเวลา
นาน ๆ อาจทําใหกลามเนื้อตาตึงและลา หรือปวดศีรษะ

การใชผลิตภัณฑกับคียบ อรด,เมาสหรือหนาจอภายนอก
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การแสดงผลของผลิตภัณฑ (เชน การแสดงผลของรุน Qosmio™)
มีระดับความสวางคลายกับระดับความสวางของโทรทัศน เราแนะนําวาคุณควรปรับ
ระดับความสวางในการแสดงผลของเครื่องผลิตภัณฑพกพาใหอยูใ นระดับที่มองแลว
สบายตา เพื่อปองกันไมใหดวงตาใชงานหนักมากเกินไป
❖ รักษาระดับศีรษะของคุณใหตั้งตรง, มองตรงไปขางหนาและลําตัวตั้งตรงอยูในระดับที่สมดุล
❖ ปรับขนาดตัวอักษรบนหนาจอของคุณเพื่อทําใหงายสําหรับการมองเห็น
❖ พักสายตาเปนระยะโดยมองสิง่ ของที่อยูหางจากตัวคุณ
❖

การใชผลิตภัณฑกับคียบ อรด,เมาสหรือหนาจอภายนอก
ปรับระดับขอบด้านบนสุดของ
หน้าจอให้อยู่ในระดับสายตาหรือต่ำ
กว่าเล็กน้อย

รักษาระดับศีรษะของคุณ,
มองตรงไปด้านหน้า

วางคีย์บอร์ดให้อยู่ตรงกลางด้าน
หน้าของคุณและอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกับระดับข้อศอก
ใช้การพิมพ์แบบสัมผัส,
และข้อมือควรยืดตรงในขณะที่
ทำการพิมพ์ทุกครั้ง

ผ่อนคลายหัวไหล่ของคุณ

ข้อพับด้านหลังเข่าห่างจากเก้าอี้
เล็กน้อยเพื่อป้องกันจุดกดทับด้าน
หลังของเข่าและต้นขาด้านล่าง
วางเท้าราบกับพื้นหรือที่รอง
ฝ่าเท้า

❖
❖
❖

❖
❖
❖
❖
❖

ปรับระดับพนักพิงเพื่อรองรับแผ่นหลัง
ในขณะที่นั่งอยู่

รักษาระดับของต้นขาทั้งสองข้าง
ซึ่งรองรับน้ำหนักด้วยที่นั่ง,
ท่าที่นั่งเกือบจะขนานกับพื้น

เมื่อคุณใชผลิตภัณฑพกพาเปนระยะเวลานานหลายชั่วโมง การใชคียบอรด, เมาสและ
หนาจอภายนอกจะทําใหคุณรูส ึกสบายมากขึ้น
คียบ อรดและเมาส(หรือ แทร็คบอลล) ควรวางอยูในระดับใกลเคียงกับระดับขอศอกของคุณ
เมาสควรวางอยูขางคียบ อรดเสมอ เพื่อคุณไมตองทําการเอื้อมไปใชงาน ถาหากวาคุณตอง
เอื้อมมือไปใชเมาส แขนของคุณไดรบั การรองรับน้ําหนักที่ตนแขนโดยที่ตนแขนนั้นวาง
อยูที่พื้นโตะหรือที่วางแขนของเกาอี้
คียบ อรดในลักษณะพิเศษ อยางเชนคียบอรดที่มกี ารแบงครึง่ ตามแนวโคง อาจชวยใหไหล
และแขนของคุณรูสกึ สบายมากขึ้น
เลือกเมาสที่ใชงานไดสะดวก
หามวางขอมือไวบริเวณขอบของคียบอรดหรือบริเวณพื้นที่ใชงานเมื่อทําการพิมพ
หนาจอควรจะปรับระยะหางประมาณหนึ่งชวงแขนในขณะที่คณ
ุ นั่งพิงที่พนักเกาอี้
หนาจอควรวางใหตั้งอยูต รงกลางบริเวณดานหนาของคุณ
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รูปแบบการพิ
แบบการพิมมพพ/ การพักและปรับเปลี่ ยนอากัปกิรยิ า
ขอบดานบนสุดของหนาจอควรอยูในระดับสายตาหรือต่ํากวาเล็กนอย หนาจอที่อยูใน
ระดับสูงหรือต่ําเกินไป เปนสาเหตุทําใหลักษณะการวางของศีรษะและตนคอไม
ผอนคลายและอาจจะทําใหเกิดอาการปวดเมื่อยที่กลามเนื้อตนคอ
❖ ถาคุณใชแวนสองเลนสคุณควรปรับระดับของหนาจอใหต่ํากวาระดับสายตา ในอีกทาง
เลือกหนึ่ง คุณอาจจะใชแวนตาที่ผลิตขึ้นมาสําหรับการใชงานกับผลิตภัณฑโดยเฉพาะ
❖

รูปแบบการพิมพ
❖
❖
❖
❖
❖

❖

เรียนวิธกี ารพิมพแบบสัมผัส ซึ่งคุณไมจําเปนตองมองที่คียบอรด
รักษาระดับขอมือใหยืดตรงเมื่อทําการพิมพ
พิมพอยางเบาๆ
เรียนรูปุมลัดที่ใชกับคียบอรดสําหรับการใชโปรแกรมตางๆ คุณจะสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การใชอุปกรณชี้ตําแหนง (เชน แผนรองสัมผัส, Accupoint®, หรือเมาสปากกา หรือ
อุปกรณอื่นๆ ที่สามารถใชงานรวมกับผลิตภัณฑพกพาของคุณ, หรืออุปกรณชี้ตําแหนง
แบบออปติคอลเชน เมาสหรือแทร็คบอลล) ดวยลักษณะการวางมือที่สบายและผอนคลาย
หลีกเลี่ยงการวางมือที่ไมสะดวกสบายหรือตองใหความสนใจอยางมากในการใชงาน
การเปลี่ยนประเภทอุปกรณชี้ตําแหนงซึง่ คุณสามารถใชงานเปนประจําทุกวัน จะเปนการ
ชวยใหคุณหลีกเลี่ยงการใชงานเพียงมือเดียว

การพักและปรับเปลี่ยนอากัปกิริยา
ปรับเปลี่ยนอากัปกิริยาในการทํางานของคุณ ซึง่ คุณตองไมอยูในทาทางเดิมเปนระยะเวลา
นานๆ บางคนพบวา การยืนในขณะใชผลิตภัณฑแบบพกพาเปนการใชงานที่สะดวกสบาย
ในบางครั้งบางคราว เพื่อทําใหลักษณะการวางทานั้นเหมาะสม เครือ่ งผลิตภัณฑ
พกพาของคุณควรปรับระดับพื้นรองใหสูงขึ้น ทําใหมั่นใจวาคุณทําตาม ลักษณะ
ในการวางทาที่เหมาะสมตามจุดตางๆ ในขณะที่คุณทํางาน ดังที่ไดกลาวมากอนหนานี้
❖ พักจากการทํางานในระยะเวลาสัน
้ ๆ, มีพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการพักจากการทํางาน
เพื่อปองกันไมใหดวงตาและรางกายทํางานหนักเกินไปหรือเกิดอาการเมื่อยลา ยกตัวอยางเชน
ลุกขึน้ และเดินออกจากผลิตภัณฑหรือยืดกลามเนื้อสักสองสามนาที ในทุก ๆ ชั่วโมง
ที่คุณใชงานเครือ่ งผลิตภัณฑ
❖ การหยุดพักสายตาจากการทํางานเปนประจําเปนสิ่งที่สําคัญ ถาคุณใชเครือ่ งผลิตภัณฑเปน
ระยะเวลานานหรือตองทํางานใหเสร็จทันตามเวลาที่กําหนด
❖ ถาหากเกิดความเครียดจากการทํางาน ตรงนี้จะสงผลรายกับสุขภาพของคุณ พยายาม
ระบุสิ่งที่ทําใหคุณเกิดความเครียดและคนหาแนวทางเพื่อชวยลดความเครียด
❖

คําแนะนําในการพกพาเครื
ตภัณฑ / การเคลื
่อนย
คําแนะนํอ่ างผลิ
ในการพกพาเครื
อ่ งผลิ
ตภัาณยผลิ
ฑ ตภัณฑ / 33
และขอความชวยเหลือเพิ่มเติม

คําแนะนําในการพกพาเครื่องผลิตภัณฑ
เมื่อคุณใชผลิตภัณฑที่สนามบิน, บนเครือ่ งบิน, รถไฟ หรือในหอง
ประชุม คุณตองมั่นใจวาคุณใชเวลาในการพิจารณาถึงลักษณะในการวางทาตามจุดตางๆ
ที่ไดกลาวมากอนหนานี้
❖ เมื่อคุณใชงานบนทองถนน ตรงนี้อาจจะเปนเรื่องยากในการตั้งเครือ่ งผลิตภัณฑแบบ
พกพาในตําแหนงที่เหมาะสม ในเหตุการณเหลานี้ คุณจําเปนตองพักสายตาและเปลี่ยน
อากัปกิริยาของคุณบอยครัง้ มากขึน้ เพื่อลดอาการตึงเตรียดของรางกายที่อาจจะ
เกิดขึ้นมากเกินไป
❖ ปรับใชสิ่งตางๆ อยางสรางสรรค เมื่อคุณอยูในหองพักของโรงแรม พับผาหมหรือ
หมอนเพื่อใชในการรองรับสวนหลังของคุณ หรือใชเปนที่รองแขน เพื่อวางตําแหนง
เครื่องผลิตภัณฑใหอยูในระดับความสูงที่เหมาะสม จําไววาตองวางเครื่องผลิตภัณฑ
ไวบนพื้นผิวที่สม่ําเสมอและแข็ง การใชเครื่องผลิตภัณฑบนพรม,ผาหมหรือวัตถุ
ที่มีความออนนุม อาจจะเปนการปดกั้นชองระบายความรอนซึ่งอยูบริเวณฐานของ
เครื่องผลิตภัณฑและอาจจะเปนสาเหตุทําใหเครื่องผลิตภัณฑมีความรอนมากเกินไป
(ดูที่หัวขอ "การจัดเตรียมพื้นที่วางใหเพียงพอกับการระบายความรอน" ในคูมอื
วิธกี ารใชงานเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบาย)
❖

การเคลื่อนยายผลิตภัณฑ
การถือผลิตภัณฑ เปนเวลานานๆ อาจกอใหเกิดอาการเมื่อยลาที่บาและแขนได
หากคุณถือผลิตภัณฑดวยสิง่ อื่นๆ
โปรดเลือกใชกระเปาคอมพิวเตอรที่ออกแบบมาอยางถูก หลักสรีระศาสตร

การขอความชวยเหลือเพิ่มเติม
ทําตามคําแนะนําจากพนักงานดูแลสุขภาพและความปลอดภัยจากบริษัทของคุณ ติดตอพวกเขา
ถาคุณตองการขอความชวยเหลือ ในการปรับเปลี่ยนเครื่องผลิตภัณฑของคุณหรือการปรับ
ระดับความสวาง
อีกครั้ง ถาหากคุณพบวาตนเองยังมีอาการเจ็บ, ปวด, ชา, รอนหรือเมื่อยกลับมาอีกครัง้ คุณควร
รีบพบแพทยโดยทันที อาการตางๆ เหลานี้ อาจจะทําใหเกิดสภาวะในการรักษาที่รายแรงซึ่ง
อาจจะตองเขารับการรักษาโดยดวน
สําหรับคําแนะนําเกี่ยวกับสภาพแวดลอมที่สะดวกสบายในการใชคอมพิวเตอรของคุณอื่นๆ,
ลูกคาในประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตสํานักงานความปลอดภัย
และสุขภาพในอาชีพ, กรมแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ http://www.osha.gov/SLTC/etools/
computerworkstations/
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รายการตรวจสอบลักษณะการวางทาที่เหมาะสม ในการใชงานผลิตภัณฑ

รายการตรวจสอบลั กษณะการวางท าที่ เหมาะสม
ในการใช งานผลิ ตภั ณฑ
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

เกาอี้ของคุณนั่งแลวสบายหรือไม - เกาอี้รองรับแผนหลังและแขนของคุณไดดีหรือไม?
เทาของคุณวางราบกับพื้นหรือไม?
พื้นที่ใตโตะทํางานของคุณมีมากพอสําหรับการยืดขาหรือไม?
คียบ อรดและเมาสตั้งอยูในระดับขอศอกหรือไม?
หัวไหลของคุณผอนคลายในขณะที่คุณใชคียบอรดหรือไม?
หัวไหลของคุณรูสกึ ผอนคลายเมื่อใชเมาสหรืออุปกรณชี้ตําแหนงในรูปแบบอื่นๆ หรือไม?
มือและขอมือของคุณจัดอยูในตําแหนงที่สบายและยืดตรงหรือไม?
แขนของคุณรับน้ําหนักที่บริเวณตนแขน (ไมใชที่ขอมือ) หรือไม?
คุณจับเมาสหรือแทร็คบอลลอยางเปนอิสระและมือที่ใชมีการผอนคลายหรือไม?
คุณพิมพงานแบบสัมผัสหรือใชเมาสแบบสัมผัสหรือไม?
คุณทําความสะอาดเมาสหรือแทร็คบอลลเปนประจําหรือไม?
ขอบดานบนของหนาจออยูในระดับใกลเคียงกับระดับสายตาหรือไม?
หนาจอมีระยะหางประมาณหนึ่งชวงแขนหรือไม?
คุณตองจองมองที่หนาจอหรือไม?
หนาจอของคุณมีการปรับระดับเอียงลาดซึง่ งายตอการอานหรือไม?
คุณเปลี่ยนอากัปกิรยิ าเปนประจําหรือไม?
คุณมีการหยุดพัก อยางนอยหนึ่งครั้งในแตละชั่วโมงหรือไม?

คูมือวิธีการใชงานเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
พฤษภาคม 2016
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