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ระบบผลิตภัณฑท่ีคุณซือ้อาจจะรวมถึงไดรฟสื่อบันทึกแบบออปติคอลซึ่งสามารถบันทึก
ใหมและ/หรือเขยีนทับขอมูลไดและซอฟทแวรท่ีเก่ียวของกับอุปกรณเหลาน้ี, ทามกลาง
เทคโนโลยท่ีีทันสมัยท่ีสามารถใชงานในการจัดเก็บขอมูล ดวยเทคโนโลยีใหมๆ, คุณตองอาน
และทําตามขั้นตอนการติดต้ังและวธิีการใชงานท้ังหมดในคําแนะนําและ/หรือคูมอื
การใชงานท่ีมาพรอมกับอุปกรณหรือจัดเตรยีมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ถาหากคุณละเลย
ในการทําตามขั้นตอนและคําแนะนําตางๆ เครื่องผลิตภัณฑน้ีอาจจะทํางานไดไมเต็ม
ประสิทธิภาพและคุณอาจจะสูญเสียขอมลูหรืออุปกรณตางๆ ไดรับความเสยีหาย
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บรษิัทโตชิบา, บริษัทในเครือและผูผลิตของบริษัทโตชิบาไมขอรับผ ิดชอบวาเครื่องผลิตภัณฑ
จะสามารถใชงานไดอยางตอเน่ืองหรือปราศจากขอผดิพลาดตางๆ  ค ุณยอมรับวาบริษัทโตชบิา,
 บริษัทในเครือและผูผลิตของบริษัทโตชิบาจะไมรับผดิชอบสําหรับความเสียหายหรือการ
สูญเสียทางดานธุรกิจ,ผลประโยชน, โปรแกรม, ขอมลูหรือสื่อบันทึกขอมูลที่สามารถเคล่ือน
ยายไดอันเปนผลมาจากการใชเครื่องผลิตภัณฑ, แมวาคําแนะนําที่ไดกลาวไปกอนหนา
น้ีจะเปนของบริษัทก็ตาม

ในขณะท่ีบริษทัโตชิบาใชความพยายามอยางมากในการจัดพิมพเพื่อทําใหมั่นใจในความ
ถูกตองและแมนยําของขอมลูท่ีไดจัดเตรียมไวในคูมือการใชงานฉบับน้ี ขอมูลตางๆ อาจมีการ
เปล่ียนแปลงโดยไมมีการแจงใหทราบลวงหนา

บรษิัทโตชิบาจะไมรับผิดชอบสําหรับคูมือการใชงานหรือขอมลูตางๆ ที่แสดงอยูในเอกสาร
ฉบับน้ี บริษัทโตชิบาจะไมรับรอง คําอธิบายหรือขอความที่สอใหเห็นถึงการรับประกัน
ตางๆทั้งหมด รวมถึงขอความท่ีอาจจะสอถึงการรับประกันของวัตถุประสงคเฉพาะทางดาน
การคาและความเหมาะสมและ/หรือการไมละเมิดลิขสิทธ์ิของบุคคลที่สามบริษัทโตชิบาจะ
ไมรบัผิดชอบในความเสียหายทัง้ทางตรงและทางออม อันเกิดจากความผิดพลาดหรือการ
ละเลยทางดานเทคนิคหรือการพิมพเน้ือหาที่อยู ในคูมอืการใชงานฉบับน้ีบริษัทโตชบิาจะ
ไมรบัผิดชอบในเหตุการณตางๆ อันเกิดจากความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ, ผลที่เกิดขึ้นใน
ภายหลัง, ความเสียหายเฉพาะหรือความเสียหายที่ไดยกตัวอยาง ไมวาจะต้ังอยูบนพ้ืนฐาน
ของการละเมิด, การทําสัญญาหรือประการอ่ืนๆ, อันเปนผลมาจากหรือผลที่เก่ียวของกับคูมือ
ฉบับน้ี, หรือขอมูลตางๆ ที่อยูในกรณีน้ีหรือการใชงานของคูมอืฉบับน ี้

เครื่องหมายการคา
Bluetooth เปนเครื่องหมายการคาซึง่เปนของผูถือกรรมสทิธิแ์ละ Toshiba 
เปนผูใชงานภายใตลิขสิทธิ์

ExpressCard เปนเครือ่งหมายการคาของ PCMCIA

Blu-ray DiscTM, Blu-rayTM และโลโกเปนเครือ่งหมายการคาของ Blu-ray Disc Association

อาจมีการใชเครื่องหมายการคาและเครือ่งหมายการคาจดทะเบียนอ่ืนๆ 
ท่ีไมไดระบุไวขางตนในคูมือฉบับน้ี
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คํานํา
ขอขอบคุณสําหรบัการซื้อผลิตภัณฑนี้จากบริษัทโตชบิา
การใชงานเพื่อความปลอดภัยท่ีรวมอยูในคูมอืการใชงานฉบับน้ี คุณจําเปนตองอานโดย
ละเอียดและทําความเขาใจอยางถองแทกอนใชเครือ่งผลิตภณัฑของคุณ, เพื่อหลีกเล่ียง
อันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้นซึ่งอาจเปนผลทําใหรางกายไดรับบาดเจ็บ,
ทรัพยสินไดรับความเสียหายหรือทําใหเครื่องผลิตภัณฑเกิดความเสียหาย

ไมใชทุกองคประกอบหรอืฟงกชันท่ีแนะนําในคูมือน้ี จะมีในผลิตภัณฑของทาน 
บางฟเจอรอาจมีเฉพาะบางรุน 
จัดเก็บคูมือการใชงานไวใกลเครื่องผลิตภัณฑอยูเสมอเพ่ือความสะดวกในการใชอางอิงในการใช
งานในอนาคต

คูมือการใชงานฉบับนีป้ระกอบไปดวย
❖ การใชงานเพื่อความปลอดภัยของเครื่องผลิตภัณฑ ซึง่ตองทําตามคําแนะนํา เพื่อหลีก

เล่ียงอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึ้น อันเปนสาเหตุทําใหรางกายไดรับบาดเจ็บและ/หรือทรพัยสิน
ไดรับความเสียหาย

❖ วธิีการใชงาน ซึง่ตองทําตามคําแนะนํา เพื่อการใชงานเครื่องผลิตภัณฑไดอยางเต็ม
ประสิทธิภาพและเกิดความเพลิดเพลิน

❖ การใชงานเพื่อความปลอดภัยท่ีรวมอยูในคูมอืการใชงานฉบับน้ีไดแบงประเภทตาม
ความรุนแรงของอันตรายท่ีอาจจะเกิดขึน้, ดวยวิธกีารใชคําท่ีเปนสญัลักษณ

คําสัญลกัษณ ความหมาย
แสดงใหเห็นถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่ง, ถาไมไดรบัการปองกัน, 
จะเปนผลอันกอใหเกิดอันตรายรายแรงจนถึงขั้นเสยีชีวิตได

แสดงใหเห็นถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่ง, ถาไมไดรบัการปองกัน, 
จะเปนผลอันกอใหเกิดอันตรายรายแรงจนถึงขั้นเสยีชีวิตได

แสดงใหเห็นถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่ง, ถาไมไดรบัการปองกัน, 
จะเปนผลอันกอใหเกิดอันตรายเล็กนอยถึงปานกลาง

แสดงใหเห็นถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่ง, ถาไมไดรบัการปองกัน, 
จะเปนผลอันทําใหทรัพยสนิเกิดความเสียหาย

การจัดเตรียมขอมูลท่ีสําคัญ
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ความปลอดภัยในการใชผลิตภัณฑ,  
สวนประกอบและอปุกรณเสรมิ

ขอควรระมัดระวังในการใชแบตเตอรี่

❖ หามทําการเผาหรือโยนแบตเตอรี่เขากองไฟและหามวางแบตเตอรี่ใกลกับเครื่องท่ีกอให
เกิดความรอนเปนอันขาด (เชน เตาไมโครเวฟ) ความรอนเปนสาเหตุท่ีทําใหแบตเตอรี่
เกิดการระเบิดและ/หรือทําใหเกิดของเหลวซึง่เปนสารกัดกรอน, ท้ังสองสาเหตุน้ีเปน
ผลอันทําใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

❖ หามทําการแกะ, สอดแทรกอุปกรณอ่ืนๆ หรอืซอมแซมแบตเตอรี ่แบตเตอรีท่ี่ไดรับการ
ดัดแปลง อาจทําใหแบตเตอรี่เกิดความรอนมากเกินไปและกอใหเกิดไฟลุกไหม การ
รัว่ไหลของสารละลายท่ีเปนดาง ซึ่งมีผลในการกัดกรอนหรอืสสารท่ีเกิดจากการแยก
ตัวดวยไฟฟาอ่ืนๆ อาจเปนสาเหตุทําใหเกิดไฟลุกไหม, อันเปนผลทําใหเกิดอันตราย
อยางรายแรงจนถึงขั้นเสยีชีวิตได

❖ หามนําขั้วของแบตเตอรี่เช่ือมตอเขากับอุปกรณนําไฟฟาอ่ืนๆ ไมวาจะโดยบังเอิญหรอื
โดยต้ังใจเปนอันขาด หากไมระมัดระวัง ตรงน้ีอาจจะทําใหแบตเตอรี่เกิดการลัดวงจร 
ตรงนี้เปนสาเหตุท่ีกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงหรือเกิดไฟลุกไหม และอาจจะทําให
แบตเตอรีแ่ละผลิตภัณฑเกิดความเสียหาย เมื่อใดก็ตามท่ีตองการถอดแบตเตอรีอ่อก 
ใหทําการหอแบตเตอรี่ดวยพลาสติก (หรือใสเอาไวในถุงพลาสติก), ตรงนี้เปนการปองกัน
ไมใหขั้วของแบตเตอรีติ่ดกับอุปกรณนําไฟฟาอ่ืนๆ อันเปนเหตุทําใหเกิดอันตรายอยาง
รายแรง ทําการปดขั้วท่ีเปนโลหะดวยเทปกันฉนวนเมือ่ตองการนําแบตเตอรีอ่อกจาก
เครื่องผลิตภัณฑทุกครั้ง เพื่อเปนการปองกันการลัดวงจรท่ีอาจจะเกิดขึ้นโดยบังเอิญ 
ซึง่เปนเหตุกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

❖ หามตอกตะปูหรือใชของแหลมคมอ่ืนๆ ลงบนแบตเตอรี ่หามทําการทุบดวยคอนหรอื
ของแข็งอ่ืนๆ หรือเหยียบบนแบตเตอรีเ่ปนอันขาด การกระทําสิ่งตางๆ เหลาน้ีเปนสาเหตุ
ทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือระเบิด อันเปนผลทําใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

พลังงาน
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❖ หามทําการบรรจุไฟลงแบตเตอรี่ดวยวธิีการอ่ืนๆ นอกเหนือจากคําแนะนําท่ีอยูในคูมือ

ผูใชงานเปนอันขาด การกระทําสิ่งตางๆ เหลาน้ีเปนสาเหตุทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือระเบิด 
อันเปนผลทําใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

❖ หามทําการตอแบตเตอรี่เขากับเตารบัหรือชองเสยีบท่ีจุดบุหรี่ภายในรถโดยตรง
เปนอันขาด แบตเตอรี่อาจจะเกิดการแตกหรือเกิดประกายไฟ ซึง่เปนสาเหตุทํา
ใหเกิดไฟลุกไหมหรือระเบิด อันเปนผลกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

❖ ระมัดระวังอยาใหแบตเตอรีเ่ปยกนํ้าเปนอันขาด แบตเตอรีท่ี่เปยกนํ้าจะทําใหเกิดความ
รอนมากเกินไปหรอืเกิดประกายไฟเมื่อใชงาน ซึ่งเปนสาเหตุของการระเบิดหรอืไฟ
ลุกไหม อันเปนผลกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

❖ หามจัดเก็บแบตเตอรี่ไวในบริเวณท่ีมีความชื้นสูงเปนอันขาด การกระทําสิง่น้ีเปน
สาเหตุทําใหเกิดไฟลุกไหมหรอืเกิดการระเบิด อันเปนผลกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

❖ หามวางแบตเตอรี่ไวบริเวณท่ีมีการกระเทือน, สั่นหรอืมีแรงกดมากกวาปกติเปนอันขาด 
หามใชแบตเตอรีท่ี่เคยวางไวในบริเวณท่ีมีการสัน่สะเทือนอยางรุนแรงเกินกวาปกติ
โดยเด็ดขาด ถึงแมวาแบตเตอรี่ยังคงอยูในสภาพปกติ อุปกรณตรวจสอบภายใน
ของแบตเตอร่ีอาจจะทํางานผดิพลาด เปนสาเหตุทําใหเกิดความรอนมากเกินไป
หรือเกิดประกายไฟ และเปนตนเหตุทําใหสารกัดกรอนท่ีเปนของเหลวรั่วไหลออกมา, 
หรือเกิดการระเบิดหรอืไฟลุกไหม อันเปนผลกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรงจนถึง
ขั้นเสยีชีวิตได

❖ หามนําแบตเตอรี่วางไวในบรเิวณท่ีมีความรอนสงูและหามทําการจัดเก็บหรือใชแบตเตอรี่
ในบริเวณใกลเคียงกับอุปกรณท่ีกอใหเกิดความรอนเปนอันขาดแบตเตอรี่อาจจะ
เกิดประกายไฟหรอืเกิดการกระเบิดเมื่อไดรบัความรอนหรอืถูกเผาอันเปนผลกอใหเกิด
อันตรายอยางรายแรงจนถึงขั้นเสียชีวติไดการวางแบตเตอรี่ในบรเิวณท่ีมีความ
รอนสงู เปนสาเหตุทําสารกัดกรอนท่ีเปนของเหลวรั่วไหลออกมา ตรงนี้ยงัเปนสาเหตุ
ทําใหระบบทํางานลมเหลวหรอืระบบทํางานผิดปกติหรอืขอมลูท่ีจัดเก็บไวในเครือ่งสูญหาย

วิธีการใชแบตเตอรี่อยางถูกตอง

❖ ใชแบตเตอรี่ท่ีทางบรษิทัจดัเตรยีมไวใหหรอืใชแบตเตอรีใ่นร ุนเทาเทียมท่ีระบุเอาไวในค ูมอื
การใชงานแบตเตอรี่รุนอ่ืนๆอาจมกํีาลังแรงไฟฟาและลักษณะของข้ัวท่ีแตกตางกันการใช
แบตเตอรีท่ีไ่มตรงกบัรุนทีก่าํหนด อาจกอใหเกดิควนัหรอืเปนสาเหตขุองการลกุไหมหรอืระเบดิ 
ซึง่เปนผลทําใหเกิดอันตรายอยางรายแรง
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ความปลอดภัยในการใชแบตเตอรี ่

❖ อยาใหของเหลวท่ีเกิดจากการแยกตัวของไฟฟาท่ีไหลออกมาจากแบตเตอรี่กระเด็นเขาตา, 
รางกายหรือเสือ้ผาของคุณโดยเด็ดขาด 
ใชถุงมือปองกันท่ีมีความเหมาะสมเม่ือจําเปนตองถือหรือจัดการกับแบตเตอรีท่ี่เสียแลว

ถาหากของเหลวท่ีเกิดจากการแยกตัวของไฟฟาท่ีไหลออกมาจากแบตเตอรี่กระเด็นเขา
ท่ีดวงตาของคุณ,ทําการลางโดยราดนํ้าผานดวงตาสกัพักใหญและรีบเขารับการรักษา
พยาบาลอยางเหมาะสมโดยทันที เพื่อชวยปองกันอาการบาดเจ็บซึ่งอาจถึงขัน้ตาบอดได

ถาหากของเหลวท่ีเกิดจากการแยกตัวของไฟฟาท่ีไหลออกมาจากแบตเตอรี่โดนสวนใด
สวนหน่ึงของรางกาย, ทําการลางโดยราดนํ้าหลายๆ ครัง้บรเิวณท่ีโดนสารดังกลาว 
เพื่อชวยปองกันการเกิดระคายเคืองท่ีผิวหนัง

ถาหากของเหลวท่ีเกิดจากการแยกตัวของไฟฟาท่ีไหลออกมาจากแบตเตอรี่โดนเสื้อผา, 
ถอดเสื้อผาออกทันทีเพื่อปองกันไมใหสารดังกลาวโดนรางกาย อันอาจเปนผลกอให
เกิดอันตรายอยางรายแรง

สัญญาณเตือนเพื่อบงบอกวาแบตเตอรี่ทํางานผิดปกติ

❖ ปดการใชงานและดึงสายไฟ/ปล๊ักไฟออกจากเตารับโดยทันทีทุกครั้งและหยุดการใชงาน
ในสวนของแบตเตอรี่ ถาคุณสังเกตเห็นอาการของแบตเตอรี่มีลักษณะดังตอไปน้ี
• แบตเตอรีม่ีกล่ินเหม็นหรือกล่ินท่ีผดิปกติ
• แบตเตอรีม่ีความรอนสูงเกินไป
• แบตเตอรีม่ีการเปล่ียนสี
• แบตเตอรีเ่ริ่มมีรปูรางผิดปกติ, รอยราวหรอืมีสารรัว่ไหล
• มีควันออกมาบริเวณแบตเตอรี่
• อาการที่ผดิปกติอ่ืนๆ ในระหวางการใชงาน อยางเชน เสยีงท่ีผิดปกติ
ถาหากคุณพบกับอาการตางๆ เหลาน้ี ใหทําการถอดแบตเตอรี่ออกจากผลิตภัณฑดวย
ความระมัดระวังโดยทันที (สําหรับรุนท่ีแบตเตอรี่ถอดได) ในบางครั้ง 
คุณอาจจะตองรอใหเครื่องผลิตภัณฑเยน็ ลงกอนท่ีจะถอดแบตเตอร่ีออก, 
เพื่อหลีกเล่ียงอันตรายเล็กนอยท่ีอาจจะเกิดขึน้
จากความรอนท่ีแผกระจายออกมา หามทําการเปดใชเครือ่งผลิตภณัฑอีกครัง้ จนกวา
จะไดรับการตรวจสอบเครื่องผลิตภัณฑเพื่อความปลอดภยัจากผูใหบริการท่ีไดรับ
อนุญาตจากบริษัทโตชิบา การใชงานอยางตอเน่ืองหลังจากเกิดอาการผิดปกติเหลาน้ี 
อาจเปนสาเหตุทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือการระเบิด อันเปนผลกอใหเกิดอันตรายอยาง
รายแรงหรือการทํางานเกิดความผิดพลาดและสญูเสยีขอมูลท่ีจัดเก็บเอาไวท้ังหมด
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การกําจดัแบตเตอร่ีที่หมดอายุการใชงาน

❖ ทําการกําจัดแบตเตอรีท่ี่หมดอายุการใชงานแลวตามกฎขอบังคับและคําแนะนําท้ังหมด 
พันเทปกันฉนวน, อยางเชน เทปใส ตรงบริเวณขั้วไฟฟาในระหวางการขนยายเพื่อ
หลีกเล่ียงการลัดวงจร, การเกิดประกายไฟหรือไฟฟาช็อต การละเลยในการทําตาม
คําแนะนําเหลาน้ี อาจเปนสาเหตุกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

อยาปลอยแบตเตอรี่เซลแหงไวในผลิตภณัฑเปนเวลานาน

❖ อยาปลอยแบตเตอรีเ่ซลแหงไวในผลิตภณัฑ (เชน รีโมตคอนโทรล คียบอรด/เมาสไรสาย) 
เปนเวลานานหากไมใช การไมปฏิบัติตามอาจทําใหผลิตภัณฑเสียหาย

ลักษณะความเสียหาย ถาหากผลิตภัณฑตกลงพ้ืน

❖ ถาหากเครื่องผลิตภัณฑตกกระทบกับพื้น เมื่อเริม่ใชงานอีกครั้ง ตัวเครื่องผลิตภัณฑ
มีควันกระจายออกมา, มกีล่ินท่ีผดิปกติหรอืมีความรอนมากเกินไป ใหถอดปล๊ักไฟ
ของหมอแปลงไฟฟาออก (ถาเสียบอยู) และทําการปดการใชงานเครื่องผลิตภัณฑโดยทันที
หามทําการเปดใชเครื่องผลิตภัณฑอีกครั้ง จนกวาจะไดรับการตรวจสอบเครื่อง
ผลิตภัณฑเพื่อความปลอดภัยจากผูใหบริการท่ีไดรบัอนุญาตจากบริษัทโตชิบา
การใชผลิตภณัฑอยางตอเน่ืองหลังจากเกิดอาการดังกลาว อาจเปนสาเหตุกอให
แบตเตอรีเ่กิดไฟลุกไหมหรอืระเบิด อันเปนผลทําใหเกิดอันตรายอยางรายแรง นอกจาก
น้ียังเปนสาเหตุท่ีทําใหสวนประกอบของเครื่องผลิตภัณฑทํางานผิดพลาดและทําให
ขอมูลท่ีจัดเก็บไวสูญหาย



9พลงังาน

หามทําการแกะ, ปรับแตง, สอดแทรกอุปกรณอ่ืนๆ หรอืซอมแซม
เครื่องผลิตภัณฑของคุณ

❖ อยาพยายามทําการแกะ, ปรบัแตง, สอดแทรกอุปกรณอ่ืนๆ หรือซอมแซมเครือ่ง
ผลิตภัณฑของคุณ (รวมถึงหมอแปลงไฟฟาและเครื่องบรรจุไฟสําหรบัแบตเตอรี่) การแกะ, 
ปรับแตง, สอดแทรกอุปกรณอ่ืนๆ หรอืซอมแซมเครื่องผลิตภัณฑ อาจเปนสาเหตุทําให
เกิดไฟลุกไหมหรือไฟช็อต อันเปนผลทําใหเกิดอันตรายอยางรายแรง กรณุาติดตอผูให
บริการท่ีไดรบัอนุญาตจากบริษัทโตชิบาเพื่อขอรบับริการในการซอมแซมเครือ่งผลิตภัณฑ

ถอดสายไฟกอนที่จะเคล่ือนยายเครื่องผลิตภัณฑของคุณ

❖ กอนท่ีจะทําการเคล่ือนยายผลิตภัณฑของคุณ, ปดการทํางานของผลิตภัณฑ, ถอดปล๊ัก
ไฟและรอจนกวาเครือ่งผลิตภณัฑเย็นลง ถาหากปุมเปดเครื่องมีตัวล็อก, ใหทําการล็อก
ปุมเปดเครื่องกอนเสมอ การละเลยในการทําตามวิธกีารใชงาน อาจเปนสาเหตุท่ีทําใหขั้ว
ตอไฟฟามีการใชไฟฟามากเกินไป ซึง่เปนผลทําใหผลิตภณัฑทํางานผดิปกติหรอื
เกิดไฟลุกไหม อันสงผลใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

ขอระมัดระวังในการใชหมอแปลงไฟฟาและสายไฟหรือปล๊ักไฟของ
เครื่องบรรจุไฟฟาแบตเตอรี่

❖ เมื่อจําเปนตองจัดการเก่ียวกับสายไฟ ควรทําตามคําแนะนําในการปองกันดังตอไปน้ี
• หามปรบัเปล่ียนสายไฟหรือปล๊ักไฟเปนอันขาด
• หามทําการตอหรือเปล่ียนสายไฟเปนอันขาด
• หามหักหรอืบิดสายไฟเปนอันขาด
• หามดึงสายไฟเมื่อตองการดึงปล๊ักไฟออกจากเตารับเปนอันขาด ควรจับท่ีตัวปล๊ัก

ไฟเพื่อดึงออกจากเตารับโดยตรงทุกครัง้
• หามวางของหนักทับบนสายไฟเปนอันขาด
• หามสอดสายไฟรอดผานจุดท่ีมีการเสียดสีบอยๆ เปนอันขาด อยางเชน ชองประตูหรือ

หนาตาง
• หามวางสายไฟใกลกับอุปกรณท่ีกอใหเกิดความรอนเปนอันขาด
• หามใชตะปู, ลวดเย็บกระดาษหรือวัตถุตางๆ ท่ีใชในการติดหรือยึดสายไฟใหอยูกับ

ท่ีเปนอันขาด
• อยาพยายามแกะหรือซอมแซมหมอแปลงไฟฟาหรือเครื่องบรรจุไฟฟาแบตเตอรี่เปนอั

นขาด
การกระทําสิ่งตางๆ ท่ีไดกลาวมาน้ี อาจทําใหสายไฟเกิดความเสียหายและ/หรอืเกิดไฟลุก
ไหมหรอืไฟฟาช็อต อันเปนผลกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง
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การเสียบสายไฟหรือปล๊ักไฟ

❖ ตรวจสอบจนมั่นใจวาปล๊ักไฟ (และสายไฟเสรมิ ถาใช) เสียบแนนกับเตารบัอยูเสมอ 
เพื่อเปนการปองกันอันตรายจากการเสียบไฟ การละเลยในการทําตามคําแนะนําเหลาน้ี 
อาจจะเปนสาเหตุทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อต, อันเปนผลกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

❖ โปรดระมัดระวัง ถาคุณใชขั้วตอไฟฟาหลายตัว การใชเตารบัเดียวเพื่อเสียบปล๊ักไฟหลายตัว 
อาจเปนสาเหตุทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต อันเปนผลกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

❖  ปล๊ักไฟตองอยูใกลกับผลิตภัณฑ และเขาถึงโดยงาย

การปลดไฟฟา

❖  เพื่อปลดไฟฟาจากผลิตภัณฑ ใหถอดสายไฟจากปล๊ักไฟ

ควรปดฝุนที่ปล๊ักไฟหรือทีฐ่านข้ัวตอไฟฟา

❖ ถาหากมฝีุนเกาะที ข ั้วปล ั๊กไฟหรอืฐานข ั้วตอควรหยดุการทํางานและปดการใชงานแลวดึงปล๊ักไฟ
ออก
หลังจากน้ันทําความสะอาดท่ีขั้วตอและ/หรือฐานขั้วตอดวยผาแหง การใชผลิตภัณฑ
อยางตอเน่ืองโดยไมทําความสะอาดปล๊ักไฟ อาจเปนสาเหตุทําใหเกิดไฟลุกไหมหรอื
ไฟฟาช็อต อันเปนผลกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

ใชหมอแปลงไฟฟาและเครื่องบรรจุไฟฟาแบตเตอรี่ของบริษัท
โตชิบาเทานั้น

❖ ใชหมอแปลงไฟฟาท่ีทางบริษทัโตชิบาจัดเตรียมมาพรอมกับเครือ่งผลิตภณัฑของคุณและ
เครื่องบรรจุไฟฟาแบตเตอรีทุ่กครั้ง(ซึง่อาจมาพรอมกับเครือ่งผลิตภัณฑของคุณ)หรือ
ใชหมอแปลงไฟฟาและเครือ่งบรรจุไฟฟาแบตเตอรี่ในรุนตาง ๆ ท่ีทางบริษัทโตชิบาได
กําหนดไว เพื่อปองกันความเสีย่งจากการเกิดไฟลุกไหมหรือเปนสาเหตุอ่ืนๆ ท่ีทําให
ผลิตภัณฑเสียหาย การใชหมอแปลงไฟฟาหรอืเครื่องบรรจุไฟฟาแบตเตอรี่ท่ีไมเหมาะสม 
เปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดไฟลุกไหมหรือทําใหเครือ่งผลิตภณัฑเกิดความเสียหาย อันเปนผล
กอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง บริษัทโตชิบา จะไมรับผิดชอบสําหรับความเสยีหายตางๆ 
ซึง่เปนผลมาจากการใชหมอแปลงไฟฟาหรือเครือ่งชารตไฟฟาแบตเตอรีท่ี่ไมเหมาะสม
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ใชแหลงไฟฟาทีเ่หมาะสม

❖ หามเสียบหมอแปลงไฟฟาหรือเครือ่งบรรจุไฟฟาแบตเตอรี่ท่ีไมตรงกับขอมูลเก่ียวกับ
แรงดันไฟฟาและความถ่ี ซึง่ระบุไวในปายควบคุมท่ีติดมาพรอมกับตัวเครือ่งผลิตภัณฑ 
การละเลยในการทําตามคําแนะนําเหลาน้ี อาจจะเปนสาเหตุทําใหเกิดไฟไหมหรือ
ไฟฟาช็อต, อันเปนผลกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

ใชสายไฟที่ไดรบัการรับรองแลวเทานั้น

❖ ใชหรือซื้อสายไฟของบริษัทท่ีทําตามกฎหมาย ซึง่มีการระบุขอกําหนดเก่ียวกับแรงดัน
ไฟฟาและความถ่ีและสิง่ท่ีจําเปนภายในประเทศท่ีใชงาน การละเลยในการทําตาม
คําแนะนําเหลาน้ีอาจจะเปนสาเหตุทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อต,อันเปนผลกอ
ใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

หามจับปล๊ักไฟในขณะที่มือเปยกน้ําอยู

❖ อยาพยายามเสียบหรอืถอดปล๊ักไฟในขณะที่มือเปยกนํ้าอยูการละเลยในการทําตามคําแนะนํา
น้ี อาจเปนเหตุทําใหเกิดไฟฟาช็อต, อันเปนผลกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

หลีกเล่ียงการสัมผสักับอะแดปเตอร AC เปนระยะเวลานานๆ

❖ ผวิของหมอแปลงไฟฟาอาจรอนเม่ือใชเปนเวลานาน หลีกเล่ียงการสมัผัสเปนเวลานาน เพื่อ
ปองกันการระคายเคืองผิวและ/หรอืการบาดเจ็บจากความรอน

การเสียบแบตเตอรี่

❖ เมื่อทําการเสียบแบตเตอรี่หรือกอนเคล่ือนยายเครือ่งผลิตภณัฑ, ตรวจสอบจนมั่นใจ
วาแบตเตอรีไ่ดรบัการเสยีบอยางเหมาะสมและติดแนนกับเครื่องผลิตภัณฑทุกครัง้ 
ถาหากแบตเตอรีต่กหลนในขณะท่ีคุณถือเครื่องผลิตภัณฑ คุณอาจจะไดรับบาดเจ็บ
หรือแบตเตอรี่เกิดความเสยีหาย
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หามใชเครื่องผลิตภัณฑในขณะทีร่ะดบัไฟในแบตเตอรี่กําลังหมด
หรือหมดแลว

❖ หามใชเครื่องผลิตภัณฑอยางตอเน่ือง เมื่อระดับไฟในแบตเตอรี่กําลังหมดจนถึงระดับ
ท่ีตองทําการบรรจุไฟใหม หรือหลังจากมีขอความแสดงเตือนวาระดับไฟในแบตเตอรี่
หมดแลว การใชงานอยางตอเน่ืองในขณะท่ีระดับไฟในแบตเตอรี่กําลังหมดหรอืหมด
แลว เปนผลทําใหขอมลูสญูหายหรือทําใหเครือ่งผลิตภัณฑเกิดความเสียหาย

ขอควรระมัดระวังในการใชแบตเตอรี่

❖ หามเสียบแบตเตอรี่ในขั้วตรงกันขามตามท่ีกําหนดไวเปนอันขาด ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับ
แบตเตอรี,่ โปรดดูท่ีคูมือการใชงานเครือ่งผลิตภัณฑ

การจัดเก็บเครื่องผลิตภัณฑของคุณ

❖ ถาหากคุณตองการหยุดการใชงานเครื่องผลิตภัณฑของคุณเปนระยะเวลานาน, ดึง
ปล๊ักไฟออกจากเตารบัและเก็บเครื่องผลิตภัณฑของคุณไวในถุงพลาสติกเพื่อปองกัน
ฝุนท่ีเกาะท่ีตัวเครื่องผลิตภัณฑ
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วิธใีชงานเพือ่ความปลอดภยัทีสํ่าคญัเกีย่วกบัการใชโมเด็มในเคร่ือง
ผลิตภณัฑของคุณ

เม่ือตองการใชโมเดม็ภายในเคร่ืองผลิตภัณฑของคุณ, ควรทําตามคําแนะนําเบ้ืองตนเพื่อ
ความปลอดภัย ซ่ึงเปนการปองกันไวลวงหนาและชวยลดความเส่ียงท่ีอาจกอใหเกดิไฟลุกไหม, 
ไฟฟาช็อตและไดรับบาดเจ็บ คําแนะนําเบ้ืองตนเพื่อความปลอดภัยมีดงัตอไปนี้

❖ หามตอหรือตัดสัญญาณ หรือใชโมเด็มภายในตวัเคร่ืองผลติภัณฑของคุณในบริเวณท่ีเปยก
น้ําเปนอันขาด

❖ หลกีเลี่ยงการใชโมเดม็ท่ีเช่ือมตอกบัสายโทรศัพทในขณะท่ีเกิดความปนปวนของกระแส
ไฟฟาในอากาศ ตรงนีอ้าจเปนความเส่ียงจากการเกิดไฟฟาช็อตในระยะไกลท่ีเปนผลมา
จากสายฟาแลบ

❖ หามตอหรือตัดสัญญาณหรือใชโมเด็มภายในเคร่ืองผลติภัณฑของคุณเพื่อรายงานเกี่ยวกับ
แกสร่ัวในขณะท่ีคุณอยูบริเวณดังกลาว

ปดการเช่ือมตอสัญญาณ Wi-Fi®, Bluetooth™

และระบบแลนไรสายเมื่ออยูใกลกับเครื่องกระตุนหัวใจ

❖ ปดการเชื่อมตอสัญญาณ Wi-Fi, Bluetooth และระบบแลนไรสายเมื่ออยูใกลกับ
ผูปวยท่ีมีเครื่องกระตุนหัวใจหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสทางการแพทยอ่ืนๆ ติดอยู 
คล่ืนวิทยุอาจสงผลกระทบกับเครือ่งกระตุนหรือการทํางานของอุปกรณทางการแพทย 
ซึง่เปนผลกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง ทําตามวิธีการใชงานอุปกรณการแพทย
ของคุณ เมื่อจําเปนตองเช่ือมตอสัญญาณ Wi-Fi, Bluetooth หรอืระบบแลนไรสาย

ปดการทํางานเครื่องผลิตภัณฑเมื่ออยูในบริเวณโรงพยาบาล
หรืออยูใกลกับอุปกรณอิเล็กทรอนิกสทางการแพทย

❖ ปดการทํางานเครื่องผลิตภัณฑทุกครั้งเมื่อเขาสูบริเวณโรงพยาบาลหรือเมื่อเขาใกล
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสทางการแพทย

คล่ืนวิทยุ(เสาอากาศ), สัญญาณรบกวน (หมอแปลงไฟฟา) หรือคล่ืนแมเหล็ก (แผงวงจร
ผลิตภัณฑ) อาจสงผลกระทบในทางลบกับอุปกรณและเครื่องใชทางการแพทย ตรง
น้ีอาจเปนสาเหตุทําใหเกิดอุบัติเหตุหรืออุปกรณและเครือ่งใชไมสามารถทํางานได
ตามปกติ ซึง่อาจจะกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

การเชือ่มตอระบบเครือขาย
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ปดอุปกรณเช่ือมตอสัญญาณ Wi-Fi, Bluetooth 
หรือระบบแลนไรสายเมื่อเขาใกลอุปกรณหรือเครื่องใชที่ควบคุมการ
ทํางานโดยอัตโนมัติ

❖ ปดการเชื่อมตอสัญญาณ Wi-Fi, Bluetooth หรือระบบแลนไรสายทุกครั้งถาเครือ่ง
ผลิตภัณฑอยูใกลกับอุปกรณหรือเครือ่งใชท่ีควบคุมการทํางานโดยอัตโนมัติ อยางเชน 
ประตูอัตโนมัติหรือเครื่องตรวจจับอัคคีภัย คล่ืนวิทยุอาจจะเปนสาเหตุท่ีทําใหอุปกรณตางๆ 
ไมสามารถทํางานไดตามปกติ อันเปนผลกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

ปดฟงกชัน  Wi-Fi หรือ Bluetooth หรอืแวนไรสาย ในเครื่องบิน

❖ ปดฟงกชัน Wi-Fi หรอื Bluetooth หรือแวนไรสาย ในเครื่องบินหรือในสถานท่ีท่ีสราง 
หรอืสามารถสรางการรบกวนทางวิทยุ คลื นวทิยุสามารถสงผล ทําใหเกิดอุบัติเหตุเนื องจากทํา 
งานผดิพลาด

ตรวจสอบวารถมีความเขากนัไดเชิงแมเหล็กไฟฟาเพียงพอเม่ือใช
ผลิตภณัฑของทานในรถ

❖ เมื่อใชผลิตภัณฑของทานในรถ ตรวจสอบกับผูจําหนวยรถวารถมคีวามเขากันไดเชิงแมเหล็ก 
ไฟฟา (EMC) เพียงพอ คล่ืนวทิยุจากผลิตภณัฑของทานสามารถขดัขวางการขบัขี่ท่ีปลอดภัย 
ขึ้นอยูกับรถแตละรุน ผลิตภัณฑของทานอาจสงผลตออุปกรณอิเลคโทรนิคของรถ หากใชงาน 
ในรถ

ปดการทํางานเครื่องผลิตภัณฑเมื่อเครื่องผลิตภณัฑอยูใกล
กบัอุปกรณทีใ่ชคล่ืนวิทยุ

❖ เมื่อเครื่องผลิตภัณฑอยูบรเิวณใกลเคียงกับอุปกรณท่ีใชคล่ืนวิทยุ, ปดการทํางานของ
เครื่องผลิตภัณฑโดยทันที การรบกวนจากการทํางานของเครือ่งผลิตภัณฑอาจเปน
สาเหตุทําใหอุปกรณดังกลาวไมสามารถทํางานไดตามปกติ

อยาใชผลิตภัณฑใกลกับเตาไมโครเวฟ

❖ อยาใชผลิตภัณฑของทานในสถานท่ีใกลกับเตาไมโครเวฟ ซึ่งมสีนามแมเหล็ก และสถานท่ีท่ีมี 
ไฟฟาสถิตหรอืวิทยรุบกวน
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ตรวจสอบจนมั่นใจเกี่ยวกับการรกัษาความปลอดภัยในระบบไรสาย

❖ ระบบแลนไรสายชวยเพิ่มความยดืหยุนในการเช่ือมตอและใชงานในระบบแลนของคุณ
อยางมาก คุณสามารถแลกเปล่ียนขอมูลระหวางเครื่องผลิตภัณฑหลายๆ เครื่องหรือ
อุปกรณอ่ืนๆ ท่ีอยูในระบบแลนโดยปราศจากการกําหนดขอบเขตจากการใชสายเคเบ้ิล
เหมือนท่ีมีอยูในปจจุบัน

บริษทัโตชิบาแนะนําอยางยิ่งวาคุณควรทําตามขั้นตอนตางๆ อยางเหมาะสมเพือ่ทําใหมั่นใจ
วาการติดต้ังระบบการรักษาความปลอดภัยพรอมใชงานไมวาเมื่อใดท่ีคุณทําการเชื่อมตอ
สญัญาณไรสาย เพือ่เปนการปองกันขอมูลท่ีเปนความลับและปองกันการคุกคามความเปน
สวนตัวและ/หรือถูกขโมยขอมูล อยางไรก็ตาม โปรดจําไววา แมวาการต้ังคาการรักษา
ความปลอดภัยจะเปดใชงานอยู, แฮกเกอรท่ีมีประสบการณซึ่งมวีัตถุประสงครายยังคง
สามารถเขาถึงเครือขายและ/หรอืขอมูลท่ีไดรับการรกัษาความปลอดภัยของคุณได

การต้ังคาความปลอดภัยในอุปกรณกระจายสัญญาณ (The Access Point (AP)) เปน
ตัวกําหนดการรักษาความปลอดภัยเครือขายไรสาย ไมใชท่ีเครื่องผลิตภัณฑแบบ
การต้ังคาความปลอดภัยในอุปกรณกระจายสัญญาณ(AP)เปนตัวกําหนดการรกัษาความปลอด
ภยัเครือขายไรสายไมใชท่ีผลิตภณัฑไรสายถาเครื่องกระจายสญัญาณไมไดกําหนดคุณสมบัติ
การรักษาความปลอดภัย ดังน้ัน ผลิตภัณฑไรสายจะไมสามารถใชการทํางานตางๆได
นอกจากน้ีการต้ังคาการรักษาความปลอดภัยในผลิตภณัฑไรสายตองตรงกับการต้ังคาการ
รกัษาความปลอดภัยของอุปกรณกระจายสัญญาณมิเชนน้ันจะไมสามารถใชงานตางๆได
โปรดติดตอกับบุคคลท่ีรบัผดิชอบเก่ียวกับอุปกรณกระจายสัญญาณเพื่อขอรบัขอมูลเก่ียวกับ
การรักษาความปลอดภัยสําหรบัการเช่ือมตอแบบไรสาย

การเช่ือมตอสัญญาณผานโมเด็ม

❖ การเช่ือมตอสญัญาณดวยโมเด็มในตัวเครือ่ง สามารถใชกับโทรศัพทในระบบอนาล็อกเทาน้ัน

❖ หามเช่ือมตอสญัญาณดวยโมเด็มในตัวเครื่องกับโทรศัพทในระบบดิจิตอล (ISDN) 
เปนอันขาด

❖ หามเช่ือมตอสญัญาณดวยโมเด็มในตัวเครื่องกับตัวเช่ือมตอสัญญาณแบบดิจิตอลหรือ
โทรศัพทสาธารณะหรือตูสาขาโทรศัพทแบบดิจิตอล (PBX)เปนอันขาด

❖ หามเช่ือมสัญญาณดวยโมเด็มในตัวเครื่องกับระบบโทรศัพทตูสาขาท่ีใชภายในอาคารท่ี
พักอาศัยหรือสํานักงานเปนอันขาด

การเช่ือมตอสญัญาณอ่ืนๆ นอกเหนือจากโทรศัพทในระบบอนาล็อก อาจเปนสาเหตุทําให
ระบบผลิตภัณฑทํางานผิดพลาด
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อันตรายจากการกลืน

❖ หามวางช้ินสวนตางๆ ท่ีมีขนาดเล็กอยางเชนฝาปด แบตเตอรี ่การดหนวยความจํา 
ฝาครอบและตะปูควงในบรเิวณท่ีเด็กทารกหรือเด็กเล็กสามารถหยิบจับไดงาย 
การกลืนช้ินสวนขนาดเล็กอาจทําใหเกิดการสําลักและทําใหหายใจไมออกอันเปนผลกอให 
เกิดการบาดเจ็บอยางรายแรงจนถึงขัน้เสียชีวิตถาหากเด็กเล็กหรอืทารกกลืนช้ินสวนดังกลาว,
รบีนําตัวเด็กเขารบัการรักษาอยางเรงดวนและปรกึษาแพทยโดยทันที

ปดการใชงานเครือ่งผลิตภัณฑของคุณเมื่ออยูบรเิวณที่มี
การกําหนดและควบคุมการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

❖ เมื่อคุณตองทําการปดการทํางานเครือ่งผลิตภัณฑของคุณในขณะท่ีกําลังเดินขึ้น
เครื่องบินหรืออยูในบริเวณท่ีมีการกําหนดหรือควบคุมการใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกส, 
ตองทําการปดการทํางานเครื่องผลิตภัณฑของคุณทุกครัง้ ตรงน้ีรวมถึงการปดสวิทช
อุปกรณเช่ือมตอสญัญาณไรสายตางๆ ท้ังหมด และยกเลิกการต้ังคาสําหรับการเปด
การทํางานเครื่องผลิตภัณฑใหมอีกครัง้โดยอัตโนมัติ, อยางเชน ฟงคชันการบันทึกเวลา 
การละเลยในการปดการใชงานเครื่องผลิตภัณฑอยางสมบูรณ อาจจะทําให
ระบบปฏิบัติการเริม่ตนทํางานใหมอีกครัง้และเปดการทํางานของโปรแกรมซึง่กําหนด
ไวลวงหนาหรอืขอมลูท่ียังไมไดรบัการบันทึก อันเปนการรบกวนการทํางานเก่ียวกับ
การบินหรือระบบอ่ืนๆ อันเปนเหตุกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

การจัดเตรียมพ้ืนที่วางใหเพียงพอกับการระบายความรอน

❖ ตรวจสอบจนมั่นใจวาเครือ่งผลิตภณัฑและหมอแปลงไฟฟาของคุณมีการระบายความรอน
ท่ีเหมาะสมทุกครั้ง เพื่อเปนการปองกันเครื่องผลิตภัณฑเกิดความรอนมากเกินไป
เมื่อเริ่มใชงานหรอืเมื่อหมอแปลงไฟฟาเสียบเขากับเตารับไฟฟา (แมวาเครื่องผลิตภัณฑ
ของคุณอยูในโหมดสแตนบาย) ในการตรวจสอบ ใหสังเกตสิ่งตางๆ ดังตอไปน้ี

• หามใชวัตถุตางๆ คลุมเครื่องผลิตภัณฑหรือหมอแปลงไฟฟาของคณุเปนอันขาด

• หามวางเครือ่งผลิตภัณฑหรือหมอแปลงไฟฟาตรงบริเวณใกลเคียงกับอุปกรณท่ี
กอใหเกิดความรอนเปนอันขาด อยางเชน ผาหมไฟฟาและเครือ่งทําความรอน

ตัวเคร่ืองผลิตภัณฑ
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• หามคลุมหรือปดก้ันชองระบายความรอนรวมถึงบริเวณรอบ ๆ ฐานเครื่อง
ผลิตภัณฑเปนอันขาด

• วางเครื่องผลิตภัณฑบนพื้นผิวเรียบและแข็งทุกครัง้ท่ีคุณใชงาน การใชเครือ่ง
ผลิตภัณฑบนพรมหรือวัตถุออนนุมเปนการปดก้ันชองระบายความรอน

❖ จัดบริเวณรอบ ๆ เครื่องผลิตภัณฑใหมีพื้นท่ีวางอยูเสมอ

เครื่องผลิตภัณฑหรือหมอแปลงไฟฟาท่ีมีความรอนสูงเกินไปเปนสาเหตุทําใหระบบ
ลมเหลว, เครื่องผลิตภัณฑหรือหมอแปลงอาจเกิดความเสียหายหรือเกิดไฟลุกไหม 
อันเปนผลกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

อันตรายจากการกลืน

❖ หามวางช้ินสวนตางๆ ท่ีมีขนาดเล็กอยางเชนฝาปด, แบตเตอรี,่ การดหนวยความจํา, 
ฝาครอบและตะปูควงในบรเิวณท่ีเด็กทารกหรือเด็กเล็กสามารถหยิบจับไดงาย
 การกลืนช้ินสวนขนาดเล็กอาจทําใหเกิดการสําลักและทําใหหายใจไมออกอันเปนผลกอให
เกิดการบาดเจ็บอยางรายแรงจนถึงขัน้เสียชีวิตถาหากเด็กเล็กหรอืทารกกลืนช้ินสวนดังกลาว,
รบีนําตัวเด็กเขารบัการรักษาอยางเรงดวนและปรกึษาแพทยโดยทันที
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ระมัดระวังอยาใหของเหลว,ความช้ืนและวัตถุแปลกปลอมเขาในตัว
เครื่องผลิตภณัฑ
❖ หามใหของเหลวหกลงในสวนใดสวนหนึ่งของเครือ่งผลิตภัณฑและหามนําเครื่อง

ผลิตภัณฑตากฝน, จุมนํ้า, นํ้าทะเลหรอืบรเิวณท่ีเปยกนํ้าเปนอันขาด เครื่องผลิตภัณฑท่ี
เปยกนํ้าหรือโดนความช้ืน สามารถเปนเหตุกอใหเกิดไฟฟาช็อตหรือไฟลุกไหม อันเปนผล
ทําใหเกิดความเสยีหายหรืออันตรายอยางรายแรง ถาหากเหตุการณดังกลาวเกิดขึ้นโดย
บังเอิญ, คุณควรปฏิบัติตามข้ันตอนดังตอไปน้ีโดยทันที

1. ปดการใชงานเครื่องผลิตภัณฑ
2. ถอดปล๊ักไฟของหมอแปลงไฟฟาออกจากเตารับและตัวเช่ือมตอกับเครื่องผลิตภัณฑ
3. ถอดแบตเตอรี่ออก (สําหรบัรุนท่ีแบตเตอรี่ถอดได)
หามเปดใชเครือ่งผลิตภัณฑอีกครั้ง จนกวาคุณไดนําเครือ่งผลิตภัณฑไปรับการ
ตรวจสอบท่ีศูนยบริการซึง่ไดรับอนุญาตจากบริษทัโตชิบา การละเลยในการทําตาม
ขั้นตอนวธิีการใชตางๆ เหลาน้ี อาจเปนผลกอใหเกิดอันตรายท่ีรายแรงหรอืเครื่องผลิตภัณฑ
เกิดความเสยีหายอยางถาวร

❖ อยาใหวัตถุท่ีเปนโลหะอยางเชน ตะปูควง, ลวดเย็บกระดาษและลวดหนีบกระดาษเขา
ไปภายในตัวเครื่องผลิตภัณฑหรอืคียบอรดเปนอันขาด วัตถุโลหะแปลกปลอมสามารถ
ทําใหเครื่องผลิตภัณฑเกิดการลัดวงจร ซึง่เปนสาเหตุทําใหเครื่องผลิตภัณฑเกิด
ความเสียหายหรอืเกิดไฟลุกไหม อันเปนผลกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง ถาหาก
วตัถุโลหะหลุดเขาไปตัวเครื่องผลิตภัณฑของคุณโดยบังเอิญ คุณควรปฏิบัติตามข้ันตอนดัง
ตอไปน้ีโดยทันที
1. ปดการใชงานเครื่องผลิตภัณฑ
2. ถอดปล๊ักไฟของหมอแปลงไฟฟาออกจากเตารับและตัวเช่ือมตอกับเครื่องผลิตภัณฑ
3. ถอดแบตเตอรี่ออก (สําหรบัรุนท่ีแบตเตอรี่ถอดได)
4. ถอดสายเคเบ้ิลท่ีตอกับเครื่องผลิตภัณฑออกท้ังหมด (ถามี)
หามเปดใชเครือ่งผลิตภัณฑอีกครั้ง จนกวาคุณไดนําเครือ่งผลิตภัณฑไปรับการ
ตรวจสอบท่ีศูนยบริการซึง่ไดรับอนุญาตจากบริษทัโตชิบา การละเลยในการทําตาม
วธิีการใชตางๆ เหลาน้ี อาจเปนผลกอใหเกิดอันตรายท่ีรายแรงหรอื
เครื่องคอมพิวเตอรอาจเกิดความเสยีหายอยางถาวร

หลีกเล่ียงการใชงานในบริเวณทีเ่ปยกช้ืน
❖ หามใชหรือวางเครื่องผลิตภัณฑไวในหองนํ้าหรอืในบริเวณท่ีเปยกช้ืนหรือบริเวณนอก

ตัวอาคารหรือบรเิวณท่ีเครือ่งคอมพิวเตอรอาจจะเปยกฝน, เปยกนํ้า, หมอกหรือบรเิวณตางๆ 
ท่ีทําใหเกิดนํ้าหรอืความช้ืน การวางเครื่องผลิตภัณฑไวในบริเวณดังกลาวเปนสาเหตุกอ
ใหเกิดไฟลุกไหมหรือไฟฟาช็อต, อันเปนผลทําใหเกิดอันตรายอยางรายแรง นอกจากน้ียัง
เปนสาเหตุทําใหการทํางานของเครื่องผลิตภัณฑลมเหลวหรอืขอมูลสญูหาย
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อยาใชสารทําความสะอาดที่เปนน้ําหรอืละออง
❖ ปดเครื่องและถอดปล๊ักของผลิตภัณฑจากแหลงไฟฟาเสมอกอนทําความสะอาด 

กาซติดไฟไดท่ีเกิดขึ้นจากสารทําความสะอาดชนิดน้ีอาจจะตกคางอยูในผลิตภัณฑของคุณ 
ประกายไฟท่ีเกิดข้ึนจากมอเตอรหรือจุดสัมผัสของสวิตชอาจจะทําใหกาซท่ียังตกคางอยูติดไฟ 
ซึง่อาจเปนผลใหเกิดการระเบิด เพลิงไหม หรอืการบาดเจ็บจากการถูกไฟลวกได 
ใหใชผาหมาดๆ ทําความสะอาดสวนประกอบท่ัวๆ ไป และใชผาแหงเช็ดฝุนออก 

ความปลอดภัยของจอภาพ
❖ หนาจอ LCD ท่ีเสียแลว จะเปนสาเหตุทําใหคริสตัลเหลวไหลออก, หามนําเขาปาก

หรือสัมผัสของเหลวดังกลาว อันเปนผลกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

❖ ถาริมฝปากหรือปากของคุณสัมผสักับของเหลวจากจอ LCD, ทําการลางดวยการ
ราดนํ้าท่ีรมิฝปากหรือปากหลายๆ ครั้งทันที

❖ ถาอวัยวะสวนใดสวนหนึ่งของคุณสมัผัสกับของเหลวจากจอ LCD, ทําการลางดวย
การราดน้ําหลายๆ ครั้งโดยทันที เพื่อชวยปองกันการเกิดระคายเคืองผิว

❖ ถาของเหลวจากจอ LCD กระเด็นเขาตาโดยบังเอิญ, ทําการลางโดยใหนํ้าไหลผาน
ดวงตาสักพักใหญและรบีเขารับการรกัษาพยาบาลอยางเหมาะสมโดยทันที 

❖ ถาของเหลวจากจอ LCD กระเด็นโดนเสื้อผาของคณุ, ถอดเสื้อผาออกทันทีและซักออกดวย
ผงซักฟอก

❖ การละเลยในการทําตามวิธีการใชตางๆ เหลาน้ีอาจเปนผลอันกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง

❖ หามสัมผสัจอ LCD ท่ีเสยีหรอืแตกหักเปนอันขาด ของเหลวท่ีอยูภายในจอ LCD อาจจะ
รัว่ไหลออกมา ซึ่งเปนผลอันกอใหเกิดอันตรายอยางรายแรง ติดตอผูใหบริการท่ีไดรบั
อนุญาต จากบรษิัทโตชิบาทันที เพื่อขอรับการเปลี่ยนหนาจอ LCD และกําจัดหนาจอ 
LCD ท่ีเสียหายอยางเหมาะสมตามกฎหมายและ/หรือขอบังคับในแตละประเทศ

❖ อยาสมัผัสจอภาพท่ีแตกหรือเสียหายเน่ืองจากอาจเกิดการบาดเจ็บขึน้ได

เมื่อรูสึกไมสบายในขณะใชผลิตภัณฑ

❖ ถาคุณรูสึกไมสบายในขณะท่ีใชผลิตภัณฑอยู, หยุดการใชงานและพักผอนทันที การใช
งานอยางตอเน่ืองเปนระยะเวลานานโดยปราศจากการพัก อาจเปนสาเหตุทําใหเกิดอาการ
ปวดเมื่อยบริเวณแขน, ขอมือ,  หลัง, คอและสวนอ่ืนๆ ของรางกาย ถาอาการปวดยังคงมีอยู, 
โปรดพบแพทยเพื่อขอคําแนะนํา
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หลีกเล่ียงการวางเครื่องผลิตภัณฑของคุณบนพ้ืนผวิที่ไมสม่ําเสมอ

❖ หามวางเครือ่งผลิตภัณฑบนโตะท่ีมกีารสัน่สะเทือน, ไมเรียบ, เอียงหรอืบรเิวณอ่ืนๆ 
ท่ีพื้นผิวไมเรียบสมํ่าเสมอเปนอันขาด เครื่องผลิตภัณฑของคุณอาจจะตกลงพ้ืน 
เปนสาเหตุทําใหเครื่องผลิตภัณฑเกิดความเสยีหายหรือเกิดการบาดเจ็บ  ขึ้นอยูกับ
ทิศทางและ/หรอืมุมลาดเอียงของเครือ่งผลิตภณัฑของคุณ เครื่องผลิตภัณฑ
อาจปดการทํางานโดยอัตโนมัติเพื่อปองกันการเกิดความรอนมากเกินไป

หลีกเล่ียงการสัมผสัระหวางฐานเคร่ืองผลิตภัณฑ/
ฝามือและผวิของคุณเปนระยะเวลานาน

❖ การสัมผัสระหวางฐานเครื่องผลิตภัณฑและวางฝามือไวบนฐานของเครือ่งผลิตภัณฑ 
อาจจะทําใหฝามือของคุณสมัผัสกับความรอน หลีกเล่ียงการสมัผัสตัวเครื่องผลิตภัณฑ
เปนระยะเวลานานเพ่ือปองกันการระคายเคืองของผวิและ/หรือเกิดการบาดเจ็บจากความรอน

❖ การใชงานผลิตภณัฑในทุกวันน้ีจะมีการสรางความรอนในสภาวะการใชงานปกติ, 
ซึง่เปนการทํางานของระบบ หลีกเล่ียงการสัมผัสระหวางฐานเครือ่งผลิตภณัฑ/
ฝามือและผิวของคณุเปนระยะเวลานาน ภายใตสภาวะการทํางานคงท่ีเปนระยะเวลานาน 
การสัมผัสระหวางฐานเครื่องผลิตภัณฑหรือวางฝามือไวบนฐานเครื่องผลิตภัณฑ
และผวิของคุณอาจเกิดการระคายเคืองและ/หรือไดรับบาดเจ็บจากความรอน

ควรใชแผนกันความรอนแบบหนาหรอืวตัถุแข็งกันความรอนท่ีเหมาะสมรองเครื่องผลิตภัณฑ
เมื่อตองวางไวบนตัก 

การกําจดัเครื่องผลิตภณัฑ

❖ การกําจัดเครือ่งผลิตภัณฑ ตองปฏิบัติตามกฎหมายและกฎขอบังคับ สําหรับขอมูลเพิ่มเติม 
กรุณาติดตอหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของภายในพื้นท่ีของคุณ

หามวางเคร่ืองผลิตภัณฑในบริเวณที่มีความรอนสูงเกินกวา
ปกติเปนอันขาด

❖ หามวางเครือ่งผลิตภัณฑในบรเิวณท่ีอาจจะเกิดความรอนสูงเกินไป อยางเชน กลางแดด, 
ในยานพาหนะท่ีไมมีการระบายความรอนหรือใกลกับอุปกรณท่ีกอใหเกิดความรอนเปน
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อันขาด ตรงนี้อาจเปนผลทําใหระบบลมเหลว, การทํางานผิดปกติ,  สูญเสียขอมลูหรือ
เครื่องผลิตภัณฑเกิดการเสียหาย

หามวางเคร่ืองผลิตภัณฑของคุณในบริเวณทีม่ีอุณหภูมิต่ํา
มากเกินไปเปนอันขาด

❖ หามวางเครือ่งผลิตภัณฑของคุณในบริเวณท่ีอุณหภูมิอาจจะลดลงตํ่าอยางมากเปนอันขาด 
ตรงนี้เปนผลทําใหระบบลมเหลว, การทํางานผิดปกติหรอืสญูเสยีขอมูล

หามนําเคร่ืองผลิตภัณฑเขาไปในบริเวณที่มีการเปล่ียนแปลงของ
อุณหภูมิอยางรวดเรว็เปนอันขาด

❖ หามนําเครื่องผลิตภัณฑ เขาไปในบริเวณท่ีมีการเปล่ียนแปลงของอุณหภูมิอยางรวดเรว็เปนอัน
ขาด ตรงน้ีเปนผลทําใหระบบลมเหลว, การทํางานผดิปกติหรือสูญเสียขอมูล

หามวางเคร่ืองผลิตภัณฑของคุณในบริเวณทีม่ีฝุนเกาะหนา

❖ หามวางเครือ่งผลิตภัณฑของคุณในสภาพแวดลอมท่ีมีฝุนฟุงกระจายเปนจํานวนมาก 
ถาหากฝุนกระจายเขาตัวเครือ่งผลิตภัณฑ ตรงน้ีอาจเปนสาเหตุทําใหระบบลมเหลว,  
เครื่องทํางานผิดปกติหรือสญูเสยีขอมูล ถาฝุนกระจายเขาเครื่องผลิตภัณฑ หามเปด
เครื่องผลิตภัณฑ นําเครื่องผลิตภัณฑไปตรวจสอบกับผูใหบริการท่ีไดรบัอนุญาต
จากบรษิัทโตชิบา กอนการใชงานอีกครัง้

ทําความสะอาดฝุนที่เกาะสะสมอยูตรงบรเิวณชองระบายความรอน
ของเครื่องผลิตภณัฑ

❖ เช็ดฝุนท่ีเกาะอยูบริเวณชองระบายความรอนของเครื่องผลิตภัณฑเปนประจํา การละเลย
ในการทําตามวิธีใชงาน อาจเปนผลทําใหเครือ่งผลิตภณัฑมีความรอนสงูเกินไปหรือ
เปนผลอันทําใหการดําเนินงานลดตํ่าลง

หามวางเครือ่งผลิตภณัฑหรอืหมอแปลงบนพ้ืนผวิทีไ่วตอ
ความรอนเปนอันขาด

❖ หามวางเครือ่งผลิตภัณฑหรือหมอแปลงไฟฟาบนพื้นผิวท่ีเปนไม, เฟอรนิเจอรไมหรือ
พื้นผวิอ่ืนๆ ท่ีถูกทําลายจากความรอนไดงาย เน่ืองจากพื้นผิวของฐานเครือ่งผลิตภัณฑและ
หมอแปลงไฟฟาจะมีอุณหภมูิสูงขึ้นในระหวางการใชงานตามปกติ
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❖ วางเครื่องผลิตภัณฑหรอืหมอแปลงไฟฟาบนพื้นผวิเรยีบและแขง็ซึ่งทนทานจาก

การทําลายดวยความรอน

หามใชเครื่องผลิตภัณฑในขณะทีฟ่าผาเปนอันขาด

❖ หามใชเครื่องผลิตภัณฑในขณะท่ีฟาผาเปนอันขาด ถาคุณเห็นสายฟาแลบหรือไดยิน
เสียงฟาผา, หามสัมผัสเครือ่งผลิตภณัฑ, สายเคเบ้ิลหรอือุปกรณตอพวง กระแสไฟจะ
เพิ่มขึ้นอยางรวดเรว็ อันเปนสาเหตุมาจากพาย ุอาจเปนผลทําใหระบบลมเหลว, สูญเสีย
ขอมูลหรืออุปกรณผลิตภัณฑเกิดความเสยีหาย

หามวางเคร่ืองผลิตภัณฑใกลกบัแมเหล็กเปนอันขาด

❖ หามวางเครือ่งผลิตภัณฑใกลกับอุปกรณท่ีสรางหรือใชคล่ืนแมเหล็ก อยางเชน ลําโพง
หรือโทรทัศน เปนอันขาด หามใสกําไลขอมือแมเหล็กในขณะใชเครือ่งผลิตภณัฑ 
เครื่องผลิตภัณฑท่ีอยูทามกลางคล่ืนแมเหล็ก อาจเปนผลทําใหระบบลมเหลว, เครื่อง
ทํางานผิดปกติหรือสญูเสยีขอมูล

หามวางทบัหรอืทิ้งวัตถุที่มีน้ําหนกัมากลงบนเครื่องผลิตภณัฑของ
คุณเปนอันขาด

❖ หามวางวัตถุท่ีมีนํ้าหนักมากบนเครื่องผลิตภัณฑและระมัดระวังอยางใหวัตถุท่ีมีนํ้าหนักมาก
ตกลงบนเครื่องผลิตภัณฑของคุณ ตรงน้ีอาจทําใหเครื่องผลิตภัณฑเกิดความเสียหาย
หรือเปนสาเหตุทําใหระบบลมเหลว

หามวางทบัหรอืทิ้งวัตถุที่มีน้ําหนกัมากลงบนจอภาพเครื่องผลิตภัณฑ
ของคุณเปนอันขาด

❖ หามวางทับหรือท้ิงวัตถุท่ีมีนํ้าหนักมากลงบนจอภาพเครือ่งผลิตภณัฑของคุณเปนอันขาด 
การไมทําตามคําแนะนําน้ีอาจทําใหผลิตภัณฑของคุณเสียหาย

หามใชนํ้ามนัเบนซนิ, ทินเนอรหรือสารเคมอีื่นๆ ทําความสะอาด
เคร่ืองผลิตภัณฑของคุณเปนอันขาด

❖ หามใชน้าํมนัเบนซนิหรอืน้าํมนัเชือ้เพลงิ (ปโตรเลยีม), ทนิเนอรหรอืสารเคมอีืน่ๆ มาทาํ
ความสะอาดเครือ่งผลติภณัฑ, หมอแปลงไฟฟาหรอือปุกรณจดัเกบ็ขอมลู การใช
น้าํมนัเบนซนิหรอืน้าํมนัเชือ้เพลงิ (ปโตรเลยีม), ทนิเนอรหรอืสารเคมอีืน่ๆ อาจเปนผลทาํ
ใหอปุกรณตางๆ เหลานีเ้สือ่มสภาพหรอืทาํใหสลีอกและรวมถงึการสญูเสยีขอมลู
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หยุดพักการทํางานเปนระยะๆ

❖ เมื่อคุณใชผลิตภณัฑ, ควรพักสายตาของคุณเปนระยะๆ และผอนคลายหรอืยืดกลามเน้ือ
ของคุณเพื่อหลีกเล่ียงอาการตึงของกลามเน้ือ

ปดการใชผลิตภณัฑเมื่อไมใชงาน

❖ หามเปดเครื่องผลิตภัณฑคางไวนานเกิน 24 ช่ัวโมงเปนอันขาด ปดการใชงานเมื่อคุณ
ไมใชงาน

สภาพแวดลอมในบริเวณที่วางเครื่องผลิตภณัฑ

❖ จัดเตรียมพื้นท่ีรอบ ๆ เครื่องผลิตภัณฑใหเพียงพออยูเสมอ เพื่อทําใหมั่นใจวามี
พื้นท่ีเพียงพอสําหรบัการระบายความรอน

❖ หามคลุมหรือปดก้ันชองระบายความรอนรวมถึงบริเวณรอบ ๆ ฐานเครื่องผลิตภณัฑ
เปนอันขาด

❖ ควรใชเครือ่งผลิตภณัฑในบรเิวณท่ีมีระดับอุณหภูมิและความช้ืนท่ีเหมาะสมตามคําแนะนํา
 ระดับอุณหภูมิและความช้ืนอาจจะมีความหลากหลายขึ้นอยูกับรุนของผลิตภัณฑ  
กรุณาตรวจสอบรายละเอียดเครือ่งผลิตภณัฑของคุณจากเอกสารท่ีแนบมาพรอมกับ
เครื่องผลิตภัณฑหรือเว็บไซตของบริษทัโตชิบา

❖ หลีกเล่ียงการใชเครือ่งผลิตภณัฑในบรเิวณท่ีมีการเปล่ียนแปลงของอุณหภมูิและความช้ืน
อยางรวดเร็วอยูเสมอ

❖ หามวางเครือ่งผลิตภัณฑใกลกับอุปกรณท่ีแผรังสคีวามรอนเปนอันขาด อยางเชน เครื่อง
ทําความรอน

❖ หามวางเครือ่งผลิตภัณฑใกลกับสารเคมีท่ีมีฤทธิกั์ดกรอนเปนอันขาด

❖ หามวางเครือ่งผลิตภัณฑใกลกับอุปกรณท่ีแผรังสแีมเหล็กเปนอันขาด อยางเชน ลําโพง

❖ วางเครื่องผลิตภัณฑบนพื้นผิวท่ีเรยีบและแขง็อยูเสมอ

❖ จัดเตรียมพื้นท่ีดานหลังของเครือ่งผลิตภัณฑใหเพียงพอสําหรับการปรบัระดับของ
หนาจอไดงาย

❖ จัดเตรียมพื้นท่ีวางสําหรับการใชงานเมาสหรอือุปกรณตอพวงอ่ืนๆ 

(ดูท่ีหัวขอ "การจัดเตรียมพื้นวางใหเพียงพอกับการระบายความรอน"  ในคูมอืวธิีการใชงานเพ่ือ
ความปลอดภัยและความสะดวกสบาย)
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หามทําการแกะหรือซอมแซมออปติคอลไดรฟของคุณ

❖ อยาพยายามท่ีจะรื้อ ปรับแตง หรือซอมแซมออปติคอลไดรฟ (ไดรฟ CD/DVD/Blu-ray 
DiscTM ไดรฟ CD-RW มัลติไดรฟ หรือไดรฟชนิดเดียวกัน) อุปกรณมีระบบ
เลเซอรและจัดเปน "CLASS 1 LASER PRODUCT to EN60825-1" คุณอาจจะ
ทําใหไดรฟเกิดความเสยีหายคณุยังอาจจะไดรบัแสงเลเซอรหรือการปองกันอันตรายอื่นๆ
อันเปนผลทําใหเกิดอันตรายอยางรายแรงติดตอกับผูใหบริการซึง่ท่ีไดรบัอนุญาตจาก
บริษทัโตชิบาทุกครั้ง  ถาจําเปนตองซอมแซมหรือปรับเปล่ียน

หามทําการปรบัเปลี่ยนหรือแกะเครือ่งผลิตภัณฑ

❖ หามเปดฝาในสวนตางๆ ของเครื่องผลิตภัณฑ, หรือไขตะปูควงออกหรือการกระทําอ่ืนๆ 
ซึง่พยายามปรับเปล่ียนหรือแกะเครือ่งผลิตภณัฑเปนอันขาด อยาพยายามทําการเชื่อมตอ
อุปกรณตอพวงท่ีอยูนอกเหนือจากการระบุไวในคูมือเปนอันขาด การกระทําสิง่เหลาน้ี
ทําใหเครื่องผลิตภัณฑเกิดความเสยีหายและเปนสาเหตุทําใหเกิดอันตรายอยางรายแรง 
รวมถึงไฟฟาช็อตหรือเกิดบาดแผลจากไฟไหม

การต้ังคาระดับเสียง

❖ อยาต้ังระดับเสยีงใหสงูมากเกินไปเมื่อคณุใชหูฟงการฟงเสยีงดวยระดับเสยีงท่ีสงูอยางตอเน่ือง
สามารถทําลายการฟงของคุณได

การถอดเอกซเพรสการดหรอืพีซกีารด

❖ ในบางครั้งเอกซเพรสการดหรอืพซีกีารดอาจจะเกิดความรอนในระหวางที เครื่องคอมพิวเตอรทํา
งานอยู รอใหเอกซเพรสการดหรือพีซีการดเย็นลงกอนการถอดพีซกีารดออกทุกครัง้ มิเชนน้ัน 
คุณอาจไดรับบาดแผลจากความรอนเม่ือทําการถอดเอกซเพรสการดหรอืพีซีการดท่ียังรอนอยู

ระบบ / อุปกรณตอพวง
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การเช่ือมตออุปกรณตอพวง

❖ ปดเคร่ืองทุกคร้ังกอนเช่ือมตอกับอุปกรณตอพวงท่ีไมไดรับรองการเช่ือมตอโดยไมปดเคร่ือง 
เพราะอาจจะทําใหไฟดูดหรือระบบเสียหายไดหากคุณเชื่อมตออุปกรณในขณะที่ยังไมไดปดเคร่ือง

❖ การเสยีบอุปกรณในขณะท่ีเครือ่งยังรอนอยูหมายความวา การเชื่อมตอหรือถอดการเช่ือม
ตออุปกรณในขณะท่ีเครื่องผลิตภัณฑยงัทํางานอยู

หามใชอุปกรณตอพวงหรือซอฟทแวรที่ไมไดรับอนญุาตในการใชงาน

❖ กอนท่ีจะใชอุปกรณตอพวงหรอืซอฟทแวรซึ่งเปนช้ินสวนประกอบหรือสนิคาท่ีไมไดรับ
อนุญาตจากบริษัทโตชิบา, ตรวจสอบใหมั่นใจวาอุปกรณและซอฟทแวรสามารถใชงานรวม
กับเครื่องผลิตภัณฑของคุณ การใชอุปกรณท่ีไมเหมาะสม อาจเปนผลกอใหเกิดอันตราย
หรือทําใหเครือ่งผลิตภณัฑของคุณเกิดความเสยีหาย

หามใชแผน CDs, DVDs และ Blu-rayTM ดิสก ที่ผิดรูปทรงหรือไดรบั
การซอมแซมมากอน

❖ หามใชแผน D/DVD/Blu-ray DiscTM ท่ีผดิรปูทรงหรือไดรับการซอมแซมมากอน 
เน่ืองจากเศษเล็กๆ ของ  CD/DVD/Blu-ray DiscTM ทีเสยีหายอาจกอใหเกิดการบาดเจ็บได

การปดออปติคอลไดรฟ

❖ นําน้ิวมือออกหางจากดานขางของถาดทุกครัง้เมื่อปดถาดของออฟติคอลไดรฟ (ไดรฟ CD/
DVD/Blu-ray DiscTM ไดรฟ CD-RW มัลติไดรฟ หรืออุปกรณออปติคอลไดรฟอ่ืนๆ) 
เพื่อปองกันน้ิวมอืถูกหนีบ

ขอควรระมัดระวังในการใชออปติคอลเมาสหรือเลเซอรเมาส

❖ หามจองมองตรงไปยังแหลงกําเนิดแสงของออปติคอลเมาสหรือเลเซอรเมาสเปนอันขาด

การเปล่ียนแรม 

❖ ปดการใชงานและถอดตัวเช่ือมตอหมอแปลงเมื่อคุณทําการใสหรือเปล่ียนแรม 
❖ ถาคุณใชเครือ่งผลิตภัณฑเปนระยะเวลานาน, แรมและแผงวงจรบริเวณใกลเคียง

ชองเสียบแรมจะมีความรอน ปลอยใหสวนตางๆ ดังกลาวเย็นลงเทากับอุณหภูมหิอง
หองกอนท่ีคุณจะทําการเปล่ียนแรม
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ถอดเอกซเพรสการดและพีซีการดออกกอนที่คุณจะทําการเคล่ือน
ยายเครื่องผลิตภัณฑ

❖ หามทําการเคล่ือนยายเครื่องผลิตภัณฑขณะท่ีเอกซเพรสการดและพีซีการดยังติดอยูตรงนี้
อาจเปนสาเหตุทําใหเครือ่งผลิตภัณฑและ/หรือเอกซเพรสพีซกีารดของคุณเกิดความเสีย
หายเปนผลทําใหเครื่องผลิตภัณฑทํางานผิดพลาด

หามทําการแกะปุมคียบอรดออก

❖ หามทําการแกะปุมคยีบอรดออกเปนอันขาด   การกระทําสิง่เหลาน้ีเปนสาเหตุทําให
สวนประกอบดานลางปุมของคียบอรดเกิดความเสียหาย

ใชโมเด็มภายในตัวเคร่ืองเฉพาะในประเทศและพ้ืนทีท่ี่กําหนดเทานัน้

❖ การใชโมเด็มภายในตัวเครือ่งเฉพาะในประเทศและพ้ืนท่ีท่ีกําหนดเทาน้ัน การใชโมเด็ม
ในพื้นท่ีท่ีไมไดรับการกําหนดไว อาจเปนสาเหตุทําใหระบบลมเหลว ตรวจสอบพ้ืนท่ีใน
การใชงานอยางระมัดระวังกอนการตอสญัญาณ

หามปดการใชงานในขณะที่ซอฟทแวรกําลังทํางานอยู

❖ หามปดการใชงานในขณะท่ีซอฟทแวรกําลังทํางานอยูเปนอันขาด การกระทําสิ่งตางๆ 
เหลาน้ีเปนผลทําใหขอมูลสูญหาย

หามปดการใชงานหรือถอดอุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอกในขณะ
ทีก่ําลังเขียนหรืออานขอมูลในส่ือบันทึกขอมูล

❖ หามปดการใชงาน, ตัดการเช่ือมตออุปกรณจัดเก็บขอมูลภายนอกหรือเอาสื่อบันทึก
ขอมูลออกในขณะที่กําลังอาน/เขียนขอมูล การกระทําสิ่งตางๆ เหลาน้ีทําใหขอมูลสูญหาย

การฟอรแมทส่ือบันทึกขอมูล

❖ หามทําการฟอรแมทสื่อบันทึกขอมลูโดยไมตรวจสอบขอมูลในแผนกอนเปนอันขาด การ
ฟอรแมทเปนการทําลายขอมูลท้ังหมดท่ีจัดเก็บไวในสือ่บันทึกขอมูล
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ทําการสํารองขอมูลที่จัดเก็บไวเปนระยะๆ

❖ การสํารองขอมูลในฮารดดิสกภายในหรอือุปกรณบันทึกขอมูลหลักอ่ืนๆ ลงในสือ่บันทึก
ขอมูลภายนอกเปนระยะๆ ถือเปนแนวความคิดท่ีดี สื่อบันทึกขอมูลท่ัวไปไมมีความคงทน
หรือเสถียรในระยะเวลานานหรือภายใตสภาวะท่ีแนนอน ซึง่อาจทําใหขอมูลสญูหายได

ควรบันทกึขอมูลกอนการติดตัง้อุปกรณหรอืซอฟทแวร

❖ กอนท่ีคุณจะติดต้ังอุปกรณหรือซอฟทแวร, ควรทําบันทึกขอมูลตางๆ ในหนวยความจํา
ลงท่ีฮารดดิสกหรือสือ่บันทึกขอมูลอ่ืนๆ ทุกครั้ง การละเลยในการทําสิ่งน้ี เปนผลทําให
ขอมูลสญูหาย
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การดูแลรกัษาแผน CDs, DVDs และ Blu-rayTM discs

❖ เก็บรักษาแผนซีดี/ดีวีดี/บีดีไวเปนอยางดี เพื่อหลีกเล่ียงการสญูเสยีขอมูลหรอืทําลายแผน
หรือออปติคอลไดรฟ

• หามบิดงอแผนซดีี/ดีวีดี/Blu-ray DiscTM

• หามขูดขีดบนพื้นผิวของแผนซีดี/ดีวีดี/Blu-ray DiscTM เปนอันขาด

• หามวางแผนซดีี/ดีวีดี/Blu-rayTM discs ไวกลางแดดเปนอันขาด

• หามวางแผนซดีี/ดีวีดี/Blu-rayTM discs 
ไวในบริเวณท่ีมคีวามรอนหรอืความเย็นสูงเกินไปเปนอันขาด

• หามวางวัตถุท่ีมีนํ้าหนักมากบนแผนซดีี/ดีวีดี/Blu-ray DiscTM เปนอันขาด

• หามเขียนหรือขีดขวนตรงบริเวณพื้นผวิสําหรับอานขอมูลของแผนซดีี/ดีวีดี/Blu-ray 
DiscTM เปนอัน ขาด

ใช ไฟจากหมอแปลงไฟฟาทกุครั้ง เมื่อทําการเขียนขอมูลดวย
ออปตคิอลไดรฟ

❖ เมื่อเขียนขอมูลลงสื่อบันทึกดวยออปติคอลไดรฟ, เสียบปล๊ักหมอแปลงไฟฟาทุกครั้ง 
เพื่อทําใหมั่นใจในการทํางานท่ีมปีระสิทธิภาพสงูสดุ ถาขอมูลท่ีเขียนดวยออปติคอลไดรฟ
ซึง่ใชไฟจากแบตเตอรี่, ในบางครั้ง การเขียนขอมูลอาจเกิดความผดิพลาดอันเน่ือง
จากไฟในแบตเตอรีม่ีระดับตํ่าและอาจจะทําใหขอมูลเกิดการสญูหาย

โปรแกรมปองกันไวรัส

❖ ใชโปรแกรมตรวจสอบไวรัสและทําใหมั่นใจอยูเสมอวาโปรแกรมไดรับการปรับใหเปน
ปจจุบัน

ใช ไฟฟา AC เมื่อเลน วิดีโอจาก DVD/Blu-rayTM

❖ เมื่อเลนวิดีโอจาก DVD/Blu-rayTM ใหเสียบปล๊ักหมอแปลงไฟฟาทุกครั้ง 
เพื่อทําใหมั่นใจในการทํางานท่ีมปีระสิทธิภาพสงูสดุ การใชไฟจากแบตเตอรีอาจทําให
ภาพวีดีโอกระตุก



29ระบบ / อุปกรณตอพวง

การลบขอมูล

❖ ถาฮารดดิสกหรือสือ่บันทึกขอมูลอ่ืนๆ มีขอมูลท่ีสําคัญ, คุณควรทราบวากระบวนการ
ลบเบ้ืองตนจะไมลบขอมูลออกจากสื่อบันทึก กระบวนการลบเบ้ืองตนมีดังตอไปน้ี

• เลือกไฟลท่ีตองการจะลบ

• นําไฟลดังกลาวไปไวใน Recycle Bin และเลือกตัวเลือก Empty Recycle Bin 
เพื่อทําการลบขอมูลท้ิง

• ทําการฟอรแมทสือ่บันทึกอีกครั้ง

• ทําการติดต้ังระบบปฏิบัติการใหมอีกครัง้จากสือ่กูคืนน้ี

กระบวนการขางตนจะลบเฉพาะสวนแรกของขอมูลท่ีใชงานสําหรับการบริหารไฟลขอมูล 
ตรงนี้ทําใหระบบปฏิบัติการมองไมเห็นไฟล แตขอมูลยังคงสามารถอานไดจากโปรแกรม
อรรถประโยชนท่ีสรางขึ้นมาเปนพิเศษ ถาคุณทําการจัดการกับเครื่องผลิตภัณฑของ
คุณ กรุณาลบขอมูลท้ังหมดในฮารดดิสก / โซลิดสเตทไดรฟ 
การกระทําสิ่งเหลาน้ีเปนการปองกันการใชงานท่ีไมไดรับอนุญาตของขอมูลตางๆ  
ตรวจสอบใหมั่นใจวาขอมูลของคุณไมไดถูกใชงานเพื่อวัตถุประสงคท่ีไมไดรับอนุญาต, 
มิเชนน้ัน คุณอาจจะ

• ทําลายฮารดดิสก  / โซลิดสเตทไดรฟ

• ใชโปรแกรมอรรถประโยชนท่ีสรางขึ้นมาเปนพิเศษเขียนทับขอมูลท้ังหมด

• นําฮารดดิสก / โซลิดสเตทไดรฟ ไปยังศูนยการลบท่ีมีมืออาชีพใหบริการอยู

ขอมูลท้ังหมดท่ีถูกลบจะเปนขอมูลท่ีคุณสรางขึ้น



ลกัษณะทาทางที่เหมาะสมสําหรับการใชผลิตภัณฑ 30

คาํแนะนาํเพื อความสะดวกสบาย
สําหรับผู ใชคอมพิวเตอร

❖ การปรับระดับความสูงของเกาอ้ี เทาควรวางราบกับพื้นและตนขาดานหลังท้ังสองขาง
ตองไดรับการรองรับจากเบาะน่ัง  ถาเทาของคณุไมติดพื้น, ควรใชท่ีรองฝาเทา  หลีกเล่ียง
จุดกดทับท่ีขอพับหัวเขาหรือตนขาดานลาง

❖ ไมควรมีสิง่ของวางเกะกะบริเวณใตโตะ ควรมีพื้นท่ีวางพอสําหรับการยืดเทาและขาของ
คุณ และควรน่ังใกลกับเครื่องผลิตภัณฑพกพาและอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีคุณใชงานเปนประจํา

❖ การปรับระดับพนักพิงของเกาอ้ี  พนักพิงควรมีสวนโคงเวารับสวนหลังและมเีบาะรอง
หลังท่ีนุมสบาย

❖ การปรับระดับท่ีเทาแขนของเกาอ้ี ท่ีเทาแขนควรปรับระดับความสงูใหเทากับระดับของ
คียบอรดและระดับท่ีสะดวกสบายในการวางมือของคณุ เพื่อทําใหหัวไหลของคุณผอนคลาย

❖ เมื่อใชคียบอรด, คียบอรดควรวางอยูตรงกลางดานหนาของคุณ

❖ คียบอรดและเมาสควรวางอยูในระดับใกลเคียงกับระดับเดียวกับขอศอกของคุณ  
คียบอรดควรวางราบกับพื้นซึ่งขอมือของคุณยืดตรงเมื่อทําการพิมพ  อยางไรก็ตาม ถา
เครื่องผลิตภัณฑพกพาอยูสูงกวาระดับขอศอกของคุณ, คุณจําเปนตองเอียง
เครื่องผลิตภัณฑพกพาลาดลงมาเพื่อทําใหขอมือของคุณยงัคงยดืตรงอยูเสมอ

❖ การทําใหหัวไหลผอนคลายเม่ือใชเครื่องผลิตภัณฑ

❖ เมื่อคุณทําการพิมพ รักษาขอมือใหยืดตรงอยูเสมอและพยายามอยาวางขอมอืบน
เครื่องผลิตภัณฑพกพา  รองรับนํ้าหนักแขนดวยบริเวณตนแขนของคุณ  ตนแขน
อาจจะไดรบัการรองรบันํ้าหนักจากท่ีวางแขนหรือพืน้โตะ

❖ หนาจอผลิตภัณฑควรไดรับการปรับระดับเอียงเพ่ือทําใหรูปภาพบนหนาจอมีความชัดเจน 

❖ หลีกเล่ียงการจองมอง วางเครื่องผลิตภัณฑไวบรเิวณท่ีมีแสงสวางพอเหมาะ (โคมไฟ
หรือหนาตาง) ไมสวางมากเกินไปหรอืแสงสะทอนเขาดวงตาของคุณโดยตรง  ปรบัระดับ
หนาจอผลิตภัณฑแบบพกพาใหหางออกจากแหลงกําเนิดแสงสวางหรือลดความเขม
ของแสงจากหนาตางโดยใชท่ีกันแดด  การจองมองที่หนาจอผลิตภัณฑเปนระยะเวลา
นาน ๆ อาจทําใหกลามเน้ือตาตึงและลา หรือปวดศีรษะ  

ลักษณะทาทางที่เหมาะสมสําหรับการใชผลิตภณัฑ 



31การใชผลิตภณัฑกับคียบอรด,เมาสหรอืหนาจอภายนอก

❖ การแสดงผลของผลิตภณัฑ (เชน การแสดงผลของรุน Qosmio™) 
มีระดับความสวางคลายกับระดับความสวางของโทรทัศน เราแนะนําวาคุณควรปรับ
ระดับความสวางในการแสดงผลของเครื่องผลิตภัณฑพกพาใหอยูในระดับท่ีมองแลว
สบายตา เพื่อปองกันไมใหดวงตาใชงานหนักมากเกินไป

❖ รกัษาระดับศีรษะของคณุใหต้ังตรง, มองตรงไปขางหนาและลําตัวต้ังตรงอยูในระดับท่ีสมดุล

❖ ปรับขนาดตัวอักษรบนหนาจอของคุณเพื่อทําใหงายสําหรับการมองเห็น

❖ พักสายตาเปนระยะโดยมองสิง่ของท่ีอยูหางจากตัวคุณ

❖ เมื่อคุณใชผลิตภณัฑพกพาเปนระยะเวลานานหลายช่ัวโมง การใชคียบอรด, เมาสและ
หนาจอภายนอกจะทําใหคุณรูสึกสบายมากข้ึน  

❖ คียบอรดและเมาส(หรือ แทร็คบอลล) ควรวางอยูในระดับใกลเคียงกับระดับขอศอกของคุณ

❖ เมาสควรวางอยูขางคียบอรดเสมอ เพื่อคุณไมตองทําการเอ้ือมไปใชงาน  ถาหากวาคุณตอง
เอ้ือมมือไปใชเมาส แขนของคุณไดรบัการรองรับนํ้าหนักท่ีตนแขนโดยท่ีตนแขนน้ันวาง
อยูท่ีพื้นโตะหรือท่ีวางแขนของเกาอ้ี

❖ คียบอรดในลักษณะพิเศษ อยางเชนคียบอรดท่ีมกีารแบงครึง่ตามแนวโคง อาจชวยใหไหล
และแขนของคุณรูสกึสบายมากขึ้น

❖ เลือกเมาสท่ีใชงานไดสะดวก

❖ หามวางขอมือไวบริเวณขอบของคียบอรดหรือบริเวณพื้นท่ีใชงานเมื่อทําการพิมพ

❖ หนาจอควรจะปรับระยะหางประมาณหน่ึงชวงแขนในขณะท่ีคณุน่ังพิงท่ีพนักเกาอ้ี

❖ หนาจอควรวางใหต้ังอยูตรงกลางบริเวณดานหนาของคณุ

การใชผลิตภณัฑกับคยีบอรด,เมาสหรอืหนาจอภายนอก

ปรับระดับขอบด้านบนสุดของ
หน้าจอให้อยู่ในระดับสายตาหรือต่ำ
กว่าเล็กน้อย

วางคีย์บอร์ดให้อยู่ตรงกลางด้าน
หน้าของคุณและอยู่ในระดับ
ใกล้เคียงกับระดับข้อศอก 
ใช้การพิมพ์แบบสัมผัส, 
และข้อมือควรยืดตรงในขณะที่
ทำการพิมพ์ทุกครั้ง

ข้อพับด้านหลังเข่าห่างจากเก้าอ้ี
เล็กน้อยเพื่อป้องกันจุดกดทับด้าน
หลังของเข่าและต้นขาด้านล่าง

วางเท้าราบกับพื้นหรือท่ีรอง
ฝ่าเท้า

รักษาระดับศีรษะของคุณ, 
มองตรงไปด้านหน้า

ผ่อนคลายหัวไหล่ของคุณ

ปรับระดับพนักพิงเพ่ือรองรับแผ่นหลัง
ในขณะท่ีน่ังอยู่

รักษาระดับของต้นขาท้ังสองข้าง 
ซึ่งรองรับน้ำหนักด้วยที่น่ัง, 
ท่าท่ีน่ังเกือบจะขนานกับพื้น
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❖ ขอบดานบนสุดของหนาจอควรอยูในระดับสายตาหรือตํ่ากวาเล็กนอย   หนาจอท่ีอยูใน

ระดับสูงหรือตํ่าเกินไป เปนสาเหตุทําใหลักษณะการวางของศีรษะและตนคอไม
ผอนคลายและอาจจะทําใหเกิดอาการปวดเมื่อยท่ีกลามเน้ือตนคอ  

❖ ถาคุณใชแวนสองเลนสคุณควรปรับระดับของหนาจอใหตํ่ากวาระดับสายตา  ในอีกทาง
เลือกหน่ึง คุณอาจจะใชแวนตาท่ีผลิตขึ้นมาสําหรบัการใชงานกับผลิตภณัฑโดยเฉพาะ

❖ เรียนวิธกีารพิมพแบบสัมผัส ซึ่งคณุไมจําเปนตองมองท่ีคียบอรด

❖ รกัษาระดับขอมอืใหยืดตรงเม่ือทําการพิมพ

❖ พิมพอยางเบาๆ

❖ เรียนรูปุมลัดท่ีใชกับคียบอรดสําหรับการใชโปรแกรมตางๆ  คุณจะสามารถใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

❖ การใชอุปกรณช้ีตําแหนง (เชน แผนรองสัมผสั, Accupoint®, หรือเมาสปากกา หรือ
อุปกรณอ่ืนๆ ท่ีสามารถใชงานรวมกับผลิตภณัฑพกพาของคุณ, หรืออุปกรณช้ีตําแหนง
แบบออปติคอลเชน เมาสหรือแทร็คบอลล) ดวยลักษณะการวางมือท่ีสบายและผอนคลาย  
หลีกเล่ียงการวางมือท่ีไมสะดวกสบายหรือตองใหความสนใจอยางมากในการใชงาน

❖ การเปล่ียนประเภทอุปกรณช้ีตําแหนงซึง่คุณสามารถใชงานเปนประจําทุกวัน จะเปนการ
ชวยใหคุณหลีกเล่ียงการใชงานเพียงมือเดียว

❖ ปรับเปล่ียนอากัปกิริยาในการทํางานของคุณ ซึง่คุณตองไมอยูในทาทางเดิมเปนระยะเวลา
นานๆ   บางคนพบวา การยืนในขณะใชผลิตภัณฑแบบพกพาเปนการใชงานท่ีสะดวกสบาย
ในบางครั้งบางคราว  เพื่อทําใหลักษณะการวางทาน้ันเหมาะสม เครือ่งผลิตภณัฑ
พกพาของคุณควรปรับระดับพื้นรองใหสูงขึ้น  ทําใหมั่นใจวาคณุทําตาม ลักษณะ
ในการวางทาท่ีเหมาะสมตามจุดตางๆ ในขณะท่ีคุณทํางาน ดังท่ีไดกลาวมากอนหนาน้ี 

❖ พักจากการทํางานในระยะเวลาสัน้ ๆ, มีพื้นท่ีท่ีเหมาะสมสําหรบัการพักจากการทํางาน 
เพื่อปองกันไมใหดวงตาและรางกายทํางานหนักเกินไปหรอืเกิดอาการเมื่อยลา  ยกตัวอยางเชน 
ลุกขึน้และเดินออกจากผลิตภณัฑหรอืยืดกลามเน้ือสกัสองสามนาที ในทุก ๆ ช่ัวโมง
ท่ีคุณใชงานเครือ่งผลิตภัณฑ

❖ การหยุดพักสายตาจากการทํางานเปนประจําเปนสิ่งท่ีสําคัญ ถาคุณใชเครือ่งผลิตภัณฑเปน
ระยะเวลานานหรือตองทํางานใหเสร็จทันตามเวลาท่ีกําหนด

❖ ถาหากเกิดความเครียดจากการทํางาน ตรงน้ีจะสงผลรายกับสุขภาพของคุณ พยายาม
ระบุสิ่งท่ีทําใหคุณเกิดความเครยีดและคนหาแนวทางเพื่อชวยลดความเครียด

รูปแบบการพิมพ

การพักและปรับเปล่ียนอากัปกิริยา

รปูแบบการพิมพ / การพักและปรบัเปลี่ยนอากัปกิรยิา
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❖ เมื่อคุณใชผลิตภณัฑท่ีสนามบิน, บนเครือ่งบิน, รถไฟ หรือในหอง
ประชุม คณุตองมั่นใจวาคุณใชเวลาในการพิจารณาถึงลักษณะในการวางทาตามจุดตางๆ 
ท่ีไดกลาวมากอนหนาน้ี 

❖ เมื่อคุณใชงานบนทองถนน ตรงน้ีอาจจะเปนเรื่องยากในการต้ังเครือ่งผลิตภัณฑแบบ
พกพาในตําแหนงท่ีเหมาะสม  ในเหตุการณเหลาน้ี คุณจําเปนตองพักสายตาและเปล่ียน
อากัปกิริยาของคุณบอยครัง้มากขึน้ เพื่อลดอาการตึงเตรียดของรางกายท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นมากเกินไป

❖ ปรับใชสิ่งตางๆ อยางสรางสรรค เมื่อคุณอยูในหองพักของโรงแรม พับผาหมหรอื
หมอนเพ่ือใชในการรองรบัสวนหลังของคุณ หรอืใชเปนท่ีรองแขน เพื่อวางตําแหนง
เครื่องผลิตภัณฑใหอยูในระดับความสูงท่ีเหมาะสม จําไววาตองวางเครื่องผลิตภัณฑ
ไวบนพื้นผิวท่ีสม่ําเสมอและแข็ง  การใชเครื่องผลิตภัณฑบนพรม,ผาหมหรอืวัตถุ
ท่ีมีความออนนุม อาจจะเปนการปดก้ันชองระบายความรอนซึ่งอยูบรเิวณฐานของ
เครื่องผลิตภัณฑและอาจจะเปนสาเหตุทําใหเครื่องผลิตภัณฑมีความรอนมากเกินไป 
(ดูท่ีหัวขอ "การจัดเตรียมพื้นท่ีวางใหเพียงพอกับการระบายความรอน" ในคูมอื
วิธกีารใชงานเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบาย)

การถือผลิตภัณฑ เปนเวลานานๆ อาจกอใหเกิดอาการเม่ือยลาท่ีบาและแขนได  
หากคุณถือผลิตภัณฑดวยสิง่อ่ืนๆ 
โปรดเลือกใชกระเปาคอมพิวเตอรท่ีออกแบบมาอยางถูก หลักสรีระศาสตร

ทําตามคําแนะนําจากพนักงานดูแลสุขภาพและความปลอดภัยจากบริษัทของคุณ  ติดตอพวกเขา
ถาคุณตองการขอความชวยเหลือ ในการปรับเปล่ียนเครื่องผลิตภัณฑของคุณหรือการปรับ
ระดับความสวาง

อีกครั้ง ถาหากคุณพบวาตนเองยังมีอาการเจ็บ, ปวด, ชา, รอนหรอืเมื่อยกลับมาอีกครัง้ คุณควร
รบีพบแพทยโดยทันที  อาการตางๆ เหลาน้ี อาจจะทําใหเกิดสภาวะในการรกัษาท่ีรายแรงซึ่ง
อาจจะตองเขารบัการรักษาโดยดวน

สําหรับคําแนะนําเก่ียวกับสภาพแวดลอมท่ีสะดวกสบายในการใชคอมพิวเตอรของคุณอ่ืนๆ, 
ลูกคาในประเทศสหรัฐอเมรกิาสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ีเว็บไซตสํานักงานความปลอดภัย
และสขุภาพในอาชีพ, กรมแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกาท่ี http://www.osha.gov/SLTC/etools/
computerworkstations/

คําแนะนําในการพกพาเครื่องผลิตภณัฑ

การเคลื่อนยายผลิตภัณฑ

การขอความชวยเหลือเพิ่มเติม

คําแนะนําในการพกพาเครือ่งผลิตภัณฑ / การเคลื่อนยายผลิตภัณฑ /
และขอความชวยเหลือเพิ่มเติม
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❏  เกาอ้ีของคุณน่ังแลวสบายหรือไม - เกาอ้ีรองรบัแผนหลังและแขนของคุณไดดีหรอืไม?

❏ เทาของคุณวางราบกับพื้นหรือไม?

❏ พื้นท่ีใตโตะทํางานของคุณมีมากพอสําหรับการยดืขาหรือไม?

❏ คียบอรดและเมาสต้ังอยูในระดับขอศอกหรอืไม?

❏ หัวไหลของคุณผอนคลายในขณะท่ีคุณใชคียบอรดหรอืไม?

❏ หัวไหลของคุณรูสกึผอนคลายเม่ือใชเมาสหรืออุปกรณช้ีตําแหนงในรปูแบบอ่ืนๆ หรอืไม?

❏ มือและขอมือของคุณจัดอยูในตําแหนงท่ีสบายและยืดตรงหรือไม?

❏ แขนของคณุรับนํ้าหนักท่ีบรเิวณตนแขน (ไมใชท่ีขอมือ) หรอืไม?

❏ คุณจับเมาสหรอืแทรค็บอลลอยางเปนอิสระและมือท่ีใชมีการผอนคลายหรือไม?

❏ คุณพิมพงานแบบสัมผสัหรือใชเมาสแบบสัมผัสหรอืไม?

❏ คุณทําความสะอาดเมาสหรือแทรค็บอลลเปนประจําหรือไม?

❏ ขอบดานบนของหนาจออยูในระดับใกลเคียงกับระดับสายตาหรือไม?

❏ หนาจอมีระยะหางประมาณหน่ึงชวงแขนหรอืไม?

❏ คุณตองจองมองท่ีหนาจอหรือไม?

❏ หนาจอของคุณมีการปรบัระดับเอียงลาดซึง่งายตอการอานหรอืไม?

❏ คุณเปล่ียนอากัปกิรยิาเปนประจําหรือไม?

❏ คุณมีการหยุดพัก อยางนอยหนึ่งครั้งในแตละช่ัวโมงหรอืไม?

รายการตรวจสอบลักษณะการวางทาท่ีเหมาะสม
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