
เพื่อความปลอดภยัของคุณ

โปรดอ่านหมายเหตุเหล่านีก่้อนการใช้งาน

หมายเหตุเพื่อความปลอดภยั

• โปรดใช้กล้องอยา่งเหมาะสม อา่นหมายเหตเุพ่ือความปลอดภยัเหลา่นี ้และ คู่มือผูใ้ช ้ของคณุโดยละเอียดก่อนการใช้งาน

• หลงัจากอา่นหมายเหตเุพ่ือความปลอดภยัแล้ว โปรดเก็บไว้ในท่ีปลอดภยั

เก่ียวกับไอคอนต่างๆ

ไอคอนท่ีแสดงด้านลา่งนีมี้การใช้ในเอกสารนีเ้พ่ือแสดงถงึความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ ถ้าไมป่ฏิบตัิ

ตามข้อมลูท่ีไอคอนนัน้ระบแุละไมไ่ด้ใช้ผลติภณัฑ์อยา่งถกูต้อง

ค�าเตอืน ไอคอนนีแ้สดงถงึการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรงถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ข้อควร

ระวัง
ไอคอนนีแ้สดงถงึการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ไอคอนท่ีแสดงด้านลา่งใช้แสดงถงึประเภทของค�าแนะน�าท่ีจะต้องปฏิบตัติาม

ไอคอนรูปสามเหลี่ยมหมายถงึข้อมลูท่ีต้องมีความระมดัระวงั (“ส�าคญั”)

ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงวา่การกระท�าท่ีระบนุัน้เป็นสิง่ท่ีต้องห้าม (“ต้องห้าม”)

ไอคอนรูปวงกลมทบึพร้อมเคร่ืองหมายอศัเจรีย์แสดงถงึการกระท�าท่ีต้องด�าเนินการ (“จ�าเป็น”)

 ค�าเตอืน

ถอดปลัก๊จากเตา้รบั

ไฟฟ้า

ถ้าเกดิปัญหา ให้ปิดกล้อง ถอดแบตเตอร่ี และถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับออก การใช้กล้องตอ่ไปเม่ือ

กล้องมีควนั มีกลิน่ผิดปกต ิหรือมีสภาวะท่ีผิดปกต ิอาจท�าให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร ตดิตอ่ตวัแทนจ�าหนา่ย 

FUJIFILM ของคณุ

อย่าให้น�้าหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ตัวกล้อง ถ้ามีน�า้หรือสิง่แปลกปลอมเข้าสูต่วักล้อง ให้ปิดกล้อง ถอดแบตเตอร่ี และ

ถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัออก การใช้กล้องตอ่ไปอาจท�าให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร ตดิตอ่ตวัแทนจ�าหนา่ย 

FUJIFILM ของคณุ

หา้มใชใ้นหอ้งน�้าหรือ 

หอ้งอาบน�้า

ห้ามใช้กล้องในห้องน�้าหรือห้องอาบน�้า อาจท�าให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

หา้มถอดประกอบ

ห้ามพยายามเปล่ียนหรือถอดประกอบกล้อง (ห้ามเปิดตัวกล้องออก) หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจท�าให้เกิด

เพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

หา้มสมัผสัช้ินส่วน

ภายใน

ถ้าตัวเคร่ืองเปิดออกเน่ืองจากการตกหล่นหรืออุบัตเิหตุอ่ืนๆ โปรดอย่าสัมผัสชิ้นส่วนภายในทีเ่ปิดออก หากไม่

ปฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจท�าให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรหรือเกิดเพลงิไหม้เน่ืองจากการสมัผสัชิน้สว่นท่ีเสียหาย น�าแบตเตอร่ี

ออกทนัที โดยระวงัไมใ่ห้เกิดการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าลดัวงจร และน�าผลติภณัฑ์ไปยงัจดุท่ีซือ้ผลติภณัฑ์เพ่ือขอค�าแนะน�า

ห้ามเปล่ียน ให้ความร้อนหรือบดิงอหรือดงึสาย และอย่าวางของหนักทบัสายทีเ่ช่ือมต่อ การกระท�าเหลา่นีอ้าจท�าให้

สายเสียหายและท�าให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ถ้าสายไฟเสียหาย โปรดตดิตอ่ตวัแทนจ�าหนา่ย FUJIFILM ของคณุ

อย่าวางกล้องบนพ้ืนผิวทีไ่ม่ม่ันคง อาจท�าให้กล้องตกหลน่หรือพลกิคว�่าและท�าให้เกิดการบาดเจ็บได้

อย่าพยายามถ่ายรูปขณะเคล่ือนไหว ห้ามใช้กล้องขณะท่ีเดนิหรือขณะขบัข่ี อาจท�าให้คณุหกล้มหรือประสบอบุตัเิหตุ

บนท้องถนนได้

ห้ามสัมผัสชิ้นส่วนทีเ่ป็นโลหะของกล้องขณะทีมี่พายุฟ้าคะนอง อาจท�าให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรเน่ืองจากกระแสไฟฟ้า

เหน่ียวจากประจขุองฟ้าผา่

ห้ามใช้แบตเตอร่ีอ่ืนนอกเหนือจากทีร่ะบุ ใสแ่บตเตอร่ีตามท่ีแสดงโดยสญัลกัษณ์

ห้ามให้ความร้อน เปล่ียน หรือถอดประกอบแบตเตอร่ี ห้ามท�าตกหรือท�าให้แบตเตอร่ีได้รับแรงกระแทก ห้าม

เกบ็แบตเตอร่ีกับผลิตภัณฑ์ทีเ่ป็นโลหะ การกระท�าเหลา่นีอ้าจท�าให้แบตเตอร่ีระเบดิหรือร่ัว และท�าให้เกิดเพลงิไหม้หรือ

การบาดเจ็บ

ใช้เฉพาะแบตเตอร่ีหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับทีร่ะบุให้ใช้กับกล้องน้ีเท่าน้ัน ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้านอก

เหนือจากแรงดันไฟฟ้าเข้าทีร่ะบุ การใช้แหลง่จา่ยพลงังานอ่ืนอาจท�าให้เกิดเพลงิไหม้

ถ้าแบตเตอร่ีร่ัวและของเหลวจากแบตเตอร่ีสัมผัสดวงตา ผิวหนังหรือเส้ือผ้า ให้ล้างบริเวณน้ันๆ ด้วยน�้าสะอาด

และพบแพทย์ หรือตดิต่อหมายเลขช่วยเหลือฉุกเฉินทนัที

ห้ามใช้เคร่ืองชาร์จอ่ืนนอกเหนือจากทีร่ะบุไว้ในทีน้ี่เพื่อชาร์จแบตเตอร่ี เคร่ืองชาร์จท่ีมีให้นัน้มีให้ใช้กบัแบตเตอร่ี

ประเภทท่ีมาพร้อมกบักล้องเทา่นัน้ การใช้เคร่ืองชาร์จเพ่ือชาร์จแบตเตอร่ีทัว่ไปหรือแบตเตอร่ีท่ีชาร์จซ�า้ได้อาจท�าให้แบตเตอร่ี

ร่ัว ร้อนจดั หรือระเบดิได้

การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของบุคคลมากเกนิไปอาจท�าให้สายตาบกพร่องได้  

ใช้ความระมดัระวงัเม่ือถ่ายรูปเดก็ทารกและเดก็เลก็

ห้ามใช้ในทีซ่ึง่มีวัตถุไวไฟ ก๊าซทีร่ะเบดิได้ หรือฝุ่นละออง

เม่ือพกพาแบตเตอร่ี โปรดตดิต้ังไว้ในกล้องดจิติอลหรือเกบ็ไว้ในกระเป๋าแขง็ เม่ือจัดเกบ็แบตเตอร่ี ให้เกบ็ไว้ใน

กระเป๋าแขง็ เม่ือทิง้ ให้ปิดข้ัวของแบตเตอร่ีด้วยเทปทีเ่ป็นฉนวน การสมัผสักบัวตัถอ่ืุนหรือแบตเตอร่ีท่ีเป็นโลหะอาจ

ท�าให้แบตเตอร่ีลกุไหม้หรือระเบดิได้

เกบ็การ์ดหน่วยความจ�า ฐานเสียบแฟลช และชิ้นส่วนขนาดเล็กอ่ืนๆ ให้ห่างจากเดก็เล็ก เดก็อาจกลืนชิน้สว่นขนาด

เลก็ได้ จงึควรเก็บให้พ้นจากมือเดก็ หากเดก็กลืนชิน้สว่นขนาดเลก็ ให้น�าเดก็ไปพบแพทย์หรือโทรเรียกหนว่ยฉกุเฉินทนัที

เกบ็รักษาให้พ้นมือเดก็ วสัดท่ีุอาจท�าให้เกิดอนัตรายได้ ได้แก่ สายคล้อง ซึง่อาจพนัคอของเดก็ ท�าให้รัดคอได้ และแฟลช 

อาจท�าให้สายตาบกพร่องได้

ให้ปฏบัิตติามค�าส่ังของพนักงานสายการบนิและโรงพยาบาล ผลติภณัฑ์นีอ้าจปลอ่ยคลื่นความถ่ีวิทยท่ีุอาจรบกวน

อปุกรณ์การบนิหรือการแพทย์

 ข้อควรระวัง

ห้ามใช้กล้องน้ีในสถานทีซ่ึง่มีละอองน�้ามัน ไอน�้า ความช้ืน หรือฝุ่นละออง อาจท�าให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

ห้ามใช้กล้องน้ีในสถานทีซ่ึง่มีอุณหภมูร้ิอนจัด ห้ามทิง้กล้องไว้ในสถานท่ีเชน่ รถท่ีปิดประตหูน้าตา่งหรืออยูก่ลาง

แสงแดด อาจท�าให้เกิดเพลงิไหม้

ห้ามวางของหนักทบักล้อง อาจท�าให้ของหนกัตกหลน่และท�าให้เกิดการบาดเจ็บได้

ห้ามเคล่ือนย้ายกล้องขณะทียั่งต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ ห้ามดงึสายไฟเพื่อถอดอะแดปเตอร์

ไฟฟ้ากระแสสลับออก อาจท�าให้สายไฟหรือสายเคเบลิเสียหายและเกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

ห้ามปิดหรือห่อกล้องหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับด้วยผ้าหรือผ้าห่ม อาจท�าให้เกิดความร้อนสะสมและท�าให้

ตวัเคร่ืองบดิงอหรือเกิดเพลงิไหม้ได้

เม่ือท�าความสะอาดกล้อง หรือเม่ือไม่ได้ใช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดน�าแบตเตอร่ีออกและถอดปล๊ักอะแดปเตอร์

ไฟฟ้ากระแสสลับ มิฉะนัน้อาจท�าให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

เม่ือการชาร์จสิ้นสุดลง ให้ถอดปล๊ักของเคร่ืองชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้า การเสียบปลัก๊เคร่ืองชาร์จทิง้ไว้ในเต้ารับ

ไฟฟ้าอาจท�าให้เกิดเพลงิไหม้

เม่ือถอดการ์ดหน่วยความจ�า การ์ดอาจหลุดออกจากช่องเร็วเกนิไป ใช้น้ิวมือจับและค่อยๆ น�าการ์ดออก อาจเกิด

การบาดเจ็บจากการ์ดท่ีหลดุออกมาได้

ขอรับการทดสอบและท�าความสะอาดภายในกล้องเป็นประจ�า ฝุ่ นละอองสะสมในกล้องอาจท�าให้เกิดเพลงิไหม้หรือ

ไฟฟ้าลดัวงจรได้ ตดิตอ่ตวัแทนจ�าหนา่ย FUJIFILM เพ่ือขอรับบริการท�าความสะอาดภายในทกุสองปี โปรดทราบวา่บริการ

เหลา่นีจ้ะมีคา่บริการ

มีอันตรายจากการระเบดิถ้าเปล่ียนไม่ถูกต้อง เปล่ียนด้วยประเภททีเ่หมือนกันหรือเทยีบเท่ากันเท่าน้ัน

แบตเตอร่ีและแหล่งจ่ายพลังงาน

หมายเหตุ: ตรวจสอบประเภทของแบตเตอร่ีทีใ่ช้ในกล้องและอ่านหวัข้อทีเ่หมาะสม

ข้อมลูตอ่ไปนีอ้ธิบายถงึการใช้แบตเตอร่ีอยา่งเหมาะสม และยืดอายกุารใช้งานแบตเตอร่ีให้ยาวนาน การใช้งานไมเ่หมาะสมจะท�าให้

แบตเตอร่ีมีอายกุารใช้งานลดลงหรือท�าให้แบตเตอร่ีร่ัว มีความร้อนสงู เกิดเพลงิไหม้ หรือระเบดิ

แบตเตอร่ี Li-ion

อ่านหวัข้อน้ีถ้ากล้องของคุณใช้แบตเตอร่ี Li-ion ทีช่าร์จซ�า้ได้

แบตเตอร่ีท่ีจ�าหนา่ยให้ไมมี่การชาร์จประจไุว้ โปรดชาร์จแบตเตอร่ีก่อนท่ีจะใช้ เก็บแบตเตอร่ีไว้ในท่ีเก็บเม่ือไมไ่ด้ใช้

■■ หมายเหตุเก่ียวกับแบตเตอร่ี

แบตเตอร่ีจะสญูเสียประจไุฟฟ้าไปช้าๆ เม่ือไมไ่ด้ใช้งาน ชาร์จแบตเตอร่ีหนึง่หรือสองวนัก่อนการใช้งาน

คณุสามารถยืดอายกุารใช้งานแบตเตอร่ีด้วยการปิดกล้องเม่ือไมใ่ช้งาน

ความจขุองแบตเตอร่ีจะลดลงเม่ืออณุหภมิูต�่า แบตเตอร่ีท่ีใช้พลงังานใกล้หมดจะไมส่ามารถใช้งานได้เม่ืออยูใ่นท่ีเยน็ เก็บแบตเตอร่ี

ส�ารองท่ีชาร์จเตม็ไว้ในท่ีอบอุน่ และเปลี่ยนแบตเตอร่ีเม่ือต้องการ หรือเก็บแบตเตอร่ีไว้ในกระเป๋าหรือท่ีอบอุน่ และใสแ่บตเตอร่ีเม่ือ

ต้องการถ่ายรูปเทา่นัน้ ห้ามวางแบตเตอร่ีให้สมัผสักบัอปุกรณ์ให้ความร้อนมือหรืออปุกรณ์ท�าความร้อนอ่ืนๆ โดยตรง

■■ การชาร์จแบตเตอร่ี

ชาร์จแบตเตอร่ีในเคร่ืองชาร์จแบตเตอร่ีท่ีให้มา เวลาในการชาร์จจะเพ่ิมขึน้ในอณุหภมิูห้องท่ีต�่ากวา่ +10 °C หรือมากกวา่ +35 °C อยา่

พยายามชาร์จแบตเตอร่ีท่ีอณุหภมิูสงูกวา่ 40 °C และแบตเตอร่ีจะไมช่าร์จในท่ีอณุหภมิูต�่ากวา่ 0 °C

ห้ามพยายามชาร์จแบตเตอร่ีท่ีชาร์จจนเตม็แล้วซ�า้ แตค่ณุไมจ่�าเป็นต้องใช้แบตเตอร่ีจนหมดพลงังานก่อนท่ีจะชาร์จอีกครัง้

หลงัจากการชาร์จหรือใช้งาน แบตเตอร่ีมีความร้อนสงูขึน้ ซึง่เป็นอาการปกติ

■■ อายุการใช้งานแบตเตอร่ี

ท่ีอณุหภมิูปกต ิจะสามารถชาร์จแบตเตอร่ีซ�า้ได้ประมาณ 300 ครัง้ การท่ีระยะเวลาท่ีแบตเตอร่ีเก็บประจไุว้ได้ลดลงจนสงัเกตเหน็ได้นัน้ 

แสดงให้เหน็วา่แบตเตอร่ีสิน้อายกุารใช้งานและควรเปลี่ยนใหมแ่ล้ว

■■ การจดัเกบ็

ประสทิธิภาพของแบตเตอร่ีอาจลดลง ถ้าชาร์จแบตเตอร่ีจนเตม็แล้วไมไ่ด้ใช้งานและวางทิง้ไว้เป็นเวลานาน ใช้แบตเตอร่ีจนหมด

พลงังานก่อนท่ีจะจดัเก็บ

ถ้าไมใ่ช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดน�าแบตเตอร่ีออก แล้วเก็บไว้ในท่ีแห้งซึง่มีอณุหภมิูห้องระหวา่ง +15 °C ถงึ +25 °C ห้ามเก็บไว้ในท่ีซึง่

มีอากาศร้อนจดัหรือเยน็จดั

■■ ข้อควรระวัง: การใช้แบตเตอร่ี

• ห้ามขนสง่หรือเก็บไว้กบัวตัถท่ีุเป็นโลหะ เชน่ สร้อยคอหรือเข็มกลดั

• อยา่ให้ถกูเปลวไฟหรือความร้อน

• ห้ามถอดประกอบหรือดดัแปลง

• ใช้กบัเคร่ืองชาร์จท่ีก�าหนดเทา่นัน้

• ก�าจดัทิง้แบตเตอร่ีท่ีใช้งานแล้วทนัที

• ห้ามท�าตกหรือท�าให้ได้รับแรงกระแทกรุนแรง

• ห้ามให้ถกูน�า้

• รักษาความสะอาดของขัว้

• แบตเตอร่ีและตวักล้องอาจอุน่ขึน้หลงัจากใช้งานเป็นเวลานาน ซึง่เป็นอาการปกติ

■■ การทิง้

ทิง้แบตเตอร่ีท่ีใช้แล้วตามระเบียบข้อบงัคบัของท้องถ่ิน



เพื่อความปลอดภัยของคุณ

อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ (จ�าหน่ายแยกต่างหาก)

ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัของ FUJIFILM เทา่นัน้กบักล้องนี ้อะแดปเตอร์อ่ืนอาจท�าให้กล้องเสียหาย

• อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัใช้ส�าหรับภายในอาคารเทา่นัน้

• โปรดตรวจสอบวา่ปลัก๊กระแสตรงเช่ือมตอ่กบักล้องอยา่งแนน่หนา

• ปิดกล้องก่อนท่ีจะดงึสายเช่ือมตอ่กบัอะแดปเตอร์ออก ถอดสายเช่ือมตอ่ด้วยการจบัท่ีปลัก๊ ไมใ่ชท่ี่สายเคเบลิ

• ห้ามใช้กบัอปุกรณ์อ่ืน

• ห้ามถอดประกอบ

• ห้ามมิให้ได้รับความร้อนและความชืน้สงู

• ห้ามท�าให้ได้รับแรงกระแทกรุนแรง

• อะแดปเตอร์อาจมีเสียงหึง่ๆ หรืออาจสมัผสัแล้วร้อนระหวา่งการใช้งาน ซึง่เป็นอาการปกติ

• ถ้าอะแดปเตอร์ท�าให้เกิดสญัญาณรบกวนวิทย ุให้ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนต�าแหนง่ของเสาอากาศรับสญัญาณ

การใช้กล้อง

• ห้ามเลง็กล้องไปยงัแหลง่ก�าเนิดแสงสวา่งจ้า เชน่ ดวงอาทิตย์ในขณะท่ีไมมี่เมฆบงั มิฉะนัน้อาจท�าให้เซน็เซอร์ภาพของกล้องเสียหาย

ได้

• แสงอาทิตย์สวา่งจ้าท่ีโฟกสัผา่นชอ่งมองภาพอาจท�าให้แผงของชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์ (EVF) เสียหาย ห้ามเลง็ชอ่งมองภาพ

อิเลก็ทรอนิกส์ไปยงัดวงอาทิตย์

ถ่ายรูปทดสอบ

ก่อนท่ีจะถ่ายรูปในโอกาสส�าคญั (เชน่ งานแตง่งานหรือก่อนท่ีจะเดนิทางโดยน�ากล้องไปด้วย) ให้ทดสอบถ่ายรูปและดผูลลพัธ์เพ่ือให้

มัน่ใจวา่กล้องท�างานตามปกต ิFUJIFILM Corporation ไมมี่สว่นรับผิดตอ่ความเสียหายหรือการสญูเสียผลก�าไรท่ีเป็นผลจากการ

ท�างานผิดปกติของผลติภณัฑ์

หมายเหตุเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ

ยกเว้นกรณีท่ีใช้ส�าหรับการใช้งานสว่นตวั ภาพท่ีบนัทกึโดยใช้ระบบกล้องดจิิตอลของคณุนัน้ไมส่ามารถน�ามาใช้ในลกัษณะท่ีละเมิด

กฎหมายลขิสทิธ์ิ ถ้าไมไ่ด้รับความยินยอมจากเจ้าของ โปรดทราบวา่มีข้อจ�ากดับางอยา่งในการถ่ายรูปการแสดงสดบนเวที กิจกรรม

ความบนัเทิงและการแสดงนิทรรศการ แม้จะเป็นการบนัทกึเพ่ือใช้เป็นการสว่นตวัก็ตาม และผู้ใช้ควรทราบวา่การโอนการ์ดหนว่ยความ

จ�าท่ีมีภาพหรือข้อมลูท่ีได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลขิสทิธ์ินัน้สามารถท�าได้เฉพาะภายในข้อจ�ากดัท่ีกฎหมายลขิสทิธ์ิก�าหนดไว้

เทา่นัน้

การจัดการ

เพ่ือให้มีการบนัทกึภาพอยา่งถกูต้อง โปรดอยา่ให้กล้องได้รับแรงกระแทกหรือการสัน่สะเทือนขณะท่ีบนัทกึภาพ

จอผลึกเหลว

ในกรณีท่ีจอแสดงผลเสียหาย ควรหลีกเลี่ยงการสมัผสัถกูผลกึเหลว ด�าเนินการในกรณีเร่งดว่นตอ่ไปนีถ้้าเกิดสถานการณ์อยา่งใดอยา่ง

หนึง่ดงันีข้ึน้:

• ถ้าผลึกเหลวสัมผัสกับผิวหนังของคุณ ท�าความสะอาดบริเวณนัน้ด้วยผ้า และจากนัน้ล้างให้สะอาดด้วยสบูแ่ละน�า้ไหล

• ถ้าผลึกเหลวเข้าตา ล้างบริเวณท่ีสมัผสัถกูด้วย น�า้สะอาดอยา่งน้อย 15 นาที จากนัน้พบแพทย์ทนัที

• ถ้ากลืนผลึกเหลว ล้างปากให้สะอาดด้วยน�า้ ปริมาณมากๆ ด่ืมน�า้ปริมาณมากๆ และพยายามท�าให้อาเจียน จากนัน้พบแพทย์ทนัที

แม้วา่จอภาพจะถกูผลติขึน้โดยใช้เทคโนโลยีท่ีมีความแมน่ย�าสงู แตก็่อาจมีพิกเซลท่ีสวา่งอยูเ่สมอหรือดบัอยูเ่สมอ กรณีเชน่นีไ้มใ่ชก่าร

ท�างานผิดปกติ และภาพท่ีบนัทกึด้วยผลติภณัฑ์จะไมไ่ด้รับผลกระทบ

ข้อมูลเคร่ืองหมายการค้า

ภาพแบง่ดิจิตอลเป็นเคร่ืองหมายการค้า หรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ FUJIFILM xD-Picture Card และ E เป็น

เคร่ืองหมายการค้าของ FUJIFILM Corporation ตวัอกัษรท่ีใช้ รวมในท่ีนีไ้ด้รับการพฒันาโดย DynaComware Taiwan Inc. 

Macintosh, QuickTime และ Mac OS เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ Apple Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ โลโก้ Windows 

เป็นเคร่ืองหมายการค้าของกลุม่บริษัท Microsoft Wi-Fi® และ Wi-Fi Protected Setup® เป็นเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ 

Wi-Fi Alliance Adobe และ Adobe Reader เป็นเคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Adobe Systems 

Incorporated ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือ ประเทศอ่ืนๆ โลโก้ SDHC และ SDXC เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ SD-3C, LLC โลโก้ HDMI 

เป็นเคร่ืองหมายการค้า ช่ือทางการค้าอ่ืนๆ ทัง้หมดท่ีกลา่วถงึในคูมื่อนีเ้ป็นเคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ

ผู้ ท่ีเป็นเจ้าของ

การรบกวนทางไฟฟ้า

กล้องนีอ้าจรบกวนอปุกรณ์ของโรงพยาบาลหรืออปุกรณ์ด้านการบนิ โปรดสอบถามเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลหรือสายการบนิก่อนท่ีจะใช้

กล้องในโรงพยาบาลหรือในเคร่ืองบนิ

ระบบโทรทศัน์สี

NTSC (กรรมการระบบโทรทศัน์แหง่ชาต)ิ เป็นการแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทศัน์สีจ�าเพาะท่ีปรับใช้สว่นใหญ่ในสหรัฐฯ แคนาดา 

และญ่ีปุ่ น PAL (เส้นกวาดสลบั) เป็นระบบโทรทศัน์สีท่ีปรับใช้สว่นใหญ่ในประเทศยโุรปและจีน

Exif Print (Exif เวอร์ช์ช่ััน 2.3)

Exif Print เป็นรูปแบบของไฟล์กล้องดจิิตอลท่ีแก้ไขใหม ่ซึง่มีการเก็บข้อมลูในภาพถ่ายเพ่ือใช้ในการผลติสีระหวา่งการพิมพ์

ประกาศส�าคัญ: อ่านก่อนใช้ซอฟต์แวร์นี ้

ห้ามมิให้มีการสง่ออกทัง้ทางตรงและทางอ้อม สว่นหนึง่สว่นใดหรือทัง้หมดของซอฟต์แวร์ท่ีได้รับอนญุาตใช้งานนีโ้ดยไมไ่ด้รับอนญุาต

โดยหนว่ยงานผู้ก�ากบัดแูล

ประกาศ

เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าชอ็ต ห้ามให้ผลิตภัณฑ์เปียกฝนหรือช้ืน

โปรดอ่าน “หมายเหตุเพ่ือความปลอดภัย” และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจเน้ือหาก่อนใช้งานกล้อง

ส�าหรับลูกค้าในประเทศแคนาดา

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
ข้อควรระวัง: ระบบดิจิตอลคลาส B นีเ้ป็นไปตาม ICES-003 ของประเทศแคนาดา

ประกาศอุตสาหกรรมแคนาดา: อปุกรณ์นีเ้ป็นไปตามมาตรฐาน Industry Candada's licence-exempt RSS โดยท�างานตาม

เง่ือนไขสองข้อตอ่ไปนี ้(1) อปุกรณ์นีจ้ะไมก่่อให้เกิดการรบกวน และ (2) อปุกรณ์นีต้้องยอมรับการรบกวนใดๆ รวมถงึการรบกวนท่ีอาจ

ท�าให้การท�างานของอปุกรณ์ไมเ่ป็นไปตามท่ีต้องการ

อปุกรณ์นีแ้ละเสาอากาศต้องไมอ่ยูใ่นต�าแหนง่ร่วมหรือท�างานร่วมกบัเสาอากาศหรือเคร่ืองสง่สญัญาณอ่ืนๆ ยกเว้นวิทยใุนตวัท่ีผา่น

การทดสอบแล้ว คณุสมบตักิารเลือกรหสัประเทศอาจถกูปิดใช้งานส�าหรับผลติภณัฑ์ท่ีจ�าหนา่ยในประเทศสหรัฐอเมริกา/แคนาดา

ประกาศการได้รับรังสี: หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีอยูไ่มไ่ด้แสดงปัญหาด้านสขุภาพท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้อปุกรณ์ไร้สายก�าลงั

ต�่า อยา่งไรก็ตาม ไมมี่ข้อพิสจูน์วา่ อปุกรณ์ไร้สายก�าลงัต�่าเหลา่นีมี้ความปลอดภยัทัง้หมด อปุกรณ์ไร้สายก�าลงัต�่าปลอ่ยพลงังานคลื่น

ความถ่ีวิทย ุ(RF) ระดบัต�่า ในชว่งคลื่นไมโครเวฟ ขณะท่ีก�าลงัใช้งาน ในขณะท่ีคลื่นความถ่ีวิทยรุะดบัสงูสามารถสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพ 

(โดยให้ความร้อนแก่กล้ามเนือ้) การได้รับคลื่นความถ่ีวิทยรุะดบัต�่าไมมี่ผลกระทบในการสร้างความร้อน ท�าให้ไมท่ราบผลกระทบตอ่

สขุภาพท่ีไมพ่งึประสงค์ มีงานวิจยัจ�านวนมากเก่ียวกบัการได้รับคลื่นความถ่ีวิทยรุะดบัต�่าไมพ่บผลกระทบทางชีวภาพอ่ืนๆ งานวิจยั

บางชิน้ได้แสดงความเหน็วา่อาจมีผลกระทบทางชีวภาพบางประการ แตข้่อค้นพบดงักลา่วไมมี่การยืนยนัจากงานวิจยัอ่ืนๆ เพ่ิมเตมิ 

X70 ผา่นการทดสอบและพบวา่เป็นไปตามข้อจ�ากดัการได้รับรังสี IC ท่ีก�าหนดไว้ส�าหรับสภาพแวดล้อมท่ีไมไ่ด้ควบคมุ และเป็นไปตาม

มาตรฐาน RSS-102 ของกฎการได้รับคลื่นความถ่ีวิทย ุ(RF) IC

การก�าจัดทิง้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ในทีพั่กอาศัยส่วนบุคคล
ในสหภาพยุโรป นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์: สญัลกัษณ์นีบ้นผลติภณัฑ์ หรือคูมื่อและใบรับประกนั และ/

หรือบนบรรจภุณัฑ์หมายความวา่ไมค่วรก�าจดัผลติภณัฑ์นีร้วมกบัขยะมลูฝอยภายในครัวเรือน แตค่วรน�าไปยงัจดุรวบรวม

ท่ีเหมาะสมส�าหรับการน�าอปุกรณ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์กลบัมาใช้ใหม่

การตรวจสอบให้แนใ่จวา่ผลติภณัฑ์นีไ้ด้รับการก�าจดัทิง้อยา่งถกูต้องแล้ว จะชว่ยป้องกนัผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่สิง่แวดล้อม

และสขุภาพของมนษุย์ ท่ีอาจเกิดจากการจดัการขยะของผลติภณัฑ์นีอ้ยา่งไมเ่หมาะสม

สญัลกัษณ์นีบ้นแบตเตอร่ีหรือหม้อสะสมไฟฟ้าหมายความวา่ไมค่วจก�าจดัแบตเตอร่ีเหลา่นีร้วมกบัขยะมลูฝอยในครัว

เรือน

หากอปุกรณ์ของคณุมีแบตเตอร่ีหรือหม้อสะสมไฟฟ้าท่ีถอดออกได้งา่ย โปรดก�าจดัทิง้ตา่งหากตามข้อบงัคบัในท้องถ่ินของคณุ

การน�าวสัดกุลบัมาใช้ใหมจ่ะชว่ยอนรัุกษ์แหลง่ทรัพยากรตามธรรมชาต ิส�าหรับรายละเอียดข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการน�าผลติภณัฑ์

นีก้ลบัมาใช้ใหม ่โปรดตดิตอ่ส�านกังานเทศบาลในท้องถ่ินของคณุ หนว่ยบริการก�าจดัขยะมลูฝอยในครัวเรือน หรือร้านค้าท่ีคณุซือ้

ผลติภณัฑ์

ในประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์: หากคณุต้องการก�าจดัทิง้ผลติภณัฑ์นี ้รวมถงึ

แบตเตอร่ีหรือหม้อสะสมไฟฟ้า โปรดตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีในท้องถ่ินและสอบถามวิธีการก�าจดัทิง้ท่ีเหมาะสม

ในประเทศญ่ีปุ่น: สญัลกัษณ์บนแบตเตอร่ีนีแ้สดงวา่ต้องจ�ากดัการทิง้แบตเตอร่ีเหลา่นีแ้ยกตา่งหาก

ส�าคัญ: โปรดอ่านประกาศต่อไปน้ีก่อนใช้งานเคร่ืองส่งสัญญาณไร้สายในตัวกล้อง

 Qผลติภณัฑ์นี ้มีฟังก์ชัน่การเข้ารหสัท่ีพฒันาขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ควบคมุโดยระเบียบวา่ด้วยการบริหารการสง่ออกของ

สหรัฐอเมริกา และอาจไมส่ามารถสง่ออกหรือสง่ออกตอ่ไปยงัประเทศท่ีสหรัฐอเมริกามีการห้ามสง่สนิค้า

• ใช้ส�าหรับเป็นชิ้นส่วนของเครือข่ายไร้สายเท่าน้ัน FUJIFILM ไมมี่สว่นรับผิดชอบตอ่ความเสียหายท่ีเป็นผลจากการใช้งานโดย

ไมไ่ด้รับอนญุาต ห้ามใช้ส�าหรับการท�างานท่ีจ�าเป็นต้องมีความแมน่ย�าในระดบัสงู ตวัอยา่งเชน่ ในอปุกรณ์ทางการแพทย์ หรือระบบ

อ่ืนๆ ท่ีอาจสง่ผลตอ่ชีวิตมนษุย์โดยตรงหรือทางอ้อม เม่ือใช้งานอปุกรณ์ในคอมพิวเตอร์และระบบอ่ืนๆ ท่ีจ�าเป็นต้องมีความแมน่ย�าใน

ระดบัท่ีสงูกวา่ระบบไร้สาย โปรดตรวจสอบให้แนใ่จวา่ปฏิบตัติามข้อควรระวงัท่ีจ�าเป็นทัง้หมด เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัและป้องกนั

การท�างานผิดพลาด

• ใช้เฉพาะภายในประเทศทีซ้ื่ออุปกรณ์เท่าน้ัน อปุกรณ์นีมี้ความสอดคล้องตามระเบียบท่ีควบคมุอปุกรณ์เครือขา่ยไร้สายใน

ประเทศท่ีซือ้อปุกรณ์ ให้ปฏิบตัติามระเบียบในท้องถ่ินทัง้หมดเม่ือใช้งานอปุกรณ์ FUJIFILM ไมมี่สว่นรับผิดชอบในปัญหาท่ีเกิดขึน้

จากการใช้งานในขอบเขตอ�านาจของกฎหมายอ่ืน

• ข้อมูลไร้สาย (ภาพ) อาจถูกสกัดโดยบุคคลทีส่าม จงึไมรั่บประกนัความปลอดภยัของการสง่ข้อมลูผา่นเครือขา่ยไร้สาย

• ห้ามใช้อุปกรณ์ในสถานทีท่ีอ่าจได้รับผลกระทบจาสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าสถติ หรือสัญญาณรบกวนทางวทิยุ ห้ามใช้เคร่ือง

สง่สญัญาณใกล้กบัเตาไมโครเวฟ หรือในสถานท่ีท่ีอาจได้รับผลกระทบจากสนามแมเ่หลก็ ไฟฟ้าสถิต หรือสญัญาณรบกวนทางวิทยุ

ซึง่อาจขดัขวางการรับสญัญาณไร้สายได้ อาจเกิดสญัญาณรบกวนร่วมกนัขึน้เม่ือใช้งานเคร่ืองสง่สญัญาณใกล้กบัอปุกรณ์ไร้สายอ่ืน

ท่ีท�างานบนยา่นความถ่ี 2.4 GHz

• เคร่ืองส่งสัญญาณไร้สายท�างานบนย่านความถี่ 2.4 GHz โดยใช้การมอดเูลตสัญญาณแบบ DSSS และ OFDM

อุปกรณ์เครือข่ายไร้สาย: ข้อควรระวัง

• อุปกรณ์น้ีท�างานบนคล่ืนความถี่เดยีวกันกับอุปกรณ์เชงิพาณิชย์ ทางการศกึษา และทางการแพทย์ และเคร่ืองส่งสัญญาณ

ไร้สาย นอกจากนีย้งัท�างานบนคลื่นความถ่ีเดียวกนักบัเคร่ืองสง่สญัญาณท่ีมีใบอนญุาตและเคร่ืองสง่สญัญาณความดนัไฟฟ้าต�่า

แบบไมมี่ใบอนญุาตพิเศษท่ีใช้ในระบบตดิตาม RFID ส�าหรับสายงานผลติและการใช้งานอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั

• เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์ข้างต้น ให้ปฏบัิตติามข้อควรระวังต่อไปน้ี ยืนยนัวา่เคร่ืองสง่สญัญาณ RFID ไมไ่ด้

ท�างานก่อนใช้อปุกรณ์นี ้หากคณุสงัเกตเหน็วา่อปุกรณ์สง่สญัญาณรบกวนจากตวัสง่สญัญาณท่ีได้รับอนญุาตท่ีใช้ส�าหรับการตดิตาม 

RFID ให้หยดุใช้ความถ่ีท่ีได้รับผลกระทบหรือเคลื่อนย้ายอปุกรณ์ไปยงัต�าแหนง่อ่ืนทนัที หากคณุสงัเกตพบวา่อปุกรณ์นีก่้อให้เกิด

สญัญาณรบกวนในระบบติดตาม RFID ความดนัไฟฟ้าต�่า ให้ตดิตอ่ตวัแทนของ FUJIFILM

2.4DS/OF4 สติก๊เกอร์นีแ้สดงวา่อปุกรณ์นีท้�างานในยา่นความถ่ี 2.4 GHz โดยใช้การมอดเูลตสญัญาณแบบ DSSS 

และ OFDM และอาจก่อให้เกิดสญัญาณรบกวนในระยะทางไกลถงึ 40 ม


