เพื่อความปลอดภัยของคุณ
โปรดอ่ านหมายเหตุเหล่ านีก้ ่ อนการใช้ งาน

ข้ อควรระวัง
ห้ ามเคลื่อนย้ ายกล้ องขณะทีย่ ังต่ ออะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ ห้ ามดึงสายไฟเพื่อถอดอะแดปเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับออก อาจทําให้ สายไฟหรื อสายเคเบิลเสียหายและเกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ห้ ามปิ ดหรื อห่ อกล้ องหรื ออะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับด้ วยผ้ าหรื อผ้ าห่ ม อาจทําให้ เกิดความร้ อนสะสมและทําให้ ตวั
เครื่ องบิดงอหรื อเกิดเพลิงไหม้ ได้
เมื่อทําความสะอาดกล้ อง หรื อเมื่อไม่ ได้ ใช้ กล้ องเป็ นเวลานาน โปรดนําแบตเตอรี่ ออกและถอดปลั๊กอะแดปเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับ มิฉะนันอาจทํ
้
าให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
เมื่อการชาร์ จสิ้นสุดลง ให้ ถอดปลั๊กของเครื่ องชาร์ จออกจากเต้ ารั บไฟฟ้า การเสียบปลัก๊ เครื่ องชาร์ จทิ ้งไว้ ในเต้ ารับไฟฟ้า
อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้
เมื่อถอดการ์ ดหน่ วยความจํา การ์ ดอาจหลุดออกจากช่ องเร็วเกินไป ใช้ นิ้วมือจับและค่ อยๆ นําการ์ ดออก อาจเกิดการ
บาดเจ็บจากการ์ ดที่หลุดออกมาได้
ขอรั บการทดสอบและทําความสะอาดภายในกล้ องเป็ นประจํา ฝุ่ นละอองสะสมในกล้ องอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้า
ลัดวงจรได้ ติดต่อตัวแทนจําหน่าย FUJIFILM เพื่อขอรับบริ การทําความสะอาดภายในทุกสองปี โปรดทราบว่าบริ การเหล่านี ้จะ
มีคา่ บริ การ

หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย
• โปรดใช้ กล้ องอย่างเหมาะสม อ่านหมายเหตุเพื่อความปลอดภัยเหล่านี ้ และ คู่มือผูใ้ ช้ ของคุณโดยละเอียดก่อนการใช้ งาน
• หลังจากอ่านหมายเหตุเพื่อความปลอดภัยแล้ ว โปรดเก็บไว้ ในที่ปลอดภัย

เกี่ยวกับไอคอนต่ างๆ
ไอคอนที่แสดงด้ านล่างนี ้มีการใช้ ในเอกสารนี ้เพื่อแสดงถึงความรุนแรงของการบาดเจ็บหรื อความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้น ถ้ าไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้ อมูลที่ไอคอนนันระบุ
้ และไม่ได้ ใช้ ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้ อง
คําเตือน

ไอคอนนี ้แสดงถึงการเสียชีวิตหรื อการบาดเจ็บร้ ายแรงถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อมูล

ข้ อควรระวัง ไอคอนนี ้แสดงถึงการบาดเจ็บหรื อเกิดความเสียหายถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อมูล

ไอคอนที่แสดงด้ านล่างใช้ แสดงถึงประเภทของคําแนะนําที่จะต้ องปฏิบตั ติ าม

มีอันตรายจากการระเบิดถ้ าเปลี่ยนไม่ ถกู ต้ อง เปลี่ยนด้ วยประเภททีเ่ หมือนกันหรื อเทียบเท่ ากันเท่ านั้น

ไอคอนรูปสามเหลี่ยมหมายถึงข้ อมูลที่ต้องมีความระมัดระวัง (“สําคัญ”)
ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงว่าการกระทําที่ระบุนนเป็
ั ้ นสิง่ ที่ต้องห้ าม (“ต้ องห้ าม”)
ไอคอนรูปวงกลมทึบพร้ อมเครื่ องหมายอัศเจรี ย์แสดงถึงการกระทําที่ต้องดําเนินการ (“จําเป็ น”)

คําเตือน
ถอดปลัก๊ จาก
เต้ารับไฟฟ้ า

ห้ามใช้ใน
ห้องนํ้าหรื อ
ห้องอาบนํ้า

ห้ามถอด
ประกอบ

ห้ามสัมผัสชิ้ น
ส่วนภายใน

ถ้ าเกิดปั ญหา ให้ ปิดกล้ อง ถอดแบตเตอรี่ และถอดอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับออก การใช้ กล้ องต่อไปเมื่อกล้ องมี
ควัน มีกลิน่ ผิดปกติ หรื อมีสภาวะที่ผิดปกติ อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร ติดต่อตัวแทนจําหน่าย FUJIFILM ของ
คุณ
อย่ าให้ นํ้าหรื อสิง่ แปลกปลอมเข้ าสู่ตัวกล้ อง ถ้ ามีนํ ้าหรื อสิง่ แปลกปลอมเข้ าสูต่ วั กล้ อง ให้ ปิดกล้ อง ถอดแบตเตอรี่ และ
ถอดอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับออก การใช้ กล้ องต่อไปอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร ติดต่อตัวแทนจําหน่าย
FUJIFILM ของคุณ
ห้ ามใช้ กล้ องในห้ องนํ้าหรื อห้ องอาบนํ้า อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร

แบตเตอรี่ และแหล่ งจ่ ายพลังงาน
หมายเหตุ: ตรวจสอบประเภทของแบตเตอรี่ ทใี่ ช้ ในกล้ องและอ่ านหัวข้ อทีเ่ หมาะสม
ข้ อมูลต่อไปนี ้อธิบายถึงการใช้ แบตเตอรี่ อย่างเหมาะสม และยืดอายุการใช้ งานแบตเตอรี่ ให้ ยาวนาน การใช้ งานไม่เหมาะสมจะทําให้
แบตเตอรี่ มีอายุการใช้ งานลดลงหรื อทําให้ แบตเตอรี่ รั่ว มีความร้ อนสูง เกิดเพลิงไหม้ หรื อระเบิด
แบตเตอรี่ Li-ion
อ่ านหัวข้ อนี้ถ้ากล้ องของคุณใช้ แบตเตอรี่ Li-ion ทีช่ าร์ จซํา้ ได้
แบตเตอรี่ ที่จําหน่ายให้ ไม่มีการชาร์ จประจุไว้ โปรดชาร์ จแบตเตอรี่ ก่อนที่จะใช้ เก็บแบตเตอรี่ ไว้ ในที่เก็บเมื่อไม่ได้ ใช้
หมายเหตุเกี่ยวกับแบตเตอรี่
แบตเตอรี่ จะสูญเสียประจุไฟฟ้าไปช้ าๆ เมื่อไม่ได้ ใช้ งาน ชาร์ จแบตเตอรี่ หนึง่ หรื อสองวันก่อนการใช้ งาน

■

คุณสามารถยืดอายุการใช้ งานแบตเตอรี่ ด้วยการปิ ดกล้ องเมื่อไม่ใช้ งาน
ความจุของแบตเตอรี่ จะลดลงเมื่ออุณหภูมิตํ่า แบตเตอรี่ ที่ใช้ พลังงานใกล้ หมดจะไม่สามารถใช้ งานได้ เมื่ออยูใ่ นที่เย็น เก็บแบตเตอรี่
สํารองที่ชาร์ จเต็มไว้ ในที่อบอุน่ และเปลี่ยนแบตเตอรี่ เมื่อต้ องการ หรื อเก็บแบตเตอรี่ ไว้ ในกระเป๋ าหรื อที่อบอุน่ และใส่แบตเตอรี่ เมื่อ
ต้ องการถ่ายรูปเท่านัน้ ห้ ามวางแบตเตอรี่ ให้ สมั ผัสกับอุปกรณ์ให้ ความร้ อนมือหรื ออุปกรณ์ทําความร้ อนอื่นๆ โดยตรง
การชาร์ จแบตเตอรี่
ชาร์ จแบตเตอรี่ ในเครื่ องชาร์ จแบตเตอรี่ ที่ให้ มา เวลาในการชาร์ จจะเพิ่มขึ ้นในอุณหภูมิห้องที่ตํ่ากว่า +10 °C หรื อมากกว่า +35 °C อย่า
พยายามชาร์ จแบตเตอรี่ ที่อณ
ุ หภูมิสงู กว่า 40 °C และแบตเตอรี่ จะไม่ชาร์ จในที่อณ
ุ หภูมิตํ่ากว่า 0 °C

■

ห้ ามพยายามเปลี่ยนหรื อถอดประกอบกล้ อง (ห้ ามเปิ ดตัวกล้ องออก) หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดเพลิง
ไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ถ้ าตัวเครื่ องเปิ ดออกเนื่องจากการตกหล่ นหรื ออุบัตเิ หตุอื่นๆ โปรดอย่ าสัมผัสชิน้ ส่ วนภายในทีเ่ ปิ ดออก หากไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรื อเกิดเพลิงไหม้ เนื่องจากการสัมผัสชิ ้นส่วนที่เสียหาย นําแบตเตอรี่ ออกทันที โดย
ระวังไม่ให้ เกิดการบาดเจ็บหรื อไฟฟ้าลัดวงจร และนําผลิตภัณฑ์ไปยังจุดที่ซื ้อผลิตภัณฑ์เพื่อขอคําแนะนํา

ห้ ามพยายามชาร์ จแบตเตอรี่ ที่ชาร์ จจนเต็มแล้ วซํ ้า แต่คณ
ุ ไม่จําเป็ นต้ องใช้ แบตเตอรี่ จนหมดพลังงานก่อนที่จะชาร์ จอีกครัง้
หลังจากการชาร์ จหรื อใช้ งาน แบตเตอรี่ มีความร้ อนสูงขึ ้น ซึง่ เป็ นอาการปกติ

ห้ ามเปลี่ยน ให้ ความร้ อนหรื อบิดงอหรื อดึงสาย และอย่ าวางของหนักทับสายทีเ่ ชื่อมต่ อ การกระทําเหล่านี ้อาจทําให้ สาย
เสียหายและทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าช็อต ถ้ าสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่าย FUJIFILM ของคุณ

อายุการใช้ งานแบตเตอรี่
ที่อณ
ุ หภูมิปกติ จะสามารถชาร์ จแบตเตอรี่ ซํ ้าได้ ประมาณ 300 ครัง้ การที่ระยะเวลาที่แบตเตอรี่ เก็บประจุไว้ ได้ ลดลงจนสังเกตเห็นได้ นนั ้
แสดงให้ เห็นว่าแบตเตอรี่ สิ ้นอายุการใช้ งานและควรเปลี่ยนใหม่แล้ ว

อย่ าวางกล้ องบนพื้นผิวทีไ่ ม่ ม่ันคง อาจทําให้ กล้ องตกหล่นหรื อพลิกควํ่าและทําให้ เกิดการบาดเจ็บได้

■

อย่ าพยายามถ่ ายรู ปขณะเคลื่อนไหว ห้ ามใช้ กล้ องขณะที่เดินหรื อขณะขับขี่ อาจทําให้ คณ
ุ หกล้ มหรื อประสบอุบตั เิ หตุบนท้ อง
ถนนได้
ห้ ามสัมผัสชิน้ ส่ วนทีเ่ ป็ นโลหะของกล้ องขณะทีม่ ีพายุฟ้าคะนอง อาจทําให้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากกระแสไฟฟ้าเหนี่ยว
จากประจุของฟ้าผ่า

ถ้ าไม่ใช้ กล้ องเป็ นเวลานาน โปรดนําแบตเตอรี่ ออก แล้ วเก็บไว้ ในที่แห้ งซึง่ มีอณ
ุ หภูมิห้องระหว่าง +15 °C ถึง +25 °C ห้ ามเก็บไว้ ในที่ซงึ่
มีอากาศร้ อนจัดหรื อเย็นจัด

ห้ ามใช้ แบตเตอรี่ อื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุ ใส่แบตเตอรี่ ตามที่แสดงโดยสัญลักษณ์
ห้ ามถอดประกอบ, ดัดแปลง หรื อทําให้ แบตเตอรี่ ร้อน ห้ ามทําแบตเตอรี่ ตก, ชน หรื อโยน หรื อทําให้ แบตเตอรี่ ได้ รับ
แรงกระแทก ห้ ามใช้ แบตเตอรี่ ทร่ี ั่ ว, ผิดรู ป, เปลี่ยนสี หรื อมีสภาวะทีผ่ ิดปกติอื่นๆ ใช้ เฉพาะเครื่ องชาร์ จทีก่ าํ หนดให้ ใช้
กับแบตเตอรี่ ทชี่ าร์ จซํา้ ได้ และอย่ าพยายามชาร์ จแบตเตอรี่ ลิเธียมไอออนหรื อแบตเตอรี่ อัลคาไลน์ แบบชาร์ จซํา้ ไม่ ได้
ห้ ามช็อตแบตเตอรี่ หรื อเก็บแบตเตอรี่ ไว้ กับวัตถุทเี่ ป็ นโลหะ การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังเหล่านี ้อาจทําให้ แบตเตอรี่ ร้อน
จัด ลุกไหม้ แตกร้ าว หรื อรั่ว ทําให้ เกิดเพลิงไหม้ เป็ นรอยไหม้ หรื อความเสียหายอื่นๆ ได้
ใช้ เฉพาะแบตเตอรี่ หรื ออะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับทีร่ ะบุให้ ใช้ กับกล้ องนี้เท่ านั้น ห้ ามใช้ แรงดันไฟฟ้านอกเหนือ
จากแรงดันไฟฟ้าเข้ าทีร่ ะบุ การใช้ แหล่งจ่ายพลังงานอื่นอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้
ถ้ าแบตเตอรี่ รั่วและของเหลวจากแบตเตอรี่ สัมผัสดวงตา ผิวหนังหรื อเสื้อผ้ า ให้ ล้างบริเวณนั้นๆ ด้ วยนํ้าสะอาดและ
พบแพทย์ หรื อติดต่ อหมายเลขช่ วยเหลือฉุกเฉินทันที
ห้ ามใช้ เครื่ องชาร์ จอื่นนอกเหนือจากทีร่ ะบุไว้ ในทีน่ ี้เพื่อชาร์ จแบตเตอรี่ เครื่ องชาร์ จที่มีให้ นนมี
ั ้ ให้ ใช้ กบั แบตเตอรี่ ประเภท
ที่มาพร้ อมกับกล้ องเท่านัน้ การใช้ เครื่ องชาร์ จเพื่อชาร์ จแบตเตอรี่ ทวั่ ไปหรื อแบตเตอรี่ ที่ชาร์ จซํ ้าได้ อาจทําให้ แบตเตอรี่ รั่ว ร้ อน
จัด หรื อระเบิดได้
การใช้ แฟลชใกล้ กับดวงตาของบุคคลมากเกินไปอาจทําให้ สายตาบกพร่ องได้
ใช้ ความระมัดระวังเมื่อถ่ายรูปเด็กทารกและเด็กเล็ก
อย่ าสัมผัสกับพื้นผิวร้ อนเป็ นเวลานาน การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจมีผลทําให้ เกิดการไหม้ ที่อณ
ุ หภูมิตํ่า โดยเฉพาะที่
อุณหภูมิแวดล้ อมสูง หรื อกับผู้ใช้ ที่มีระบบการไหลเวียนไม่ดี หรื อมีความรู้สกึ ต่อการสัมผัสลดลง ในกรณีดงั กล่าวแนะนําให้ ใช้ ขา
ตังกล้
้ องหรื อข้ อควรระหวังที่คล้ ายคลึงกัน
อย่ าปล่ อยให้ อวัยวะส่ วนใดส่ วนหนึ่งของร่ างกายสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ เป็ นระยะเวลานานขณะทีผ่ ลิตภัณฑ์ เปิ ดอยู่ การ
ไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจมีผลทําให้ เกิดการไหม้ ที่อณ
ุ หภูมิตํ่า โดยเฉพาะระหว่างการใช้ งานเป็ นระยะเวลานาน ที่อณ
ุ หภูมิ
แวดล้ อมสูง หรื อกับผู้ใช้ ที่มีระบบการไหลเวียนไม่ดี หรื อมีความรู้สกึ ต่อการสัมผัสลดลง ในกรณีดงั กล่าวแนะนําให้ ใช้ ขาตังกล้
้ อง
หรื อข้ อควรระวังที่คล้ ายคลึงกัน
ห้ ามใช้ ในทีซ่ งึ่ มีวัตถุไวไฟ ก๊ าซทีร่ ะเบิดได้ หรื อฝุ่ นละออง
เมื่อพกพาแบตเตอรี่ โปรดติดตั้งไว้ ในกล้ องดิจติ อลหรื อเก็บไว้ ในกระเป๋าแข็ง เมื่อจัดเก็บแบตเตอรี่ ให้ เก็บไว้ ใน
กระเป๋าแข็ง เมื่อทิง้ ให้ ปิดขั้วของแบตเตอรี่ ด้วยเทปทีเ่ ป็ นฉนวน การสัมผัสกับวัตถุอื่นหรื อแบตเตอรี่ ที่เป็ นโลหะอาจทําให้
แบตเตอรี่ ลกุ ไหม้ หรื อระเบิดได้
เก็บการ์ ดหน่ วยความจํา ฐานเสียบแฟลช และชิน้ ส่ วนขนาดเล็กอื่นๆ ให้ ห่างจากเด็กเล็ก เด็กอาจกลืนชิ ้นส่วนขนาดเล็ก
ได้ จึงควรเก็บให้ พ้นจากมือเด็ก หากเด็กกลืนชิ ้นส่วนขนาดเล็ก ให้ นําเด็กไปพบแพทย์หรื อโทรเรี ยกหน่วยฉุกเฉินทันที
เก็บรั กษาให้ พ้นมือเด็ก วัสดุที่อาจทําให้ เกิดอันตรายได้ ได้ แก่ สายคล้ อง ซึง่ อาจพันคอของเด็ก ทําให้ รัดคอได้ และแฟลช อาจ
ทําให้ สายตาบกพร่องได้
ให้ ปฏิบัตติ ามคําสั่งของพนักงานสายการบินและโรงพยาบาล ผลิตภัณฑ์นี ้อาจปล่อยคลื่นความถี่วิทยุที่อาจรบกวนอุปกรณ์
การบินหรื อการแพทย์

ข้ อควรระวัง
ห้ ามใช้ กล้ องนี้ในสถานทีซ่ งึ่ มีละอองนํ้ามัน ไอนํ้า ความชื้น หรื อฝุ่ นละออง อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ห้ ามใช้ กล้ องนี้ในสถานทีซ่ งึ่ มีอุณหภูมริ ้ อนจัด ห้ ามทิ ้งกล้ องไว้ ในสถานที่เช่น รถที่ปิดประตูหน้ าต่างหรื ออยูก่ ลางแสงแดด
อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้
ห้ ามวางของหนักทับกล้ อง อาจทําให้ ของหนักตกหล่นและทําให้ เกิดการบาดเจ็บได้

■

การจัดเก็บ
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ อาจลดลง ถ้ าชาร์ จแบตเตอรี่ จนเต็มแล้ วไม่ได้ ใช้ งานและวางทิ ้งไว้ เป็ นเวลานาน ใช้ แบตเตอรี่ จนหมด
พลังงานก่อนที่จะจัดเก็บ

ข้ อควรระวัง: การใช้ แบตเตอรี่
• ห้ ามขนส่งหรื อเก็บไว้ กบั วัตถุที่เป็ นโลหะ เช่น สร้ อยคอหรื อเข็มกลัด
• อย่าให้ ถกู เปลวไฟหรื อความร้ อน
• ห้ ามถอดประกอบหรื อดัดแปลง
• ใช้ กบั เครื่ องชาร์ จที่กําหนดเท่านัน้
• กําจัดทิ ้งแบตเตอรี่ ที่ใช้ งานแล้ วทันที
• ห้ ามทําตกหรื อทําให้ ได้ รับแรงกระแทกรุนแรง
• ห้ ามให้ ถกู นํ ้า
• รักษาความสะอาดของขัว้
• แบตเตอรี่ และตัวกล้ องอาจอุน่ ขึ ้นหลังจากใช้ งานเป็ นเวลานาน ซึง่ เป็ นอาการปกติ

■

การทิง้
ทิ ้งแบตเตอรี่ ที่ใช้ แล้ วตามระเบียบข้ อบังคับของท้ องถิ่น

■

อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ (จําหน่ ายแยกต่ างหาก)
ใช้ อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับของ FUJIFILM เท่านันกั
้ บกล้ องนี ้ อะแดปเตอร์ อื่นอาจทําให้ กล้ องเสียหาย
• อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับใช้ สําหรับภายในอาคารเท่านัน้
• โปรดตรวจสอบว่าปลัก๊ กระแสตรงเชื่อมต่อกับกล้ องอย่างแน่นหนา
• ปิ ดกล้ องก่อนที่จะดึงสายเชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์ ออก ถอดสายเชื่อมต่อด้ วยการจับที่ปลัก๊ ไม่ใช่ที่สายเคเบิล
• ห้ ามใช้ กบั อุปกรณ์อื่น
• ห้ ามถอดประกอบ
• ห้ ามมิให้ ได้ รับความร้ อนและความชื ้นสูง
• ห้ ามทําให้ ได้ รับแรงกระแทกรุนแรง
• อะแดปเตอร์ อาจมีเสียงหึง่ ๆ หรื ออาจสัมผัสแล้ วร้ อนระหว่างการใช้ งาน ซึง่ เป็ นอาการปกติ
• ถ้ าอะแดปเตอร์ ทําให้ เกิดสัญญาณรบกวนวิทยุ ให้ ปรับทิศทางหรื อเปลี่ยนตําแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณ

การใช้ กล้ อง
• ห้ ามเล็งกล้ องไปยังแหล่งกําเนิดแสงสว่างจ้ า เช่น ดวงอาทิตย์ในขณะที่ไม่มีเมฆบัง มิฉะนันอาจทํ
้
าให้ เซ็นเซอร์ ภาพของกล้ องเสียหาย
ได้
• แสงอาทิตย์สว่างจ้ าที่โฟกัสผ่านช่องมองภาพอาจทําให้ แผงของช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EVF) เสียหาย ห้ ามเล็งช่องมองภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ไปยังดวงอาทิตย์
ถ่ ายรู ปทดสอบ
ก่อนที่จะถ่ายรูปในโอกาสสําคัญ (เช่น งานแต่งงานหรื อก่อนที่จะเดินทางโดยนํากล้ องไปด้ วย) ให้ ทดสอบถ่ายรูปและดูผลลัพธ์เพื่อให้
มัน่ ใจว่ากล้ องทํางานตามปกติ FUJIFILM Corporation ไม่มีสว่ นรับผิดต่อความเสียหายหรื อการสูญเสียผลกําไรที่เป็ นผลจากการ
ทํางานผิดปกติของผลิตภัณฑ์
หมายเหตุเกี่ยวกับลิขสิทธิ์
ยกเว้ นกรณีที่ใช้ สําหรับการใช้ งานส่วนตัว ภาพที่บนั ทึกโดยใช้ ระบบกล้ องดิจิตอลของคุณนันไม่
้ สามารถนํามาใช้ ในลักษณะที่ละเมิด
กฎหมายลิขสิทธิ์ ถ้ าไม่ได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของ โปรดทราบว่ามีข้อจํากัดบางอย่างในการถ่ายรูปการแสดงสดบนเวที กิจกรรม
ความบันเทิงและการแสดงนิทรรศการ แม้ จะเป็ นการบันทึกเพื่อใช้ เป็ นการส่วนตัวก็ตาม และผู้ใช้ ควรทราบว่าการโอนการ์ ดหน่วยความ
จําที่มีภาพหรื อข้ อมูลที่ได้ รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์นนสามารถทํ
ั้
าได้ เฉพาะภายในข้ อจํากัดที่กฎหมายลิขสิทธิ์กําหนดไว้
เท่านัน้

เพื่อความปลอดภัยของคุณ
การจัดการ
เพื่อให้ มีการบันทึกภาพอย่างถูกต้ อง โปรดอย่าให้ กล้ องได้ รับแรงกระแทกหรื อการสัน่ สะเทือนขณะที่บนั ทึกภาพ
จอผลึกเหลว
ในกรณีที่จอแสดงผลเสียหาย ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกผลึกเหลว ดําเนินการในกรณีเร่งด่วนต่อไปนี ้ถ้ าเกิดสถานการณ์อย่างใดอย่าง
หนึง่ ดังนี ้ขึ ้น:
• ถ้ าผลึกเหลวสัมผัสกับผิวหนังของคุณ ทําความสะอาดบริ เวณนันด้
้ วยผ้ า และจากนันล้
้ างให้ สะอาดด้ วยสบูแ่ ละนํ ้าไหล
• ถ้ าผลึกเหลวเข้ าตา ล้ างบริ เวณที่สมั ผัสถูกด้ วย นํ ้าสะอาดอย่างน้ อย 15 นาที จากนันพบแพทย์
้
ทนั ที
• ถ้ ากลืนผลึกเหลว ล้ างปากให้ สะอาดด้ วยนํ ้า ปริ มาณมากๆ ดื่มนํ ้าปริ มาณมากๆ และพยายามทําให้ อาเจียน จากนันพบแพทย์
้
ทนั ที
แม้ วา่ จอภาพจะถูกผลิตขึ ้นโดยใช้ เทคโนโลยีที่มีความแม่นยําสูง แต่ก็อาจมีพิกเซลที่สว่างอยูเ่ สมอหรื อดับอยูเ่ สมอ กรณีเช่นนี ้ไม่ใช่การ
ทํางานผิดปกติ และภาพที่บนั ทึกด้ วยผลิตภัณฑ์จะไม่ได้ รับผลกระทบ
ข้ อมูลเครื่ องหมายการค้ า
ภาพแบ่งดิจิตอลเป็ นเครื่ องหมายการค้ า หรื อเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของ FUJIFILM xD-Picture Card และ E เป็ น
เครื่ องหมายการค้ าของ FUJIFILM Corporation ตัวอักษรที่ใช้ รวมในที่นี ้ได้ รับการพัฒนาโดย DynaComware Taiwan Inc.
Macintosh, Mac OS และ macOS เป็ นเครื่ องหมายการค้ าของ Apple Inc. ในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ Windows เป็ น
เครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริ กาและประเทศอื่นๆ Wi-Fi® และ Wi-Fi Protected Setup®
เป็ นเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance โลโก้ SDHC และ SDXC เป็ นเครื่ องหมายการค้ าของ SD-3C, LLC โลโก้
HDMI เป็ นเครื่ องหมายการค้ า ชื่อทางการค้ าอื่นๆ ทังหมดที
้
่กล่าวถึงในคูม่ ือนี ้เป็ นเครื่ องหมายการค้ าหรื อเครื่ องหมายการค้ าจด
ทะเบียนของผู้ที่เป็ นเจ้ าของ

โปรดอ่ านหมายเหตุเหล่ านีก้ ่ อนการใช้ งาน
หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย
ขอขอบคุณที่เลือกซื ้อผลิตภัณฑ์นี ้ สําหรับการซ่อม ตรวจสอบ และการทดสอบภายใน ให้ ตดิ ต่อตัวแทนจําหน่าย FUJIFILM
• โปรดใช้ เลนส์อย่างเหมาะสม อ่านหมายเหตุเพื่อความปลอดภัยเหล่านี ้ และ คู่มือผูใ้ ช้ กล้ องโดยละเอียดก่อนการใช้ งาน
• หลังจากอ่านหมายเหตุเพื่อความปลอดภัยแล้ ว โปรดเก็บไว้ ในที่ปลอดภัย

เกี่ยวกับไอคอนต่ างๆ
ไอคอนที่แสดงด้ านล่างนี ้มีการใช้ ในเอกสารนี ้เพื่อแสดงถึงความรุนแรงของการบาดเจ็บหรื อความเสียหายที่อาจเกิดขึ ้น ถ้ าไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้ อมูลที่ไอคอนนันระบุ
้ และไม่ได้ ใช้ ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้ อง
คําเตือน

ข้ อควรระวัง ไอคอนนี ้แสดงถึงการบาดเจ็บหรื อเกิดความเสียหายถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อมูล

ไอคอนที่แสดงด้ านล่างใช้ แสดงถึงประเภทของคําแนะนําที่จะต้ องปฏิบตั ติ าม
ไอคอนรูปสามเหลี่ยมหมายถึงข้ อมูลที่ต้องมีความระมัดระวัง (“สําคัญ”)
ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงว่าการกระทําที่ระบุนนเป็
ั ้ นสิง่ ที่ต้องห้ าม (“ต้ องห้ าม”)
ไอคอนรูปวงกลมทึบพร้ อมเครื่ องหมายอัศเจรี ย์แสดงถึงการกระทําที่ต้องดําเนินการ (“จําเป็ น”)

การรบกวนทางไฟฟ้า
กล้ องนี ้อาจรบกวนอุปกรณ์ของโรงพยาบาลหรื ออุปกรณ์ด้านการบิน โปรดสอบถามเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลหรื อสายการบินก่อนที่จะใช้
กล้ องในโรงพยาบาลหรื อในเครื่ องบิน
ระบบโทรทัศน์ สี
NTSC (กรรมการระบบโทรทัศน์แห่งชาติ) เป็ นการแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทัศน์สีจําเพาะที่ปรับใช้ สว่ นใหญ่ในสหรัฐฯ แคนาดา
และญี่ปนุ่ PAL (เส้ นกวาดสลับ) เป็ นระบบโทรทัศน์สีที่ปรับใช้ สว่ นใหญ่ในประเทศยุโรปและจีน
Exif Print (Exif เวอร์ ช์ชัั่น 2.3)

คําเตือน
ห้ามใช้ใน
ห้องนํ้าหรื อ
ห้องอาบนํ้า

Exif Print เป็ นรูปแบบของไฟล์กล้ องดิจิตอลที่แก้ ไขใหม่ ซึง่ มีการเก็บข้ อมูลในภาพถ่ายเพื่อใช้ ในการผลิตสีระหว่างการพิมพ์

ประกาศสําคัญ: อ่ านก่ อนใช้ ซอฟต์ แวร์ นี ้
ห้ ามมิให้ มีการส่งออกทังทางตรงและทางอ้
้
อม ส่วนหนึง่ ส่วนใดหรื อทังหมดของซอฟต์
้
แวร์ ที่ได้ รับอนุญาตใช้ งานนี ้โดยไม่ได้ รับอนุญาต
โดยหน่วยงานผู้กํากับดูแล

ประกาศ

ไอคอนนี ้แสดงถึงการเสียชีวิตหรื อการบาดเจ็บร้ ายแรงถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อมูล

ห้ามถอด
ประกอบ

ห้ามสัมผัสชิ้ น
ส่วนภายใน

ห้ ามจุ่มหรื อนําไปสัมผัสกับนํ้า หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร

ห้ ามถอดประกอบ (ห้ ามเปิ ดตัวเครื่ อง) การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรื อบาดเจ็บเนื่องจาก
การทํางานผิดพลาดของผลิตภัณฑ์
ถ้ าตัวเครื่ องเปิ ดออกเนื่องจากการตกหล่ นหรื ออุบัตเิ หตุอื่นๆ โปรดอย่ าสัมผัสชิน้ ส่ วนภายในทีเ่ ปิ ดออก หากไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรื อเกิดเพลิงไหม้ เนื่องจากการสัมผัสชิ ้นส่วนที่เสียหาย นําแบตเตอรี่ กล้ องออก
ทันที โดยระวังไม่ให้ เกิดการบาดเจ็บหรื อไฟฟ้าลัดวงจร และนําผลิตภัณฑ์ไปยังจุดที่ซื ้อผลิตภัณฑ์เพื่อขอคําแนะนํา

เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ หรื อไฟฟ้าช็อต ห้ ามให้ ผลิตภัณฑ์ เปี ยกฝนหรื อชื้น

ห้ ามวางบนพื้นผิวทีไ่ ม่ มั่นคง ผลิตภัณฑ์อาจตก ทําให้ เกิดการเสียหายได้

โปรดอ่ าน “หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย” และตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าคุณเข้ าใจเนื้อหาก่ อนใช้ งานกล้ อง

ห้ ามดูดวงอาทิตย์ ผ่านทางเลนส์ หรื อช่ องมองภาพของกล้ อง หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดผลเสียกับการ
มองเห็นอย่างถาวร

สําหรั บลูกค้ าในประเทศแคนาดา
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
ข้ อควรระวัง: ระบบดิจิตอลคลาส B นี ้เป็ นไปตาม ICES-003 ของประเทศแคนาดา

ข้ อควรระวัง

ประกาศอุตสาหกรรมแคนาดา: อุปกรณ์นี ้เป็ นไปตามมาตรฐาน Industry Candada's licence-exempt RSS โดยทํางานตาม
เงื่อนไขสองข้ อต่อไปนี ้ (1) อุปกรณ์นี ้จะไม่ก่อให้ เกิดการรบกวน และ (2) อุปกรณ์นี ้ต้ องยอมรับการรบกวนใดๆ รวมถึงการรบกวนที่อาจ
ทําให้ การทํางานของอุปกรณ์ไม่เป็ นไปตามที่ต้องการ

ห้ ามใช้ หรื อเก็บในบริเวณทีส่ ัมผัสไอนํ้า หรื อควัน หรื อความชื้นสูง หรื อฝุ่ นหนา หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้
เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ห้ ามทิง้ ให้ โดนแสงแดดโดยตรงหรื อในบริเวณทีอ่ าจมีอุณหภูมสิ ูงมาก เช่ น ในยานพาหนะทีป่ ิ ดมิดชิดในวันทีม่ ี
แสงแดดแรง หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้

อุปกรณ์นี ้และเสาอากาศต้ องไม่อยูใ่ นตําแหน่งร่วมหรื อทํางานร่วมกับเสาอากาศหรื อเครื่ องส่งสัญญาณอื่นๆ ยกเว้ นวิทยุในตัวที่ผา่ น
การทดสอบแล้ ว คุณสมบัตกิ ารเลือกรหัสประเทศอาจถูกปิ ดใช้ งานสําหรับผลิตภัณฑ์ที่จําหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริ กา/แคนาดา

เก็บให้ พ้นมือเด็ก ผลิตภัณฑ์นี ้อาจทําให้ เกิดการบาดเจ็บได้ ถ้าเด็กเล่น

ห้ ามจับด้ วยมือทีเ่ ปี ยก หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนี ้อาจทําให้ เกิดไฟฟ้าช็อต
ประกาศการได้ รับรั งสี: หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่มีอยูไ่ ม่ได้ แสดงปั ญหาด้ านสุขภาพที่เกี่ยวข้ องกับการใช้ อปุ กรณ์ไร้ สายกําลัง
ตํ่า อย่างไรก็ตาม ไม่มีข้อพิสจู น์วา่ อุปกรณ์ไร้ สายกําลังตํ่าเหล่านี ้มีความปลอดภัยทังหมด
้
อุปกรณ์ไร้ สายกําลังตํ่าปล่อยพลังงานคลื่น
ให้ ดวงอาทิตย์ อยู่นอกเฟรมภาพเมื่อถ่ ายวัตถุย้อนแสง แสงอาทิตย์ที่โฟกัสเข้ าไปที่กล้ องเมื่อดวงอาทิตย์อยูใ่ นหรื อใกล้ กบั
ความถี่วิทยุ (RF) ระดับตํ่า ในช่วงคลื่นไมโครเวฟ ขณะที่กําลังใช้ งาน ในขณะที่คลื่นความถี่วิทยุระดับสูงสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
เฟรมสามารถทําให้ เกิดไฟไหม้ หรื อเป็ นรอยไหม้ ได้
(โดยให้ ความร้ อนแก่กล้ ามเนื ้อ) การได้ รับคลื่นความถี่วิทยุระดับตํ่าไม่มีผลกระทบในการสร้ างความร้ อน ทําให้ ไม่ทราบผลกระทบต่อ
เมื่อไม่ ได้ ใช้ งานผลิตภัณฑ์ ให้ ครอบฝาปิ ดเลนส์ แล้ วเก็บให้ ห่างจากสัมผัสแสงอาทิตย์ โดยตรง แสงอาทิตย์ที่โฟกัสใน
สุขภาพที่ไม่พงึ ประสงค์ มีงานวิจยั จํานวนมากเกี่ยวกับการได้ รับคลื่นความถี่วิทยุระดับตํ่าไม่พบผลกระทบทางชีวภาพอื่นๆ งานวิจยั บาง
เลนส์สามารถทําให้ เกิดไฟไหม้ หรื อเป็ นรอยไหม้ ได้
ชิ ้นได้ แสดงความเห็นว่าอาจมีผลกระทบทางชีวภาพบางประการ แต่ข้อค้ นพบดังกล่าวไม่มีการยืนยันจากงานวิจยั อื่นๆ เพิ่มเติม X-Pro2
ห้ ามยกกล้ องหรื อเลนส์ ในขณะทีย่ ดึ กล้ องไว้ กับขาตั้งกล้ อง ผลิตภัณฑ์อาจหล่นหรื อชนกับวัตถุอื่น ทําให้ เกิดการเสียหายได้
ผ่านการทดสอบและพบว่าเป็ นไปตามข้ อจํากัดการได้ รับรังสี IC ที่กําหนดไว้ สําหรับสภาพแวดล้ อมที่ไม่ได้ ควบคุม และเป็ นไปตาม
มาตรฐาน RSS-102 ของกฎการได้ รับคลื่นความถี่วิทยุ (RF) IC
สําคัญ: โปรดอ่ านประกาศต่ อไปนี้ก่อนใช้ งานเครื่ องส่ งสัญญาณไร้ สายในตัวกล้ อง
Q ผลิตภัณฑ์นี ้ มีฟังก์ชนั่ การเข้ ารหัสที่พฒ
ั นาขึ ้นในประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึง่ ควบคุมโดยระเบียบว่าด้ วยการบริ หารการส่งออกของ
่ ักอาศัยส่ วนบุคคล
การกําจัดทิง้ อุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในทีพ
สหรัฐอเมริ กา และอาจไม่สามารถส่งออกหรื อส่งออกต่อไปยังประเทศที่สหรัฐอเมริ กามีการห้ ามส่งสินค้ า
ในสหภาพยุโรป นอร์ เวย์ ไอซ์ แลนด์ และลิกเตนสไตน์ : สัญลักษณ์นี ้บนผลิตภัณฑ์ หรื อคูม่ ือและใบรับประกัน และ/
หรื อบนบรรจุภณ
ั ฑ์หมายความว่าไม่ควรกําจัดผลิตภัณฑ์นี ้รวมกับขยะมูลฝอยภายในครัวเรื อน แต่ควรนําไปยังจุดรวบรวม
• ใช้ สําหรั บเป็ นชิน้ ส่ วนของเครื อข่ ายไร้ สายเท่ านั้น FUJIFILM ไม่มีสว่ นรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เป็ นผลจากการใช้ งานโดย
ที่เหมาะสมสําหรับการนําอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ ใหม่
ไม่ได้ รับอนุญาต ห้ ามใช้ สําหรับการทํางานที่จําเป็ นต้ องมีความแม่นยําในระดับสูง ตัวอย่างเช่น ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรื อระบบ
อื่นๆ ที่อาจส่งผลต่อชีวิตมนุษย์โดยตรงหรื อทางอ้ อม เมื่อใช้ งานอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์ และระบบอื่นๆ ที่จําเป็ นต้ องมีความแม่นยําใน
การตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นี ้ได้ รับการกําจัดทิ ้งอย่างถูกต้ องแล้ ว จะช่วยป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ ้นต่อสิง่ แวดล้ อม
ระดับที่สงู กว่าระบบไร้ สาย โปรดตรวจสอบให้ แน่ใจว่าปฏิบตั ิตามข้ อควรระวังที่จําเป็ นทังหมด
้
เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยและป้องกัน
และสุขภาพของมนุษย์ ที่อาจเกิดจากการจัดการขยะของผลิตภัณฑ์นี ้อย่างไม่เหมาะสม
การทํางานผิดพลาด
• ใช้ เฉพาะภายในประเทศทีซ่ ื้ออุปกรณ์ เท่ านั้น อุปกรณ์นี ้มีความสอดคล้ องตามระเบียบที่ควบคุมอุปกรณ์เครื อข่ายไร้ สายใน
สัญลักษณ์นี ้บนแบตเตอรี่ หรื อหม้ อสะสมไฟฟ้าหมายความว่าไม่ควจกําจัดแบตเตอรี่ เหล่านี ้รวมกับขยะมูลฝอยในครัว
ประเทศที่ซื ้ออุปกรณ์ ให้ ปฏิบตั ติ ามระเบียบในท้ องถิ่นทังหมดเมื
้
่อใช้ งานอุปกรณ์ FUJIFILM ไม่มีสว่ นรับผิดชอบในปั ญหาที่เกิดขึ ้น
เรื อน
จากการใช้ งานในขอบเขตอํานาจของกฎหมายอื่น
• ข้ อมูลไร้ สาย (ภาพ) อาจถูกสกัดโดยบุคคลทีส่ าม จึงไม่รับประกันความปลอดภัยของการส่งข้ อมูลผ่านเครื อข่ายไร้ สาย
หากอุปกรณ์ของคุณมีแบตเตอรี่ หรื อหม้ อสะสมไฟฟ้าที่ถอดออกได้ งา่ ย โปรดกําจัดทิ ้งต่างหากตามข้ อบังคับในท้ องถิ่นของคุณ
• ห้ ามใช้ อุปกรณ์ ในสถานทีท่ อี่ าจได้ รับผลกระทบจาสนามแม่ เหล็ก ไฟฟ้าสถิต หรื อสัญญาณรบกวนทางวิทยุ ห้ ามใช้ เครื่ อง
ส่งสัญญาณใกล้ กบั เตาไมโครเวฟ หรื อในสถานที่ที่อาจได้ รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าสถิต หรื อสัญญาณรบกวนทางวิทยุ
การนําวัสดุกลับมาใช้ ใหม่จะช่วยอนุรักษ์ แหล่งทรัพยากรตามธรรมชาติ สําหรับรายละเอียดข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนําผลิตภัณฑ์
ซึง่ อาจขัดขวางการรับสัญญาณไร้ สายได้ อาจเกิดสัญญาณรบกวนร่วมกันขึ ้นเมื่อใช้ งานเครื่ องส่งสัญญาณใกล้ กบั อุปกรณ์ไร้ สายอื่น
นี ้กลับมาใช้ ใหม่ โปรดติดต่อสํานักงานเทศบาลในท้ องถิ่นของคุณ หน่วยบริ การกําจัดขยะมูลฝอยในครัวเรื อน หรื อร้ านค้ าที่คณ
ุ ซื ้อ
ที่ทํางานบนย่านความถี่ 2.4 GHz
ผลิตภัณฑ์
• เครื่ องส่ งสัญญาณไร้ สายทํางานบนย่ านความถี่ 2.4 GHz โดยใช้ การมอดูเลตสัญญาณแบบ DSSS และ OFDM
ในประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป นอร์ เวย์ ไอซ์ แลนด์ และลิกเตนสไตน์ : หากคุณต้ องการกําจัดทิ ้งผลิตภัณฑ์นี ้ รวมถึง
อุปกรณ์ เครื อข่ ายไร้ สาย: ข้ อควรระวัง
แบตเตอรี่ หรื อหม้ อสะสมไฟฟ้า โปรดติดต่อเจ้ าหน้ าที่ในท้ องถิ่นและสอบถามวิธีการกําจัดทิ ้งที่เหมาะสม
• อุปกรณ์ นี้ทาํ งานบนคลื่นความถีเ่ ดียวกันกับอุปกรณ์ เชิงพาณิชย์ ทางการศึกษา และทางการแพทย์ และเครื่ องส่ งสัญญาณ
ในประเทศญี่ปุ่น: สัญลักษณ์บนแบตเตอรี่ นี ้แสดงว่าต้ องจํากัดการทิ ้งแบตเตอรี่ เหล่านี ้แยกต่างหาก
ไร้ สาย นอกจากนี ้ยังทํางานบนคลื่นความถี่เดียวกันกับเครื่ องส่งสัญญาณที่มีใบอนุญาตและเครื่ องส่งสัญญาณความดันไฟฟ้าตํ่า
แบบไม่มีใบอนุญาตพิเศษที่ใช้ ในระบบติดตาม RFID สําหรับสายงานผลิตและการใช้ งานอื่นๆ ที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน
• เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์ ข้างต้ น ให้ ปฏิบัตติ ามข้ อควรระวังต่ อไปนี้ ยืนยันว่าเครื่ องส่งสัญญาณ RFID ไม่ได้
ทํางานก่อนใช้ อปุ กรณ์นี ้ หากคุณสังเกตเห็นว่าอุปกรณ์สง่ สัญญาณรบกวนจากตัวส่งสัญญาณที่ได้ รับอนุญาตที่ใช้ สําหรับการติดตาม
RFID ให้ หยุดใช้ ความถี่ที่ได้ รับผลกระทบหรื อเคลื่อนย้ ายอุปกรณ์ไปยังตําแหน่งอื่นทันที หากคุณสังเกตพบว่าอุปกรณ์นี ้ก่อให้ เกิด
สัญญาณรบกวนในระบบติดตาม RFID ความดันไฟฟ้าตํ่า ให้ ตดิ ต่อตัวแทนของ FUJIFILM

2.4DS/OF4

สติก๊ เกอร์ นี ้แสดงว่าอุปกรณ์นี ้ทํางานในย่านความถี่ 2.4 GHz โดยใช้ การมอดูเลตสัญญาณแบบ DSSS
และ OFDM และอาจก่อให้ เกิดสัญญาณรบกวนในระยะทางไกลถึง 40 ม

