เพือความปลอดภัยของคุณ
โปรดอ่ านหมายเหตุเหล่ านีก่ อนการใช้ งาน

ข้ อควรระวัง

หมายเหตุเพือความปลอดภัย

ห้ ามใช้ กล้ องนีในสถานทีซึงมีละอองนํามัน ไอนํา ความชืน หรื อฝุ่ นละออง
นละออง อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร

• โปรดใช้ กล้ องอย่างเหมาะสม อ่านหมายเหตุเพือความปลอดภัยเหล่านี และ คู่มือผูใ้ ช้ ของคุณโดยละเอียดก่อนการใช้ งาน
• หลังจากอ่านหมายเหตุเพือความปลอดภัยแล้ ว โปรดเก็บไว้ ในทีปลอดภัย

ห้ ามใช้ กล้ องนีในสถานที
ในสถานทีซึงมีอุณหภูมร้ริ ้ อนจัด ห้ ามทิงกล้ องไว้ ในสถานทีเช่น รถทีปิ ดประตูหน้ าต่างหรื ออยูก่ ลางแสงแดด
อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้

เกียวกับไอคอนต่ างๆ

ห้ ามวางของหนักทับกล้ อง
อง อาจทําให้ ของหนักตกหล่นและทําให้ เกิดการบาดเจ็บได้

ไอคอนทีแสดงด้ านล่างนีมีการใช้ ในเอกสารนีเพือแสดงถึงความรุนแรงของการบาดเจ็บหรื อความเสียหายทีอาจเกิดขึน ถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อมูลที
ไอคอนนันระบุและไม่ได้ ใช้ ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้ อง

คําเตือน

ไอคอนนีแสดงถึงการเสียชีวิตหรื อการบาดเจ็บร้ ายแรงถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อมูล

ข้ อควรระวัง

ไอคอนนีแสดงถึงการบาดเจ็บหรื อเกิดความเสียหายถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อมูล

ห้ ามเคลือนย้
อนย้ ายกล้ องขณะทียังต่ต่ ออะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลั
ากระแสสลับอยู่ ห้ ามดึงสายไฟเพือถอดอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ
ออก อาจทําให้ สายไฟหรื อสายเคเบิลเสียหายและเกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ห้ ามปิ ดหรื อห่ อกล้
กล้ องหรื ออะแดปเตอร์ ไฟฟ
ฟฟ้ากระแสสลับด้ วยผ้ าหรื
หรื อผ้ าห่ ม อาจทําให้ เกิดความร้ อนสะสมและทําให้ ตวั
เครื องบิดงอหรื อเกิดเพลิงไหม้ ได้
ห้ ามใช้
ามใช้ ปลักทีชํารุ ดหรื
หรื อเสียบเข้ ากับเต้ ารั บได้
บได้ ไม่ แน่ น หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนีอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้า
ลัดวงจร

ไอคอนทีแสดงด้ านล่างใช้ แสดงถึงประเภทของคําแนะนําทีจะต้ องปฏิบตั ติ าม
ไอคอนรูปสามเหลียมหมายถึงข้ อมูลทีต้ องมีความระมัดระวัง (”สําคัญ”)
ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงว่าการกระทําทีระบุนนเป็
ั นสิงทีต้ องห้ าม (”ต้ องห้ าม”)

เมือทําความสะอาดกล้ อง หรื
หรื อเมือไม่ ได้ ใช้ กล้ องเป็ นเวลานาน โปรดนําแบตเตอรี
แบตเตอรี ออกและถอดปลั
ออกและถอดปลักอะแดปเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลั
ากระแสสลับ มิฉะนันอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร

ไอคอนรูปวงกลมทึบพร้ อมเครื องหมายอัศเจรี ย์แสดงถึงการกระทําทีต้ องดําเนินการ (”จําเป็ น”)

เมือการชาร์
อการชาร์ จสินสุดลง ให้ ถอดปลักของเครื องชาร์
องชาร์ จออกจากเต้ ารั บไฟฟ้า การเสียบปลักเครื องชาร์ จทิงไว้ ในเต้ ารับไฟฟ้า
อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้

ถอดปลักจาก
เต้ารับไฟฟ้ า

ห้ามใช้ใน
ห้องนําหรื อห้อง
อาบนํา

ห้ามถอด
ประกอบ

ห้ามสัมผัสชิ น
ส่วนภายใน

คําเตือน

เมือถอดการ์
อถอดการ์ ดหน่ วยความจํา การ์ ดอาจหลุ
อาจหลุดออกจากช่ องเร็วเกินไป ใช้ นิวมือจับและค่ อยๆ นําการ์ ดออก อาจเกิดการ
บาดเจ็บจากการ์ ดทีหลุดออกมาได้

ถ้ าเกิดปั
ดปั ญหา ให้ ปิดกล้ อง ถถอดแบตเตอรี
อดแบตเตอรี ถอดสาย USB
USB และถอดอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับออก การใช้ กล้ อง
ต่อไปเมือเกิดควันไฟ มีกลินผิดปกติ หรื อมีสภาวะทีผิดปกติ อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร ติดต่อตัวแทนจําหน่าย
Fujifilm ของคุณ

ขอรั บการทดสอบและทําความสะอาดภายในกล้
ความสะอาดภายในกล้ องเป็
งเป็ นประจํา ฝุ่ นละอองสะสมในกล้ องอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้า
ลัดวงจรได้ ติดต่อตัวแทนจําหน่าย Fujifilm เพือขอรับบริ การทําความสะอาดภายในทุกสองปี โปรดทราบว่าบริ การเหล่านีจะมี
ค่าบริ การ

อย่ าให้ นําหรื อสิงแปลกปลอมเข้
งแปลกปลอมเข้ าสู่ตัวกล้ องหรื
งหรื อสายเชือมต่ อ อย่าใช้ กล้ องหรื อสายเชือมต่อหลังจากทีมีนําหรื อนําเกลือ,
นม, เครื องดืม, นํายาซักผ้ า หรื อของเหลวอืนๆ เข้ าไปข้ างใน หากของเหลวเข้ าไปในกล้ องหรื อสายเชือมต่อ ให้ ปิดกล้ อง ถอด
แบตเตอรี ถอดสาย USB และถอดอะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับออก การใช้ กล้ องต่อไปอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้า
ลัดวงจร ติดต่อตัวแทนจําหน่าย Fujifilm ของคุณ

มีอัอันตรายจากการระเบิดถ้ถ้ าเปลียนไม่ ถกู ต้ อง เปลียนด้ วยประเภททีเหมือนกันหรื อเทียบเท่
บเท่ ากันเท่ านัน

ห้ ามใช้ กล้ องในห้ องนํ
งนําหรื อห้ องอาบนํา อาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร

ห้ ามพยายามเปลี
มพยายามเปลียนหรื อถอดประกอบกล้
ถอดประกอบกล้ อง (ห้ ามเปิ ดตัวกล้
กล้ องออก) หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนีอาจทําให้ เกิดเพลิง
ไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ถ้ าตัวเครื องเปิ ดออกเนื
ดออกเนืองจากการตกหล่ นหรื
หรื ออุบัตเิ หตุอืนๆ โปรดอย่
โปรดอย่ าสัมผัสชินส่ วนภายในที
นภายในทีเปิ ดออก หากไม่ปฏิบตั ิ
ตามข้ อควรระวังนีอาจทําให้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรื อเกิดเพลิงไหม้ เนืองจากการสัมผัสชินส่วนทีเสียหาย นําแบตเตอรี ออกทันที โดย
ระวังไม่ให้ เกิดการบาดเจ็บหรื อไฟฟ้าลัดวงจร และนําผลิตภัณฑ์ไปยังจุดทีซือผลิตภัณฑ์เพือขอคําแนะนํา
ห้ ามเปลียน ให้ ควา
วามร้
มร้ อนหรื อบิดงอหรื อดึงสาย
งสาย และอย่ าวางของหนั
วางของหนักทับสายทีเชือมต่ อ การกระทําเหล่านีอาจทําให้
สายเสียหายและทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าช็อต ถ้ าสายไฟเสียหาย โปรดติดต่อตัวแทนจําหน่าย Fujifilm ของคุณ อย่าใช้ สาย
เคเบิลทีขัวต่องอ
อย่ าวางกล้
วางกล้ องบนพืนผิวทีไม่
ไม่ มันคง อาจทําให้ กล้ องตกหล่นหรื อพลิกควําและทําให้ เกิดการบาดเจ็บได้
อย่ าพยายามถ่ ายรู
ยรู ปขณะเคลือนไหว ห้ ามใช้ กล้ องขณะทีเดินหรื อขณะขับขี อาจทําให้ คณ
ุ หกล้ มหรื อประสบอุบตั เิ หตุบนท้ อง
ถนนได้
ห้ ามสัมผัสชินส่ วนทีเป็ นโลหะของกล้ องขณะที
งขณะทมีี พายุฟ้าคะนอง อาจทําให้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรเนืองจากกระแสไฟฟ้าเหนียว
จากประจุของฟ้าผ่า
ห้ ามใช้ แบตเตอรี อืนนอกเหนือจากทีระบุ
ระบุ ใส่แบตเตอรี ตามทีแสดงโดยสัญลักษณ์
ห้ ามถอดประกอบ, ดัดแปลง
แปลง หรื อทําให้ แบตเตอรี ร้ อน ห้ ามทําแบตเตอรี ตก, ชน หรื อโยน หรื อทํทาํ ให้ แบตเตอรี ได้ รับ
แรงกระแทก ห้ ามใช้ แบตเตอรี
บตเตอรี ทีรั ว, ผิดรู ป, เปลียนสี หรื อมีสภาวะที
ภาวะทีผิดปกติอืนๆ ใช้
ใช้ เฉพาะเครื องชาร์ จทีทกํี าหนดให้ ใช้
กับแบตเตอรี
แบตเตอรี ทีชาร์ จซําได้ และอย่ าพยายามชาร์ จแบ
แบตเตอรี
ตเตอรี ลิเธียมไอออนหรื
มไอออนหรื อแบตเตอรี อัลคาไลน์
คาไลน์ แบบชาร์ จซําไม่ ได้
ห้ ามช็อตแบตเตอรี หรื อเก็บแบตเตอรี ไว้ กับวัวัตถุทเป็
ี นโลหะ การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังเหล่านีอาจทําให้ แบตเตอรี ร้ อน
จัด ลุกไหม้ แตกร้ าว หรื อรัว ทําให้ เกิดเพลิงไหม้ เป็ นรอยไหม้ หรื อความเสียหายอืนๆ ได้
ใช้ เฉพาะแบตเตอรี
เฉพาะแบตเตอรี หรื ออะแดปเตอร์
อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลั
ากระแสสลับทีระบุให้ ใช้ กับกล
กล้้ องนีเท่ านัน ห้ ามใช้
มใช้ แรงดันไฟฟ้านอกเหนือ
จากแรงดันไฟฟ้าเข้ าทีทระบุ
ี การใช้ แหล่งจ่ายพลังงานอืนอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้
ถ้ าแบตเตอรี
แบตเตอรี รั วและของเหลวจากแบตเตอรี
วและของเหลวจากแบตเตอรี สัมผัสดวงตา
ดวงตา ผิวหนังหรื อเสือผ้ า ให้ ล้างบริเวณนันๆ ด้ วยนําสะอาดและ
พบแพทย์ หรื อติดต่ อหมายเลขช่
หมายเลขช่ วยเหลือฉุกเฉินทันที
ห้ ามใช้ เครื องชาร์
องชาร์ จอืนนอกเหนือจากที
จากทีระบุไว้ ในทีนีเพื
เพือชาร์ จแบตเตอรี เครื องชาร์ จทีมีให้ นนมี
ั ให้ ใช้ กบั แบตเตอรี ประเภท
ทีมาพร้ อมกับกล้ องเท่านัน การใช้ เครื องชาร์ จเพือชาร์ จแบตเตอรี ทัวไปหรื อแบตเตอรี ทีชาร์ จซําได้ อาจทําให้ แบตเตอรี รัว ร้ อนจัด
หรื อระเบิดได้
การใช้ แฟลชใกล้
ฟลชใกล้ กับดวงตาของบุคคลมากเกิ
คลมากเกินไปอาจทําให้ สายต
ายตาบกพร่
าบกพร่ องได้ ใช้ ความระมัดระวังเมือถ่ายรูปเด็กทารก
และเด็กเล็ก
อย่ าสัมผัสกับพืนผิวร้ อนเป็ นเวลานาน
นเวลานาน การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนีอาจมีผลทําให้ เกิดการไหม้ ทีอุณหภูมิตํา โดยเฉพาะที
อุณหภูมิแวดล้ อมสูง หรื อกับผู้ใช้ ทีมีระบบการไหลเวียนไม่ดี หรื อมีความรู้สกึ ต่อการสัมผัสลดลง ในกรณีดงั กล่าวแนะนําให้ ใช้ ขา
ตังกล้ องหรื อข้ อควรระหวังทีคล้ ายคลึงกัน
อย่ าปล่ อยให้ อวัยวะส่
วะส่ วนใดส่ วนหนึงของร่ างกายสั
างกายสัมผัสกับผลิตภัณฑ์
ณฑ์ เป็ นระยะเวลานานขณะที
นระยะเวลานานขณะทีผลิตภัณฑ์ เปิ ดอยู่ การ
ไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนีอาจมีผลทําให้ เกิดการไหม้ ทีอุณหภูมิตํา โดยเฉพาะระหว่างการใช้ งานเป็ นระยะเวลานาน ทีอุณหภูมิ
แวดล้ อมสูง หรื อกับผู้ใช้ ทีมีระบบการไหลเวียนไม่ดี หรื อมีความรู้สกึ ต่อการสัมผัสลดลง ในกรณีดงั กล่าวแนะนําให้ ใช้ ขาตังกล้ อง
หรื อข้ อควรระวังทีคล้ ายคลึงกัน
ห้ ามใช้ ในที
นทีซึงมีวัตถุไวไฟ ก๊ก๊ าซทีระเบิดได้ หรื อฝุ่ นละออง
เมือพกพาแบตเตอรี
อพกพาแบตเตอรี โปรดติดตังไว้
งไว้ ในกล้ องดิจติ อลหรื อเก็
อเก็บไว้ ในกระเป๋ าแข็ง เมือจัดเก็บแบตเตอรี
แบตเตอรี ให้ เก็บไว้ ใน
กระเปป๋าแข็ง เมือทิง ให้
กระเ
ให้ ปิดขัวของแบตเตอรี ด้ วยเทปทีเป็ นฉนวน การสัมผัสกับวัตถุอืนหรื อแบตเตอรี ทีเป็ นโลหะอาจทําให้
แบตเตอรี ลุกไหม้ หรื อระเบิดได้
เก็บการ์ ดหน่ วยความจํ
ยความจํา ฐานเสียบแฟลช และชิ
และชนส่
ิ วนขนาดเล็กอืนๆ ให้ ห่างจากเด็กเล็ก เด็กอาจกลืนชินส่วนขนาดเล็ก
ได้ จึงควรเก็บให้ พ้นจากมือเด็ก หากเด็กกลืนชินส่วนขนาดเล็ก ให้ นําเด็กไปพบแพทย์หรื อโทรเรี ยกหน่วยฉุกเฉินทันที
เก็บรั กษาให้
กษาให้ พ้นมือเด็ก วัสดุทีอาจทําให้ เกิดอันตรายได้ ได้ แก่ สายคล้ อง ซึงอาจพันคอของเด็ก ทําให้ รัดคอได้ และแฟลช อาจ
ทําให้ สายตาบกพร่องได้
ให้ ปฏิบัตตามคํ
ติ ามคําสังของพนักงานสายการบิ
งานสายการบินและโรงพยาบาล ผลิตภัณฑ์นีอาจปล่อยคลืนความถีวิทยุทีอาจรบกวนอุปกรณ์
การบินหรื อการแพทย์

แบตเตอรี และแหล่ งจ่ ายพลังงาน
หมายเหตุ: ตรวจสอบประเภทของแบตเตอรี ทีใช้ ในกล้ องและอ่ านหัวข้ อทีเหมาะสม
คําเตือน: ไม่ ควรให้ แบตเตอรี โดนความร้ อนจัด เช่ น แสงอาทิตย์ ไฟ หรื ออืนๆ ทีคล้ ายกัน
ข้ อมูลต่อไปนีอธิบายถึงการใช้ แบตเตอรี อย่างเหมาะสม และยืดอายุการใช้ งานแบตเตอรี ให้ ยาวนาน การใช้ งานไม่เหมาะสมจะทําให้ แบตเตอรี
มีอายุการใช้ งานลดลงหรื อทําให้ แบตเตอรี รัว มีความร้ อนสูง เกิดเพลิงไหม้ หรื อระเบิด

แบตเตอรี Li-ion
อ่ านหัวข้ อนีถ้ ากล้ องของคุณใช้ แบตเตอรี Li-ion ทีชาร์ จซําได้
แบตเตอรี ทีจําหน่ายให้ ไม่มีการชาร์ จประจุไว้ โปรดชาร์ จแบตเตอรี ก่อนทีจะใช้ เก็บแบตเตอรี ไว้ ในทีเก็บเมือไม่ได้ ใช้
หมายเหตุเกียวกับแบตเตอรี
แบตเตอรี จะสูญเสียประจุไฟฟ้าไปช้ าๆ เมือไม่ได้ ใช้ งาน ชาร์ จแบตเตอรี หนึงหรื อสองวันก่อนการใช้ งาน
คุณสามารถยืดอายุการใช้ งานแบตเตอรี ด้ วยการปิ ดกล้ องเมือไม่ใช้ งาน
ความจุของแบตเตอรี จะลดลงเมืออุณหภูมิตํา แบตเตอรี ทีใช้ พลังงานใกล้ หมดจะไม่สามารถใช้ งานได้ เมือมีความเย็น เก็บแบตเตอรี สํารองทีชาร์ จ
เต็มไว้ ในทีอบอุน่ และเปลียนแบตเตอรี เมือต้ องการ หรื อเก็บแบตเตอรี ไว้ ในกระเป๋ าหรื อทีอบอุน่ และใส่แบตเตอรี เมือต้ องการถ่ายรูปเท่านัน ห้ าม
วางแบตเตอรี ให้ สมั ผัสกับอุปกรณ์ให้ ความร้ อนมือหรื ออุปกรณ์ทําความร้ อนอืนๆ โดยตรง

■

การชาร์ จแบตเตอรี
สามารถชาร์ จแบตเตอรี โดยใช้ เครื องชาร์ จแบตเตอรี BC-W126S เวลาในการชาร์ จจะเพิมขึนในอุณหภูมิห้องทีตํากว่า +10 °C หรื อสูงกว่า
+35 °C อย่าพยายามชาร์ จแบตเตอรี ทีอุณหภูมิสงู กว่า +40 °C และแบตเตอรี จะไม่ชาร์ จในทีอุณหภูมิตํากว่า +5 °C
ห้ ามพยายามชาร์ จแบตเตอรี ทีชาร์ จจนเต็มแล้ วซํา แต่คณ
ุ ไม่จําเป็ นต้ องใช้ แบตเตอรี จนหมดพลังงานก่อนทีจะชาร์ จอีกครัง
หลังจากการชาร์ จหรื อใช้ งาน แบตเตอรี มีความร้ อนสูงขึน ซึงเป็ นอาการปกติ

■

อายุการใช้ งานแบตเตอรี
การทีระยะเวลาทีแบตเตอรี เก็บประจุไว้ ได้ ลดลงจนสังเกตเห็นได้ นนั แสดงให้ เห็นว่าแบตเตอรี สินอายุการใช้ งานและควรเปลียนใหม่แล้ ว

■

การจัดเก็บ
หากไม่ได้ ใช้ งานกล้ องเป็ นระยะเวลานาน ให้ เก็บกล้ องไว้ ทีอุณหภูมิห้องโดยชาร์ จแบตเตอรี ไว้ ทีความจุประมาณครึงหนึงถึง 2⁄3
ถ้ าไม่ใช้ กล้ องเป็ นเวลานาน โปรดนําแบตเตอรี ออก แล้ วเก็บไว้ ในทีแห้ งซึงมีอณ
ุ หภูมิห้องระหว่าง +15 °C ถึง +25 °C ห้ ามเก็บไว้ ในทีซึงมีอากาศ
ร้ อนจัดหรื อเย็นจัด

■

■

ข้ อควรระวัง: การใช้ แบตเตอรี

• ห้ ามขนส่งหรือเก็บไว้ กบั วัตถุทีเป็ นโลหะ เช่น สร้ อยคอหรือเข็มกลัด
• อย่าให้ ถกู เปลวไฟหรือความร้ อน
• ห้ ามถอดประกอบหรือดัดแปลง
• อย่าให้ สมั ผัสกับความดันบรรยากาศตํา
• ใช้ กบั เครืองชาร์จทีกําหนดเท่านัน
• กําจัดทิงแบตเตอรีทีใช้ งานแล้ วทันที
• ห้ ามทําตกหรือทําให้ ได้ รับแรงกระแทกรุนแรง
• ห้ ามให้ ถกู นํา
• รักษาความสะอาดของขัว
• แบตเตอรีและตัวกล้ องอาจอุน่ ขึนหลังจากใช้ งานเป็ นเวลานาน ซึงเป็ นอาการปกติ
ข้ อควรระวัง: การทิง
ทิงแบตเตอรี ทีใช้ แล้ วตามระเบียบข้ อบังคับของท้ องถิน
จะต้ องคํานึงถึงสิงแวดล้ อมเมือจะทิงแบตเตอรี ใช้ อปุ กรณ์ภายใต้ สภาพอากาศทีอยูใ่ นระดับปานกลาง
อย่าบดหรื อแยกแบตเตอรี โดยใช้ เครื องจักร

■

อะแดปเตอร์ ไฟฟ้ากระแสสลับ

• อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับใช้ สําหรับภายในอาคารเท่านัน
• โปรดตรวจสอบว่าเชือมต่อสายกับกล้ องอย่างแน่นหนา
• ปิ ดกล้ องก่อนทีจะดึงสายเชือมต่อกับอะแดปเตอร์ออก ถอดสายเชือมต่อด้ วยการจับทีปลัก ไม่ใช่ทีสายเคเบิล
• ห้ ามถอดประกอบ
• ห้ ามมิให้ ได้ รับความร้ อนและความชืนสูง
• ห้ ามทําให้ ได้ รับแรงกระแทกรุนแรง
• อะแดปเตอร์อาจมีเสียงหึงๆ หรืออาจสัมผัสแล้ วร้ อนระหว่างการใช้ งาน ซึงเป็ นอาการปกติ
• ถ้ าอะแดปเตอร์ทําให้ เกิดสัญญาณรบกวนวิทยุ ให้ ปรับทิศทางหรือเปลียนตําแหน่งของเสาอากาศรับสัญญาณ

เพื่อความปลอดภัยของคุณ
การใช้ กล้ อง

• ห้ ามเล็งกล้ องไปยังแหล่งกําเนิดแสงสว่างจ้ า รวมถึงแหล่งกําเนิดแสงสังเคราะห์หรือแหล่งกําเนิดแสงธรรมชาติ เช่น ดวงอาทิตย์ในขณะทีไม่มี
เมฆบัง มิฉะนันอาจทําให้ เซ็นเซอร์ ภาพของกล้ องเสียหายได้
• แสงอาทิตย์สว่างจ้ าทีโฟกัสผ่านช่องมองภาพอาจทําให้ แผงของช่องมองภาพอิเล็กทรอนิกส์ (EVF) เสียหาย ห้ ามเล็งช่องมองภาพ
อิเล็กทรอนิกส์ไปยังดวงอาทิตย์

ถ่ ายรู ปทดสอบ

การกําจัดทิงอุปกรณ์ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ในทีพักอาศัยส่ วนบุคคล
ในสหภาพยุโรป นอร์ เวย์ ไอซ์ แลนด์ และลิกเตนสไตน์ : สัญลักษณ์นีบนผลิตภัณฑ์ หรื อคูม่ ือและใบรับประกัน และ/หรื อบน
บรรจุภณ
ั ฑ์หมายความว่าไม่ควรกําจัดผลิตภัณฑ์นีรวมกับขยะมูลฝอยภายในครัวเรื อน แต่ควรนําไปยังจุดรวบรวมทีเหมาะสม
สําหรับการนําอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์กลับมาใช้ ใหม่
การตรวจสอบให้ แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์นีได้ รับการกําจัดทิงอย่างถูกต้ องแล้ ว จะช่วยป้องกันผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขึนต่อสิง
แวดล้ อมและสุขภาพของมนุษย์ ทีอาจเกิดจากการจัดการขยะของผลิตภัณฑ์นีอย่างไม่เหมาะสม

ก่อนทีจะถ่ายรูปในโอกาสสําคัญ (เช่น งานแต่งงานหรื อก่อนทีจะเดินทางโดยนํากล้ องไปด้ วย) ให้ ทดสอบถ่ายรูปและดูผลลัพธ์เพือให้ มนใจว่
ั า
กล้ องทํางานตามปกติ FUJIFILM Corporation ไม่มีสว่ นรับผิดต่อความเสียหายหรื อการสูญเสียผลกําไรทีเป็ นผลจากการทํางานผิดปกติของ
ผลิตภัณฑ์

สัญลักษณ์นีบนแบตเตอรี หรื อหม้ อสะสมไฟฟ้าหมายความว่าไม่ควจกําจัดแบตเตอรี เหล่านีรวมกับขยะมูลฝอยในครัวเรื อน

หมายเหตุเกียวกับลิขสิทธิ

หากอุปกรณ์ของคุณมีแบตเตอรี หรื อหม้ อสะสมไฟฟ้าทีถอดออกได้ งา่ ย โปรดกําจัดทิงต่างหากตามข้ อบังคับในท้ องถินของคุณ
การนําวัสดุกลับมาใช้ ใหม่จะช่วยอนุรักษ์ แหล่งทรัพยากรตามธรรมชาติ สําหรับรายละเอียดข้ อมูลเพิมเติมเกียวกับการนําผลิตภัณฑ์นีกลับมาใช้
ใหม่ โปรดติดต่อสํานักงานเทศบาลในท้ องถินของคุณ หน่วยบริ การกําจัดขยะมูลฝอยในครัวเรื อน หรื อร้ านค้ าทีคุณซือผลิตภัณฑ์
ในประเทศทีอยู่นอกสหภาพยุโรป นอร์ เวย์ ไอซ์ แลนด์ และลิกเตนสไตน์ : หากคุณต้ องการกําจัดทิงผลิตภัณฑ์นี รวมถึงแบตเตอรี หรื อหม้ อ
สะสมไฟฟ้า โปรดติดต่อเจ้ าหน้ าทีในท้ องถินและสอบถามวิธีการกําจัดทิงทีเหมาะสม
ในประเทศญีปุ่ น: สัญลักษณ์นีบนแบตเตอรี แสดงว่าต้ องกําจัดทิงผลิตภัณฑ์นีแยกต่างหาก

ยกเว้ นกรณีทีใช้ สําหรับการใช้ งานส่วนตัว ภาพทีบันทึกโดยใช้ ระบบกล้ องดิจิตอลของคุณนันไม่สามารถนํามาใช้ ในลักษณะทีละเมิดกฎหมาย
ลิขสิทธิ ถ้ าไม่ได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของ โปรดทราบว่ามีข้อจํากัดบางอย่างในการถ่ายรูปการแสดงสดบนเวที กิจกรรมความบันเทิงและการ
แสดงนิทรรศการ แม้ จะเป็ นการบันทึกเพือใช้ เป็ นการส่วนตัวก็ตาม และผู้ใช้ ควรทราบว่าการโอนการ์ ดหน่วยความจําทีมีภาพหรื อข้ อมูลทีได้ รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธินันสามารถทําได้ เฉพาะภายในข้ อจํากัดทีกฎหมายลิขสิทธิกําหนดไว้ เท่านัน

การจัดการ
เพือให้ มีการบันทึกภาพอย่างถูกต้ อง โปรดอย่าให้ กล้ องได้ รับแรงกระแทกหรื อการสันสะเทือนขณะทีบันทึกภาพ

จอผลึกเหลว
ในกรณีทีจอแสดงผลเสียหาย ควรหลีกเลียงการสัมผัสถูกผลึกเหลว ดําเนินการในกรณีเร่งด่วนต่อไปนีถ้ าเกิดสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึงดังนี
ขึน:
• ถ้ าผลึกเหลวสัมผัสกับผิวหนังของคุณ ทําความสะอาดบริเวณนันด้ วยผ้ า และจากนันล้ างให้ สะอาดด้ วยสบูแ่ ละนําไหล
• ถ้ าผลึกเหลวเข้ าตา ล้ างบริเวณทีสัมผัสถูกด้ วย นําสะอาดอย่างน้ อย 15 นาที จากนันพบแพทย์ทนั ที
• ถ้ ากลืนผลึกเหลว ล้ างปากให้ สะอาดด้ วยนํา ปริมาณมากๆ ดืมนําปริมาณมากๆ และพยายามทําให้ อาเจียน จากนันพบแพทย์ทนั ที
แม้ วา่ จอภาพจะถูกผลิตขึนโดยใช้ เทคโนโลยีทีมีความแม่นยําสูง แต่ก็อาจมีพิกเซลทีสว่างอยูเ่ สมอหรื อดับอยูเ่ สมอ กรณีเช่นนีไม่ใช่การทํางานผิด
ปกติ และภาพทีบันทึกด้ วยผลิตภัณฑ์จะไม่ได้ รับผลกระทบ

ข้ อมูลเครื องหมายการค้ า
ภาพแบ่งดิจิตอลเป็ นเครื องหมายการค้ า หรื อเครื องหมายการค้ าจดทะเบียนของ FUJIFILM Corporation เครื องหมาย Digital Micro Prism
เป็ นเครื องหมายการค้ า หรื อเครื องหมายการค้ าจดทะเบียนของ FUJIFILM Corporation ตัวอักษรทีใช้ รวมในทีนีได้ รับการพัฒนาโดย
DynaComware Taiwan Inc. Android เป็ นเครื องหมายการค้ าหรื อเครื องหมายการค้ าจดทะเบียนของ Google LLC Adobe, โลโก้ Adobe,
Photoshop และ Lightroom เป็ นเครื องหมายการค้ าหรื อเครื องหมายการค้ าจดทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริ กา
และประเทศอืนๆ Wi-Fi® และ Wi-Fi Protected Setup® เป็ นเครื องหมายการค้ าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance คําและโลโก้ Bluetooth® เป็ น
เครื องหมายการค้ าจดทะเบียนที Bluetooth SIG, Inc. เป็ นเจ้ าของและการใช้ เครื องหมายดังกล่าวโดย Fujifilm อยูภ่ ายใต้ การอนุญาต โลโก้
SDHC และ SDXC เป็ นเครื องหมายการค้ าของ SD-3C, LLC โลโก้ HDMI เป็ นเครื องหมายการค้ าหรื อเครื องหมายการค้ าจดทะเบียนของ HDMI
Licensing LLC ชือทางการค้ าอืนๆ ทังหมดทีกล่าวถึงในคูม่ ือนีเป็ นเครื องหมายการค้ าหรื อเครื องหมายการค้ าจดทะเบียนของผู้ทีเป็ นเจ้ าของ

การรบกวนทางไฟฟ้า
กล้ องนีอาจรบกวนอุปกรณ์ของโรงพยาบาลหรื ออุปกรณ์ด้านการบิน โปรดสอบถามเจ้ าหน้ าทีโรงพยาบาลหรื อสายการบินก่อนทีจะใช้ กล้ องใน
โรงพยาบาลหรื อในเครื องบิน

ระบบโทรทัศน์ สี
NTSC (กรรมการระบบโทรทัศน์แห่งชาติ) เป็ นการแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทัศน์สีจําเพาะทีปรับใช้ สว่ นใหญ่ในสหรัฐฯ แคนาดา และญีปุ่ น
PAL (เส้ นกวาดสลับ) เป็ นระบบโทรทัศน์สีทีปรับใช้ สว่ นใหญ่ในประเทศยุโรปและจีน

Exif Print (Exif เวอร์ ชัน 2.3)
Exif Print เป็ นรูปแบบของไฟล์กล้ องดิจิตอลทีแก้ ไขใหม่ ซึงมีการเก็บข้ อมูลในภาพถ่ายเพือใช้ ในการผลิตสีระหว่างการพิมพ์

ประกาศสําคัญ: อ่ านก่ อนใช้ ซอฟต์ แวร์ นี
ห้ ามมิให้ มีการส่งออกทังทางตรงและทางอ้ อม ส่วนหนึงส่วนใดหรื อทังหมดของซอฟต์แวร์ ทีได้ รับอนุญาตใช้ งานนีโดยไม่ได้ รับอนุญาตโดยหน่วย
งานผู้กํากับดูแล

เลนส์ และอุปกรณ์ เสริมอืนๆ

• ใช้ สกรู 4.5 มม. หรือสันกว่าเมือติดตังขาตังกล้ อง
• Fujifilm จะไม่รับผิดชอบต่อปั ญหาด้ านประสิทธิภาพหรือความเสียหายทีเกิดจากการใช้ อปุ กรณ์เสริมของผู้ผลิตรายอืน
ประกาศ
เพือป้องกันอันตรายจากไฟไหม้ หรื อไฟฟ้าช็อต ห้ ามให้ ผลิตภัณฑ์ เปี ยกฝนหรื อชืน
โปรดอ่ าน “หมายเหตุเพือความปลอดภัย” และตรวจสอบให้ แน่ ใจว่ าคุณเข้ าใจเนือหาก่ อนใช้ งานกล้ อง

สําหรั บลูกค้ าในประเทศแคนาดา
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
ข้ อควรระวัง: ระบบดิจิตอลคลาส B นีเป็ นไปตาม ICES-003 ของประเทศแคนาดา
ประกาศการได้ รับรั งสี: อุปกรณ์นีเป็ นไปตามมาตรฐาน Industry Candada's licence-exempt RSS โดยทํางานตามเงือนไขสองข้ อต่อไปนี
(1) อุปกรณ์นีจะไม่ก่อให้ เกิดการรบกวน และ (2) อุปกรณ์นีต้ องยอมรับการรบกวนใดๆ รวมถึงการรบกวนทีอาจทําให้ การทํางานของอุปกรณ์ไม่
เป็ นไปตามทีต้ องการ
อุปกรณ์นีและเสาอากาศต้ องไม่อยูใ่ นตําแหน่งร่วมหรื อทํางานร่วมกับเสาอากาศหรื อเครื องส่งสัญญาณอืนๆ ยกเว้ นวิทยุในตัวทีผ่านการทดสอบ
แล้ ว คุณสมบัตกิ ารเลือกรหัสประเทศอาจถูกปิ ดใช้ งานสําหรับผลิตภัณฑ์ทีจําหน่ายในประเทศสหรัฐอเมริ กา/แคนาดา
ประกาศการได้ รับรั งสี: หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ทีมีอยูไ่ ม่ได้ แสดงปั ญหาด้ านสุขภาพทีเกียวข้ องกับการใช้ อปุ กรณ์ไร้ สายกําลังตํา อย่างไร
ก็ตาม ไม่มีข้อพิสจู น์วา่ อุปกรณ์ไร้ สายกําลังตําเหล่านีมีความปลอดภัยทังหมด อุปกรณ์ไร้ สายกําลังตําปล่อยพลังงานคลืนความถีวิทยุ (RF)
ระดับตํา ในช่วงคลืนไมโครเวฟ ขณะทีกําลังใช้ งาน ในขณะทีคลืนความถีวิทยุระดับสูงสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพ (โดยให้ ความร้ อนแก่
กล้ ามเนือ) การได้ รับคลืนความถีวิทยุระดับตําไม่มีผลกระทบในการสร้ างความร้ อน ทําให้ ไม่ทราบผลกระทบต่อสุขภาพทีไม่พงึ ประสงค์ มีงาน
วิจยั จํานวนมากเกียวกับการได้ รับคลืนความถีวิทยุระดับตําไม่พบผลกระทบทางชีวภาพอืนๆ งานวิจยั บางชินได้ แสดงความเห็นว่าอาจมีผลก
ระทบทางชีวภาพบางประการ แต่ข้อค้ นพบดังกล่าวไม่มีการยืนยันจากงานวิจยั อืนๆ เพิมเติม X-T3 ผ่านการทดสอบและพบว่าเป็ นไปตามข้ อ
จํากัดการได้ รับรังสี IC ทีกําหนดไว้ สําหรับสภาพแวดล้ อมทีไม่ได้ ควบคุม และเป็ นไปตามมาตรฐาน RSS-102 ของกฎการได้ รับคลืนความถีวิทยุ
(RF) IC

การดูแลรั กษากล้ อง
เพือให้ สามารถใช้ ผลิตภัณฑ์ได้ ดีอย่างต่อเนือง โปรดปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังต่อไปนี

การเก็บและการใช้ งาน
ถ้ าไม่มีการใช้ กล้ องเป็ นเวลานาน โปรดนําแบตเตอรี และการ์ ดหน่วยความจําออก ห้ ามเก็บหรื อใช้ กล้ องในบริ เวณที:
• มีฝนตก, ไอนํา หรือควัน
• ความชืนสูงหรือฝุ่ นเยอะ
• โดนแสงแดดจ้ าหรืออุณหภูมิสงู มาก เช่น ในยานพาหนะทีปิ ดมิดชิดในวันทีแสงแดดแรง
• หนาวเย็นมาก
• มีการสันสะเทือนรุนแรง
• อยูใ่ นบริเวณสนามแม่เหล็กทีมีกําลังแรง เช่น ใกล้ เสาอากาศของระบบแพร่ภาพออกอากาศ, สายไฟ, ตัวส่งสัญญาณเรดาร์, เครืองยนต์, ตัว
แปลง หรื อแม่เหล็ก
• สัมผัสกับสารระเหย เช่น ยาฆ่าแมลง
• ใกล้ กบั ผลิตภัณฑ์ทีเป็ นยางหรือไวนิล

เครื อข่ ายไร้ สายและอุปกรณ์ Bluetooth: ข้ อควรระวัง
ข้ อสําคัญ: โปรดอ่ านประกาศต่ อไปนีก่ อนใช้ งานเครื องส่ งสัญญาณไร้ สายในตัวกล้ อง
Q ผลิตภัณฑ์นี มีฟังก์ชนการเข้
ั
ารหัสทีพัฒนาขึนในประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึงควบคุมโดยระเบียบว่าด้ วยการบริ หารการส่งออกของสหรัฐอเมริ กา
และอาจไม่สามารถส่งออกหรื อส่งออกต่อไปยังประเทศทีสหรัฐอเมริ กามีการห้ ามส่งสินค้ า
luetooth Fujifilm ไม่มีสว่ นรับผิดชอบต่อความเสียหายทีเป็ นผลจากการใช้ งานโดยไม่ได้ รับอนุญาต ห้ าม
• ใช้ เฉพาะเครือข่ ายไร้ สายหรืออุปกรณ์ BBluetooth
ใช้ สําหรับการทํางานทีจําเป็ นต้ องมีความแม่นยําในระดับสูง ตัวอย่างเช่น ในอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรื อระบบอืนๆ ทีอาจส่งผลต่อชีวิตมนุษย์โดยตรง
หรื อทางอ้ อม เมือใช้ งานอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์ และระบบอืนๆ ทีจําเป็ นต้ องมีความแม่นยําในระดับทีสูงกว่าระบบไร้ สายหรื ออุปกรณ์ Bluetooth ทีนํา
เสนอ โปรดตรวจสอบให้ แน่ใจว่าได้ ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังทีจําเป็ นทังหมด เพือให้ เกิดความปลอดภัยและป้ องกันการทํางานผิดพลาด
ใช้้ เฉพาะภายในประเทศทีซืออุปกรณ์ เท่ านัน อุปกรณ์นีสอดคล้ องตามระเบียบการควบคุมอุปกรณ์เครื อข่ายไร้ สายและ Bluetooth ใน
• ใช
ประเทศทีซืออุปกรณ์ ให้ ปฏิบตั ติ ามระเบียบในท้ องถินทังหมดเมือใช้ งานอุปกรณ์ Fujifilm ไม่มีสว่ นรับผิดชอบในปั ญหาทีเกิดขึนจากการใช้ งาน
ในขอบเขตอํานาจของกฎหมายอืน
นสถานทีทีอาจได้ รับผลกระทบจาสนามแม่
ผลกระทบจาสนามแม่ เหล็ก ไไฟฟ
ฟฟ้าสถิต หรื อสัญญาณรบกวนทางวิ
ญาณรบกวนทางวิทยุ ห้ ามใช้ เครื องส่งสัญญาณ
• ห้ามใช้ อุปกรณ์ ในสถานที
ใกล้ กบั เตาไมโครเวฟ หรื อในสถานทีทีอาจได้ รับผลกระทบจากสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าสถิต หรื อสัญญาณรบกวนทางวิทยุซงอาจขั
ึ
ดขวางการรับ
สัญญาณไร้ สายได้ อาจเกิดสัญญาณรบกวนร่วมกันขึนเมือใช้ งานเครื องส่งสัญญาณใกล้ กบั อุปกรณ์ไร้ สายอืนทีทํางานบนย่านความถี 2.4 GHz
• การรักษาความปลอดภัย: เครือข่ายไร้ สายและอุปกรณ์ Bluetooth จะส่งข้ อมูลผ่านทางคลืนวิทยุ ด้ วยเหตุนี จึงต้ องให้ ความใส่ใจในการ
รักษาความปลอดภัยมากกว่าการใช้ งานเครื อข่ายแบบมีสาย
- ห้ ามเชือมต่อกับเครือข่ายทีไม่ร้ ูจกั หรือเครือข่ายทีคุณไม่มีสทิ ธิในการเข้ าถึง แม้ วา่ เครือข่ายเหล่านันจะแสดงอยูบ่ นอุปกรณ์ของคุณก็ตาม
เนืองจากการเข้ าถึงดังกล่าวถือว่าเป็ นการกระทําทีไม่ได้ รับอนุญาต โปรดเชือมต่อเฉพาะเครื อข่ายทีคุณมีสทิ ธิในการเข้ าถึงเท่านัน
- โปรดระมัดระวังว่าการส่งข้ อมูลแบบไร้ สายอาจมีความเสียงต่อการถูกสกัดกันจากบุคคลภายนอก
- อุปกรณ์นีไม่สามารถเชือมต่อโดยตรงกับเครือข่ายโทรคมนาคม (รวมถึง LAN ไร้ สายสาธารณะ) ทีดําเนินการโดยผู้ให้ บริการหรือบริการมือ
ถือ, โทรศัพท์บ้าน, อินเทอร์ เน็ต หรื อบริ การโทรคมนาคมอืนๆ
อาจถกู ลงโทษตามกฎหมาย:
• การกระทําต่ อไปนีอาจถู
- การถอดประกอบหรือดัดแปลงอุปกรณ์นี
- การถอดป้ายรับรองอุปกรณ์
กรณ์ นีทํางานบนคลืนความถี
นความถีเดียวกันกับอุปกรณ์
กรณ์ เชิงพาณิชย์ ทางกา
ทางการศึ
รศึกษา และทางการแพทย์
และทางการแพทย์ และเครื องส่ งสัญญาณไร้
ญาณไร้ สาย
• อุปกรณ์
นอกจากนียังทํางานบนคลืนความถีเดียวกันกับเครื องส่งสัญญาณทีมีใบอนุญาตและเครื องส่งสัญญาณความดันไฟฟ้าตําแบบไม่มีใบอนุญาต
พิเศษทีใช้ ในระบบติดตาม RFID สําหรับสายงานผลิตและการใช้ งานอืนๆ ทีมีลกั ษณะใกล้ เคียงกัน
ญาณรบกวนกับอุปกรณ์ ข้างต้ น ให้ ปฏิ
ปฏิบัตติ ามข้ อควรระวังต่
งต่ อไปนี ยืนยันว่าเครื องส่งสัญญาณ RFID ไม่ได้ ทํางาน
• เพือป้องกันสัญญาณรบกวนกั
ก่อนใช้ อปุ กรณ์นี คุณควรสังเกตว่าอุปกรณ์สร้ างสัญญาณรบกวนในเครื องส่งสัญญาณทีได้ รับอนุญาตทีใช้ สําหรับการติดตาม RFID หรื อไม่
ให้ หยุดการใช้ งานความถีทีได้ รับผลกระทบทันที หรื อย้ ายอุปกรณ์ไปยังตําแหน่งทีตังอืน หากคุณสังเกตพบว่าอุปกรณ์นีก่อให้ เกิดสัญญาณ
รบกวนในระบบติดตาม RFID ความดันไฟฟ้าตํา ให้ ตดิ ต่อตัวแทนของ Fujifilm
• ห้ามใช้ อุปกรณ์ นีบนเครืองบิน โปรดทราบว่า Bluetooth อาจยังคงเปิ ดอยูแ่ ม้ วา่ จะปิ ดกล้ องแล้ วก็ตาม คุณสามารถปิ ดใช้ งาน Bluetooth ได้
โดยการเลือก ปิ ด สําหรับ D ตังการเชือมต่ อ > การตังค่ า Bluetooth > เปิ ด/ปิ ด Bluetooth

โปรดอ่ านหมายเหตุเหล่ านีก่ อนการใช้ งานเลนส์
หมายเหตุเพือความปลอดภัย

• โปรดใช้ เลนส์อย่างเหมาะสม อ่านหมายเหตุเพือความปลอดภัยเหล่านี และ คู่มือผูใ้ ช้ กล้ องโดยละเอียดก่อนการใช้ งาน
• หลังจากอ่านหมายเหตุเพือความปลอดภัยแล้ ว โปรดเก็บไว้ ในทีปลอดภัย
เกียวกับไอคอนต่ างๆ
ไอคอนทีแสดงด้ านล่างนีมีการใช้ ในเอกสารนีเพือแสดงถึงความรุนแรงของการบาดเจ็บหรื อความเสียหายทีอาจเกิดขึน ถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อมูลที
ไอคอนนันระบุและไม่ได้ ใช้ ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้ อง

คําเตือน

ไอคอนนีแสดงถึงการเสียชีวิตหรื อการบาดเจ็บร้ ายแรงถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อมูล

ข้ อควรระวัง

ไอคอนนีแสดงถึงการบาดเจ็บหรื อเกิดความเสียหายถ้ าไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อมูล

ไอคอนทีแสดงด้ านล่างใช้ แสดงถึงประเภทของคําแนะนําทีจะต้ องปฏิบตั ติ าม
ไอคอนรูปสามเหลียมหมายถึงข้ อมูลทีต้ องมีความระมัดระวัง (”สําคัญ”)
ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงว่าการกระทําทีระบุนนเป็
ั นสิงทีต้ องห้ าม (”ต้ องห้ าม”)
ไอคอนรูปวงกลมทึบพร้ อมเครื องหมายอัศเจรี ย์แสดงถึงการกระทําทีต้ องดําเนินการ (”จําเป็ น”)

เพื่อความปลอดภัยของคุณ
คําเตือน
ห้ามจุ่มนํา

ห้ามถอด
ประกอบ

ห้ามสัมผัส
ชิ นส่วน
ภายใน

ห้ ามจุ่มหรื อนํนําไปสัมผัสกับนํา หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนีอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ห้ ามถอดประกอบ
ามถอดประกอบ (ห้ ามเปิ ดตัวเครื อง) การไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนีอาจทําให้ เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรื อบาดเจ็บเนืองจาก
การทํางานผิดพลาดของผลิตภัณฑ์
ถ้ าตัวเครื องเปิ ดออกเนืองจากการตกหล่
องจากการตกหล่ นหรื ออุบัตเิ หตุอืนนๆ
ๆ โปรดอย่ าสัมผัสชินส่
นส่ วนภายในทีเปิ ดออก หากไม่ปฏิบตั ติ าม
ข้ อควรระวังนีอาจทําให้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรื อเกิดเพลิงไหม้ เนืองจากการสัมผัสชินส่วนทีเสียหาย นําแบตเตอรี ออกทันที โดยระวังไม่
ให้ เกิดการบาดเจ็บหรื อไฟฟ้าลัดวงจร และนําผลิตภัณฑ์ไปยังจุดทีซือผลิตภัณฑ์เพือขอคําแนะนํา
ห้ ามวางบนพืนผิ
นผิวทีไม่ มันคง ผลิตภัณฑ์อาจตก ทําให้ เกิดการเสียหายได้
ห้ ามดูดวงอาทิตย์ ผ่านทางเลนส์
นทางเลนส์ หรื อช่ องมองภาพของกล้
งมองภาพของกล้ อง หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนีอาจทําให้ เกิดผลเสียกับการมอง
เห็นอย่างถาวร

ข้ อควรระวัง
ห้ ามใช้ หรื อเก็
เก็บในบริเวณทีสัมผัสไอนํา หรื อควัน หรื อความชื
ความชืนสูง หรื อฝุ่ นหนา
นหนา หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนีอาจทําให้ เกิด
เพลิงไหม้ หรื อไฟฟ้าลัดวงจร
ห้ ามทิงให้
งให้ โดนแสงแดดโดยตรงหรื อในบริ
อในบริเวณทีอาจมีอุณหภูมสิ ูงมาก เช่ น ในยานพาหนะที
ในยานพาหนะทีปิ ดมิดชิดในวั
ในวันทีมีแสงแดด
แรง หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนีอาจทําให้ เกิดเพลิงไหม้
เก็บให้ พ้นมื
นมือเด็ก ผลิตภัณฑ์นีอาจทําให้ เกิดการบาดเจ็บได้ ถ้าเด็กเล่น
ห้ ามจั
ามจับด้ วยมือทีเปี ยก หากไม่ปฏิบตั ติ ามข้ อควรระวังนีอาจทําให้ เกิดไฟฟ้าช็อต
ให้ ดวงอาทิตย์ อยู่ นอกเฟรมภาพเมือถ่ ายวัตถุ
ตถุย้อนแสง แสงอาทิตย์ทีโฟกัสเข้ าไปทีกล้ องเมือดวงอาทิตย์อยูใ่ นหรื อใกล้ กบั เฟรม
สามารถทําให้ เกิดไฟไหม้ หรื อเป็ นรอยไหม้ ได้
เมือไม่ ได้ ใช้ งานผลิตภัณฑ์ ให้ ครอบฝาปิ ดเล
ดเลนส์
นส์ แล้ วเก็บให้ ห่างจา
งจากสั
กสัมผัสแสงอาทิตย์ โดยตรง
ดยตรง แสงอาทิตย์ทีโฟกัสในเลนส์
สามารถทําให้ เกิดไฟไหม้ หรื อเป็ นรอยไหม้ ได้
ห้ ามยกกล้ องหรื
งหรื อเลนส์ ในขณะทียึดกล้ องไว้ กับขาตังกล้ อง
อง ผลิตภัณฑ์อาจหล่นหรื อชนกับวัตถุอืน ทําให้ เกิดการเสียหายได้

