
เพอืความปลอดภยัของคุณเพอืความปลอดภยัของคุณ
โปรดอ่านหมายเหตุเหล่านีก่อนการใช้งาน

หมายเหตุเพอืความปลอดภยั
• โปรดใช้กล้องอยา่งเหมาะสม อา่นหมายเหตเุพือความปลอดภยัเหลา่นี และ คู่มือผูใ้ช ้ของคณุโดยละเอียดก่อนการใช้งาน

• หลงัจากอา่นหมายเหตเุพือความปลอดภยัแล้ว โปรดเก็บไว้ในทีปลอดภยั

เกียวกับไอคอนต่างๆ
ไอคอนทีแสดงด้านลา่งนีมีการใช้ในเอกสารนีเพือแสดงถงึความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายทีอาจเกิดขนึ ถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลูที

ไอคอนนนัระบแุละไมไ่ด้ใช้ผลติภณัฑ์อยา่งถกูต้อง

คาํเตอืนคาํเตอืน ไอคอนนีแสดงถงึการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรงถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ข้อควรระวังข้อควรระวัง ไอคอนนีแสดงถงึการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ไอคอนทีแสดงด้านลา่งใช้แสดงถงึประเภทของคําแนะนําทีจะต้องปฏิบตัติาม

ไอคอนรูปสามเหลียมหมายถงึข้อมลูทีต้องมีความระมดัระวงั (“สําคญั”)

ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงวา่การกระทําทีระบนุนัเป็นสงิทีต้องห้าม (“ต้องห้าม”)

ไอคอนรูปวงกลมทบึพร้อมเครืองหมายอศัเจรีย์แสดงถงึการกระทําทีต้องดําเนินการ (“จําเป็น”)

 คาํเตอืน คาํเตอืน

ถอดปลกั
จากเตา้รบั
ไฟฟ้า

ถ้าเกดิปัญหา ให้ปิดกล้อง ถอดแบตเตอรี ถอดสาย USB และถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับออกถ้าเกดิปัญหา ให้ปิดกล้อง ถอดแบตเตอรี ถอดสาย USB และถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับออก การใช้กล้องตอ่ไป

เมือเกิดควนัไฟ มีกลนิผิดปกติ หรือมีสภาวะทีผิดปกติ อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร ตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย Fujifilm 

ของคณุ

อย่าให้นําหรือสิงแปลกปลอมเข้าสู่ตัวกล้องหรือสายเชือมต่ออย่าให้นําหรือสิงแปลกปลอมเข้าสู่ตัวกล้องหรือสายเชือมต่อ อยา่ใช้กล้องหรือสายเชือมตอ่หลงัจากทีมีนําหรือนําเกลือ, นม, 

เครืองดืม, นํายาซกัผ้า หรือของเหลวอืนๆ เข้าไปข้างใน หากของเหลวเข้าไปในกล้องหรือสายเชือมตอ่ ให้ปิดกล้อง ถอดแบตเตอรี 

ถอดสาย USB และถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัออก การใช้กล้องตอ่ไปอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร ตดิตอ่

ตวัแทนจําหนา่ย Fujifilm ของคณุ

หา้มใชใ้น
หอ้งนําหรือ
หอ้งอาบนํา

ห้ามใช้กล้องในห้องนําหรือห้องอาบนําห้ามใช้กล้องในห้องนําหรือห้องอาบนํา อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

หา้มถอด
ประกอบ

ห้ามพยายามเปลียนหรือถอดประกอบกล้อง (ห้ามเปิดตัวกล้องออก) ห้ามพยายามเปลียนหรือถอดประกอบกล้อง (ห้ามเปิดตัวกล้องออก) หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้
หรือไฟฟ้าลดัวงจร

หา้มสมัผสั
ชินส่วน
ภายใน

ถ้าตัวเครืองเปิดออกเนืองจากการตกหล่นหรืออุบัตเิหตุอืนๆ โปรดอย่าสัมผัสชนิส่วนภายในทเีปิดออกถ้าตัวเครืองเปิดออกเนืองจากการตกหล่นหรืออุบัตเิหตุอืนๆ โปรดอย่าสัมผัสชนิส่วนภายในทเีปิดออก หากไมป่ฏิบตัติาม

ข้อควรระวงันีอาจทําให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรหรือเกิดเพลงิไหม้เนืองจากการสมัผสัชินสว่นทีเสียหาย นําแบตเตอรีออกทนัที โดยระวงัไม่

ให้เกิดการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าลดัวงจร และนําผลติภณัฑ์ไปยงัจดุทีซือผลติภณัฑ์เพือขอคําแนะนํา

ห้ามเปลียน ให้ความร้อนหรือบดิงอหรือดงึสาย และอย่าวางของหนักทบัสายทเีชือมต่อห้ามเปลียน ให้ความร้อนหรือบดิงอหรือดงึสาย และอย่าวางของหนักทบัสายทเีชือมต่อ การกระทําเหลา่นีอาจทําให้สาย

เสียหายและทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ถ้าสายไฟเสียหาย โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย Fujifilm ของคณุ อยา่ใช้สายเคเบลิ

ทีขวัตอ่งอ

อย่าวางกล้องบนพืนผิวทไีม่มันคงอย่าวางกล้องบนพืนผิวทไีม่มันคง อาจทําให้กล้องตกหลน่หรือพลกิควําและทําให้เกิดการบาดเจ็บได้

อย่าพยายามถ่ายรูปขณะเคลือนไหวอย่าพยายามถ่ายรูปขณะเคลือนไหว ห้ามใช้กล้องขณะทีเดนิหรือขณะขบัขี อาจทําให้คณุหกล้มหรือประสบอบุตัเิหตบุนท้อง

ถนนได้

ห้ามสัมผัสชนิส่วนทเีป็นโลหะของกล้องขณะทมีีพายุฟ้าคะนองห้ามสัมผัสชนิส่วนทเีป็นโลหะของกล้องขณะทมีีพายุฟ้าคะนอง อาจทําให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรเนืองจากกระแสไฟฟ้าเหนียวจาก

ประจขุองฟ้าผา่

ห้ามใช้แบตเตอรีอืนนอกเหนือจากทรีะบุห้ามใช้แบตเตอรีอืนนอกเหนือจากทรีะบุ ใสแ่บตเตอรีตามทีแสดงโดยสญัลกัษณ์

ห้ามถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือทาํให้แบตเตอรีร้อน ห้ามทาํแบตเตอรีตก, ชน หรือโยน หรือทาํให้แบตเตอรีได้รับแรงห้ามถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือทาํให้แบตเตอรีร้อน ห้ามทาํแบตเตอรีตก, ชน หรือโยน หรือทาํให้แบตเตอรีได้รับแรง
กระแทก ห้ามใช้แบตเตอรีทรัีว, ผิดรูป, เปลียนสี หรือมีสภาวะทผีิดปกตอืินๆ ใช้เฉพาะเครืองชาร์จทกีาํหนดให้ใช้กับกระแทก ห้ามใช้แบตเตอรีทรัีว, ผิดรูป, เปลียนสี หรือมีสภาวะทผีิดปกตอืินๆ ใช้เฉพาะเครืองชาร์จทกีาํหนดให้ใช้กับ
แบตเตอรีทชีาร์จซาํได้ และอย่าพยายามชาร์จแบตเตอรีลิเธียมไอออนหรือแบตเตอรีอัลคาไลน์แบบชาร์จซาํไม่ได้ ห้ามแบตเตอรีทชีาร์จซาํได้ และอย่าพยายามชาร์จแบตเตอรีลิเธียมไอออนหรือแบตเตอรีอัลคาไลน์แบบชาร์จซาํไม่ได้ ห้าม
ชอ็ตแบตเตอรีหรือเกบ็แบตเตอรีไว้กับวัตถุทเีป็นโลหะชอ็ตแบตเตอรีหรือเกบ็แบตเตอรีไว้กับวัตถุทเีป็นโลหะ การไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงัเหลา่นีอาจทําให้แบตเตอรีร้อนจดั ลกุไหม้ 

แตกร้าว หรือรัว ทําให้เกิดเพลงิไหม้ เป็นรอยไหม้ หรือความเสียหายอืนๆ ได้

ใช้เฉพาะแบตเตอรีหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับทรีะบุให้ใช้กับกล้องนีเท่านัน ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้านอกเหนือจากแรงดันใช้เฉพาะแบตเตอรีหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับทรีะบุให้ใช้กับกล้องนีเท่านัน ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้านอกเหนือจากแรงดัน
ไฟฟ้าเข้าทรีะบุไฟฟ้าเข้าทรีะบุ การใช้แหลง่จา่ยพลงังานอืนอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้

ถ้าแบตเตอรีรัวและของเหลวจากแบตเตอรีสัมผัสดวงตา ผิวหนังหรือเสือผ้า ให้ล้างบริเวณนันๆ ด้วยนําสะอาดและพบถ้าแบตเตอรีรัวและของเหลวจากแบตเตอรีสัมผัสดวงตา ผิวหนังหรือเสือผ้า ให้ล้างบริเวณนันๆ ด้วยนําสะอาดและพบ
แพทย์ หรือตดิต่อหมายเลขช่วยเหลือฉุกเฉินทนัทีแพทย์ หรือตดิต่อหมายเลขช่วยเหลือฉุกเฉินทนัที
ห้ามใช้เครืองชาร์จอืนนอกเหนือจากทรีะบุไว้ในทนีีเพือชาร์จแบตเตอรีห้ามใช้เครืองชาร์จอืนนอกเหนือจากทรีะบุไว้ในทนีีเพือชาร์จแบตเตอรี เครืองชาร์จทีมีให้นนัมีให้ใช้กบัแบตเตอรีประเภท

ทีมาพร้อมกบักล้องเทา่นนั การใช้เครืองชาร์จเพือชาร์จแบตเตอรีทวัไปหรือแบตเตอรีทีชาร์จซําได้อาจทําให้แบตเตอรีรัว ร้อนจดั หรือ

ระเบดิได้

การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของบุคคลมากเกนิไปอาจทาํให้สายตาบกพร่องได้การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของบุคคลมากเกนิไปอาจทาํให้สายตาบกพร่องได้ ใช้ความระมดัระวงัเมือถ่ายรูปเดก็ทารกและ

เดก็เลก็

อย่าสัมผัสกับพืนผวิร้อนเป็นเวลานานอย่าสัมผัสกับพืนผิวร้อนเป็นเวลานาน การไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอาจมีผลทําให้เกิดการไหม้ทีอณุหภมิูตํา โดยเฉพาะทีอณุหภมิู

แวดล้อมสงู หรือกบัผู้ใช้ทีมีระบบการไหลเวียนไมดี่ หรือมีความรู้สกึตอ่การสมัผสัลดลง ในกรณีดงักลา่วแนะนําให้ใช้ขาตงักล้องหรือข้อ

ควรระหวงัทีคล้ายคลงึกนั

อย่าปล่อยให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึงของร่างกายสัมผัสกับผลติภัณฑ์เป็นระยะเวลานานขณะทผีลติภัณฑ์เปิดอยู่อย่าปล่อยให้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึงของร่างกายสัมผัสกับผลติภณัฑ์เป็นระยะเวลานานขณะทผีลติภณัฑ์เปิดอยู่ การไมป่ฏิบตัิ

ตามข้อควรระวงันีอาจมีผลทําให้เกิดการไหม้ทีอณุหภมิูตํา โดยเฉพาะระหวา่งการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ทีอณุหภมิูแวดล้อมสงู หรือกบั

ผู้ใช้ทีมีระบบการไหลเวียนไมดี่ หรือมีความรู้สกึตอ่การสมัผสัลดลง ในกรณีดงักลา่วแนะนําให้ใช้ขาตงักล้องหรือข้อควรระวงัทีคล้ายคลงึกนั

ห้ามใช้ในทซีงึมีวัตถุไวไฟ ก๊าซทรีะเบดิได้ หรือฝุ่นละอองห้ามใช้ในทซีงึมีวัตถุไวไฟ ก๊าซทรีะเบดิได้ หรือฝุ่นละออง

เมือพกพาแบตเตอรี โปรดตดิตังไว้ในกล้องดจิติอลหรือเกบ็ไว้ในกระเป๋าแขง็ เมือจัดเกบ็แบตเตอรี ให้เกบ็ไว้ในกระเป๋าเมือพกพาแบตเตอรี โปรดตดิตังไว้ในกล้องดจิติอลหรือเกบ็ไว้ในกระเป๋าแขง็ เมือจัดเกบ็แบตเตอรี ให้เกบ็ไว้ในกระเป๋า
แขง็ เมือทงิ ให้ปิดขัวของแบตเตอรีด้วยเทปทเีป็นฉนวนแขง็ เมือทงิ ให้ปิดขัวของแบตเตอรีด้วยเทปทเีป็นฉนวน การสมัผสักบัวตัถอืุนหรือแบตเตอรีทีเป็นโลหะอาจทําให้แบตเตอรีลกุ

ไหม้หรือระเบดิได้

เกบ็การ์ดหน่วยความจาํ ฐานเสียบแฟลช และชนิส่วนขนาดเล็กอืนๆ ให้ห่างจากเดก็เล็กเกบ็การ์ดหน่วยความจาํ ฐานเสียบแฟลช และชนิส่วนขนาดเล็กอืนๆ ให้ห่างจากเดก็เล็ก เดก็อาจกลืนชินสว่นขนาดเลก็ได้ 

จงึควรเก็บให้พ้นจากมือเดก็ หากเดก็กลืนชินสว่นขนาดเลก็ ให้นําเดก็ไปพบแพทย์หรือโทรเรียกหนว่ยฉกุเฉินทนัที

เกบ็รักษาให้พ้นมือเดก็เกบ็รักษาให้พ้นมือเดก็ วสัดทีุอาจทําให้เกิดอนัตรายได้ ได้แก่ สายคล้อง ซงึอาจพนัคอของเดก็ ทําให้รัดคอได้ และแฟลช อาจ

ทําให้สายตาบกพร่องได้

ให้ปฏบัิตติามคาํสังของพนักงานสายการบนิและโรงพยาบาลให้ปฏบัิตติามคาํสังของพนักงานสายการบนิและโรงพยาบาล ผลติภณัฑ์นีอาจปลอ่ยคลืนความถีวิทยทีุอาจรบกวนอปุกรณ์

การบนิหรือการแพทย์

 ข้อควรระวัง ข้อควรระวัง
ห้ามใช้กล้องนีในสถานทซีงึมีละอองนํามัน ไอนํา ความชืน หรือฝุ่นละอองห้ามใช้กล้องนีในสถานทซีงึมีละอองนํามัน ไอนํา ความชืน หรือฝุ่นละออง อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

ห้ามใช้กล้องนีในสถานทซีงึมีอุณหภมูร้ิอนจัดห้ามใช้กล้องนีในสถานทซีงึมีอุณหภมูร้ิอนจัด ห้ามทิงกล้องไว้ในสถานทีเชน่ รถทีปิดประตหูน้าตา่งหรืออยูก่ลางแสงแดด อาจ

ทําให้เกิดเพลงิไหม้

ห้ามวางของหนักทบักล้องห้ามวางของหนักทบักล้อง อาจทําให้ของหนกัตกหลน่และทําให้เกิดการบาดเจ็บได้

ห้ามเคลือนย้ายกล้องขณะทยัีงต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ห้ามเคลือนย้ายกล้องขณะทยัีงต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ ห้ามดงึสายไฟเพือถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั
ออก อาจทําให้สายไฟหรือสายเคเบลิเสียหายและเกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

ห้ามปิดหรือห่อกล้องหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับด้วยผ้าหรือผ้าห่มห้ามปิดหรือห่อกล้องหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับด้วยผ้าหรือผ้าห่ม อาจทําให้เกิดความร้อนสะสมและทําให้ตวัเครือง

บดิงอหรือเกิดเพลงิไหม้ได้

ห้ามใช้ปลักทชีาํรุดหรือเสียบเข้ากับเต้ารับได้ไม่แน่นห้ามใช้ปลักทชีาํรุดหรือเสียบเข้ากับเต้ารับได้ไม่แน่น หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

เมือทาํความสะอาดกล้อง หรือเมือไม่ได้ใช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนําแบตเตอรีออกและถอดปลักอะแดปเตอร์เมือทาํความสะอาดกล้อง หรือเมือไม่ได้ใช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนําแบตเตอรีออกและถอดปลักอะแดปเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับไฟฟ้ากระแสสลับ มิฉะนนัอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

เมือการชาร์จสินสุดลง ให้ถอดปลักของเครืองชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้าเมือการชาร์จสินสุดลง ให้ถอดปลักของเครืองชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้า การเสียบปลกัเครืองชาร์จทิงไว้ในเต้ารับไฟฟ้าอาจ

ทําให้เกิดเพลงิไหม้

เมือถอดการ์ดหน่วยความจาํ การ์ดอาจหลุดออกจากช่องเร็วเกนิไป ใช้นิวมือจับและค่อยๆ นําการ์ดออกเมือถอดการ์ดหน่วยความจาํ การ์ดอาจหลุดออกจากช่องเร็วเกนิไป ใช้นิวมือจับและค่อยๆ นําการ์ดออก อาจเกิดการบาด

เจ็บจากการ์ดทีหลดุออกมาได้

ขอรับการทดสอบและทาํความสะอาดภายในกล้องเป็นประจาํขอรับการทดสอบและทาํความสะอาดภายในกล้องเป็นประจาํ ฝุ่ นละอองสะสมในกล้องอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้า

ลดัวงจรได้ ตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย Fujifilm เพือขอรับบริการทําความสะอาดภายในทกุสองปี โปรดทราบวา่บริการเหลา่นีจะมีคา่

บริการ

มีอันตรายจากการระเบดิถ้าเปลียนไม่ถกูต้อง เปลียนด้วยประเภททเีหมือนกันหรือเทยีบเท่ากันเท่านันมีอันตรายจากการระเบดิถ้าเปลียนไม่ถกูต้อง เปลียนด้วยประเภททเีหมือนกันหรือเทยีบเท่ากันเท่านัน

แบตเตอรีและแหล่งจ่ายพลังงาน
หมายเหตุ: ตรวจสอบประเภทของแบตเตอรีทใีช้ในกล้องและอ่านหวัข้อทเีหมาะสม

 คาํเตอืน: ไม่ควรให้แบตเตอรีโดนความร้อนจัด เช่น แสงอาทติย์ ไฟ หรืออืนๆ ทคีล้ายกัน
ข้อมลูตอ่ไปนีอธิบายถงึการใช้แบตเตอรีอยา่งเหมาะสม และยืดอายกุารใช้งานแบตเตอรีให้ยาวนาน การใช้งานไมเ่หมาะสมจะทําให้แบตเตอรี
มีอายกุารใช้งานลดลงหรือทําให้แบตเตอรีรัว มีความร้อนสงู เกิดเพลงิไหม้ หรือระเบดิ

แบตเตอรี Li-ionแบตเตอรี Li-ion
อ่านหวัข้อนีถ้ากล้องของคุณใช้แบตเตอรี Li-ion ทชีาร์จซาํได้
แบตเตอรีทีจําหนา่ยให้ไมมี่การชาร์จประจไุว้ โปรดชาร์จแบตเตอรีก่อนทีจะใช้ เก็บแบตเตอรีไว้ในทีเก็บเมือไมไ่ด้ใช้

■ ■ หมายเหตุเกียวกับแบตเตอรีหมายเหตุเกียวกับแบตเตอรี
แบตเตอรีจะสญูเสียประจไุฟฟ้าไปช้าๆ เมือไมไ่ด้ใช้งาน ชาร์จแบตเตอรีหนงึหรือสองวนัก่อนการใช้งาน

คณุสามารถยืดอายกุารใช้งานแบตเตอรีด้วยการปิดกล้องเมือไมใ่ช้งาน

ความจขุองแบตเตอรีจะลดลงเมืออณุหภมิูตํา แบตเตอรีทีใช้พลงังานใกล้หมดจะไมส่ามารถใช้งานได้เมือมีความเยน็ เก็บแบตเตอรีสํารองทีชาร์จ
เตม็ไว้ในทีอบอุน่ และเปลียนแบตเตอรีเมือต้องการ หรือเก็บแบตเตอรีไว้ในกระเป๋าหรือทีอบอุน่ และใสแ่บตเตอรีเมือต้องการถ่ายรูปเทา่นนั ห้าม
วางแบตเตอรีให้สมัผสักบัอปุกรณ์ให้ความร้อนมือหรืออปุกรณ์ทําความร้อนอืนๆ โดยตรง

■ ■ การชาร์จแบตเตอรีการชาร์จแบตเตอรี
สามารถชาร์จแบตเตอรีได้โดยใช้กล้องและอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัทีจดัมาให้หรือเครืองชาร์จแบตเตอรีคู ่BC-W235 ทีเป็นอปุกรณ์เสริม 
เวลาในการชาร์จจะเพิมขนึในอณุหภมิูห้องทีตํากวา่ +10 °C หรือสงูกวา่ +35 °C อยา่พยายามชาร์จแบตเตอรีทีอณุหภมิูสงูกวา่ +40 °C และ
แบตเตอรีจะไมช่าร์จในทีอณุหภมิูตํากวา่ +5 °C

ห้ามพยายามชาร์จแบตเตอรีทีชาร์จจนเตม็แล้วซํา แตค่ณุไมจํ่าเป็นต้องใช้แบตเตอรีจนหมดพลงังานก่อนทีจะชาร์จอีกครัง

หลงัจากการชาร์จหรือใช้งาน แบตเตอรีมีความร้อนสงูขนึ ซงึเป็นอาการปกติ

■ ■ อายุการใช้งานแบตเตอรีอายุการใช้งานแบตเตอรี
การทีระยะเวลาทีแบตเตอรีเก็บประจไุว้ได้ลดลงจนสงัเกตเหน็ได้นนั แสดงให้เหน็วา่แบตเตอรีสนิอายกุารใช้งานและควรเปลียนใหมแ่ล้ว

หากทิงแบตเตอรีไว้เป็นเวลานานโดยไมไ่ด้ชาร์จ คณุอาจพบวา่คณุภาพของแบตเตอรีลดลงหรือชาร์จไมไ่ด้อีกตอ่ไป ชาร์จแบตเตอรีเป็นประจํา

■ ■ การจดัเกบ็การจดัเกบ็
หากไมไ่ด้ใช้งานกล้องเป็นระยะเวลานาน ให้เก็บกล้องไว้ทีอณุหภมิูห้องโดยชาร์จแบตเตอรีไว้ทีความจปุระมาณครึงหนงึถงึ 2⁄3
ถ้าไมใ่ช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนําแบตเตอรีออก แล้วเก็บไว้ในทีแห้งซงึมีอณุหภมิูห้องระหวา่ง +15 °C ถงึ +25 °C ห้ามเก็บไว้ในทีซงึมีอากาศ
ร้อนจดัหรือเยน็จดั

■ ■ ข้อควรระวัง: การใช้แบตเตอรีข้อควรระวัง: การใช้แบตเตอรี
• ห้ามขนสง่หรือเก็บไว้กบัวตัถทีุเป็นโลหะ เชน่ สร้อยคอหรือเข็มกลดั

• อยา่ให้ถกูเปลวไฟหรือความร้อน
• ห้ามถอดประกอบหรือดดัแปลง
• ใช้กบัเครืองชาร์จทีกําหนดเทา่นนั
• กําจดัทิงแบตเตอรีทีใช้งานแล้วทนัที
• ห้ามทําตกหรือทําให้ได้รับแรงกระแทกรุนแรง
• ห้ามให้ถกูนํา
• รักษาความสะอาดของขวั
• แบตเตอรีและตวักล้องอาจอุน่ขนึหลงัจากใช้งานเป็นเวลานาน ซงึเป็นอาการปกติ

■ ■ ข้อควรระวัง: การทงิข้อควรระวัง: การทงิ
ทิงแบตเตอรีทีใช้แล้วตามระเบียบข้อบงัคบัของท้องถิน
จะต้องคํานงึถงึสงิแวดล้อมเมือจะทิงแบตเตอรี ใช้อปุกรณ์ภายใต้สภาพอากาศทีอยูใ่นระดบัปานกลาง 

อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
• อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัใช้สําหรับภายในอาคารเทา่นนั
• โปรดตรวจสอบวา่เชือมตอ่สายกบักล้องอยา่งแนน่หนา
• ปิดกล้องก่อนทีจะดงึสายเชือมตอ่กบัอะแดปเตอร์ออก ถอดสายเชือมตอ่ด้วยการจบัทีปลกั ไมใ่ชที่สายเคเบลิ

• ห้ามถอดประกอบ
• ห้ามมิให้ได้รับความร้อนและความชืนสงู
• ห้ามทําให้ได้รับแรงกระแทกรุนแรง
• อะแดปเตอร์อาจมีเสียงหงึๆ หรืออาจสมัผสัแล้วร้อนระหวา่งการใช้งาน ซงึเป็นอาการปกติ

• ถ้าอะแดปเตอร์ทําให้เกิดสญัญาณรบกวนวิทย ุให้ปรับทิศทางหรือเปลียนตําแหนง่ของเสาอากาศรับสญัญาณ

การใช้กล้อง
• ห้ามเลง็กล้องไปยงัแหลง่กําเนิดแสงสวา่งจ้า รวมถงึแหลง่กําเนิดแสงสงัเคราะห์หรือแหลง่กําเนิดแสงธรรมชาติ เชน่ ดวงอาทิตย์ในขณะทีไมมี่
เมฆบงั มิฉะนนัอาจทําให้เซน็เซอร์ภาพของกล้องเสียหายได้

• แสงอาทิตย์สวา่งจ้าทีโฟกสัผา่นชอ่งมองภาพอาจทําให้แผงของชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์ (EVF) เสียหาย ห้ามเลง็ชอ่งมองภาพ

อิเลก็ทรอนิกส์ไปยงัดวงอาทิตย์

ถ่ายรูปทดสอบถ่ายรูปทดสอบ
ก่อนทีจะถ่ายรูปในโอกาสสําคญั (เชน่ งานแตง่งานหรือก่อนทีจะเดนิทางโดยนํากล้องไปด้วย) ให้ทดสอบถ่ายรูปและดผูลลพัธ์เพือให้มนัใจวา่

กล้องทํางานตามปกติ FUJIFILM Corporation ไมมี่สว่นรับผิดตอ่ความเสียหายหรือการสญูเสียผลกําไรทีเป็นผลจากการทํางานผิดปกตขิอง
ผลติภณัฑ์



เพื่อความปลอดภัยของคุณ

หมายเหตุเกียวกับลิขสิทธิหมายเหตุเกียวกับลิขสิทธิ
ยกเว้นกรณีทีใช้สําหรับการใช้งานสว่นตวั ภาพทีบนัทกึโดยใช้ระบบกล้องดจิิตอลของคณุนนัไมส่ามารถนํามาใช้ในลกัษณะทีละเมิดกฎหมาย

ลขิสทิธิ ถ้าไมไ่ด้รับความยินยอมจากเจ้าของ โปรดทราบวา่มีข้อจํากดับางอยา่งในการถ่ายรูปการแสดงสดบนเวที กิจกรรมความบนัเทิงและการ

แสดงนิทรรศการ แม้จะเป็นการบนัทกึเพือใช้เป็นการสว่นตวัก็ตาม และผู้ใช้ควรทราบวา่การโอนการ์ดหนว่ยความจําทีมีภาพหรือข้อมลูทีได้รับ

ความคุ้มครองตามกฎหมายลขิสทิธินนัสามารถทําได้เฉพาะภายในข้อจํากดัทีกฎหมายลขิสทิธิกําหนดไว้เทา่นนั

การจัดการการจัดการ
เพือให้มีการบนัทกึภาพอยา่งถกูต้อง โปรดอยา่ให้กล้องได้รับแรงกระแทกหรือการสนัสะเทือนขณะทีบนัทกึภาพ

จอผลึกเหลวจอผลึกเหลว
ในกรณีทีจอแสดงผลเสียหาย ควรหลีกเลียงการสมัผสัถกูผลกึเหลว ดําเนินการในกรณีเร่งดว่นตอ่ไปนีถ้าเกิดสถานการณ์อยา่งใดอยา่งหนงึดงันี

ขนึ:

• ถ้าผลึกเหลวสัมผัสกับผิวหนังของคุณ ทําความสะอาดบริเวณนนัด้วยผ้า และจากนนัล้างให้สะอาดด้วยสบูแ่ละนําไหล

• ถ้าผลึกเหลวเข้าตา ล้างบริเวณทีสมัผสัถกูด้วย นําสะอาดอยา่งน้อย 15 นาที จากนนัพบแพทย์ทนัที

• ถ้ากลืนผลึกเหลว ล้างปากให้สะอาดด้วยนํา ปริมาณมากๆ ดืมนําปริมาณมากๆ และพยายามทําให้อาเจียน จากนนัพบแพทย์ทนัที

แม้วา่จอภาพจะถกูผลติขนึโดยใช้เทคโนโลยีทีมีความแมน่ยําสงู แตก็่อาจมีพิกเซลทีสวา่งอยูเ่สมอหรือดบัอยูเ่สมอ กรณีเชน่นีไมใ่ชก่ารทํางานผิด

ปกติ และภาพทีบนัทกึด้วยผลติภณัฑ์จะไมไ่ด้รับผลกระทบ

ข้อมูลเครืองหมายการค้าข้อมูลเครืองหมายการค้า
ภาพแบง่ดจิิตอลเป็นเครืองหมายการค้า หรือเครืองหมายการค้าจดทะเบียนของ FUJIFILM Corporation เครืองหมาย Digital Micro Prism 

เป็นเครืองหมายการค้า หรือเครืองหมายการค้าจดทะเบียนของ FUJIFILM Corporation ตวัอกัษรทีใช้ รวมในทีนีได้รับการพฒันาโดย 

DynaComware Taiwan Inc. สว่น Apple, iPhone, iPad, Mac, OS X, macOS และ Lightning เป็นเครืองหมายการค้าจดทะเบียนของ 

Apple Inc. ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอืนๆ Windows เป็นเครืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ

ประเทศอืนๆ Android เป็นเครืองหมายการค้าหรือเครืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Google LLC Adobe, โลโก้ Adobe, Photoshop และ 

Lightroom เป็นเครืองหมายการค้าหรือเครืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอืนๆ 

Wi-Fi® และ Wi-Fi Protected Setup® เป็นเครืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance คําและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครืองหมายการค้า

จดทะเบียนที Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของและการใช้เครืองหมายดงักลา่วโดย Fujifilm อยูภ่ายใต้การอนญุาต โลโก้ SDHC และ SDXC 

เป็นเครืองหมายการค้าของ SD-3C, LLC โลโก้ HDMI เป็นเครืองหมายการค้าหรือเครืองหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC 

ชือทางการค้าอืนๆ ทงัหมดทีกลา่วถงึในคูมื่อนีเป็นเครืองหมายการค้าหรือเครืองหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ ทีเป็นเจ้าของ

การรบกวนทางไฟฟ้าการรบกวนทางไฟฟ้า
กล้องนีอาจรบกวนอปุกรณ์ของโรงพยาบาลหรืออปุกรณ์ด้านการบนิ โปรดสอบถามเจ้าหน้าทีโรงพยาบาลหรือสายการบนิก่อนทีจะใช้กล้องใน

โรงพยาบาลหรือในเครืองบนิ

ระบบโทรทศัน์สีระบบโทรทศัน์สี
NTSC (กรรมการระบบโทรทศัน์แหง่ชาติ) เป็นการแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทศัน์สีจําเพาะทีปรับใช้สว่นใหญ่ในสหรัฐฯ แคนาดา และญีปุ่ น 
PAL (เส้นกวาดสลบั) เป็นระบบโทรทศัน์สีทีปรับใช้สว่นใหญ่ในประเทศยโุรปและจีน

Exif Print (Exif เวอร์ชัน 2.3)Exif Print (Exif เวอร์ชัน 2.3)
Exif Print เป็นรูปแบบของไฟล์กล้องดจิิตอลทีแก้ไขใหม ่ซงึมีการเก็บข้อมลูในภาพถ่ายเพือใช้ในการผลติสีระหวา่งการพิมพ์

ประกาศสาํคัญ: อ่านก่อนใช้ซอฟต์แวร์นี
ห้ามมิให้มีการสง่ออกทงัทางตรงและทางอ้อม สว่นหนงึสว่นใดหรือทงัหมดของซอฟต์แวร์ทีได้รับอนญุาตใช้งานนีโดยไมไ่ด้รับอนญุาตโดยหนว่ย
งานผู้ กํากบัดแูล

เลนส์และอุปกรณ์เสริมอืนๆ
• ใช้สกรู 4.5 มม. หรือสนักวา่เมือตดิตงัขาตงักล้อง

• Fujifilm จะไมรั่บผิดชอบตอ่ปัญหาด้านประสทิธิภาพหรือความเสียหายทีเกิดจากการใช้อปุกรณ์เสริมของผู้ผลติรายอืน

ประกาศ
เพือป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าชอ็ต ห้ามให้ผลิตภัณฑ์เปียกฝนหรือชืน
โปรดอ่าน “หมายเหตุเพือความปลอดภัย” และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจเนือหาก่อนใช้งานกล้อง

สําหรับลูกค้าในประเทศแคนาดาสําหรับลูกค้าในประเทศแคนาดา
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
ข้อควรระวัง: ระบบดจิิตอลคลาส B นีเป็นไปตาม ICES-003 ของประเทศแคนาดา

ประกาศการได้รับรังสี: อปุกรณ์นีเป็นไปตามมาตรฐาน Industry Candada's licence-exempt RSS โดยทํางานตามเงือนไขสองข้อตอ่ไปนี 
(1) อปุกรณ์นีจะไมก่่อให้เกิดการรบกวน และ (2) อปุกรณ์นีต้องยอมรับการรบกวนใดๆ รวมถงึการรบกวนทีอาจทําให้การทํางานของอปุกรณ์ไม่
เป็นไปตามทีต้องการ

อปุกรณ์นีและเสาอากาศต้องไมอ่ยูใ่นตําแหนง่ร่วมหรือทํางานร่วมกบัเสาอากาศหรือเครืองสง่สญัญาณอืนๆ ยกเว้นวิทยใุนตวัทีผา่นการทดสอบ
แล้ว คณุสมบตักิารเลือกรหสัประเทศอาจถกูปิดใช้งานสําหรับผลติภณัฑ์ทีจําหนา่ยในประเทศสหรัฐอเมริกา/แคนาดา

ประกาศการได้รับรังสี: หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ทีมีอยูไ่มไ่ด้แสดงปัญหาด้านสขุภาพทีเกียวข้องกบัการใช้อปุกรณ์ไร้สายกําลงัตํา อยา่งไร
ก็ตาม ไมมี่ข้อพิสจูน์วา่ อปุกรณ์ไร้สายกําลงัตําเหลา่นีมีความปลอดภยัทงัหมด อปุกรณ์ไร้สายกําลงัตําปลอ่ยพลงังานคลืนความถีวิทย ุ(RF) 
ระดบัตํา ในชว่งคลืนไมโครเวฟ ขณะทีกําลงัใช้งาน ในขณะทีคลืนความถีวิทยรุะดบัสงูสามารถสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพ (โดยให้ความร้อนแก่

กล้ามเนือ) การได้รับคลืนความถีวิทยรุะดบัตําไมมี่ผลกระทบในการสร้างความร้อน ทําให้ไมท่ราบผลกระทบตอ่สขุภาพทีไมพ่งึประสงค์ มีงาน
วิจยัจํานวนมากเกียวกบัการได้รับคลืนความถีวิทยรุะดบัตําไมพ่บผลกระทบทางชีวภาพอืนๆ งานวิจยับางชินได้แสดงความเหน็วา่อาจมีผลก
ระทบทางชีวภาพบางประการ แตข้่อค้นพบดงักลา่วไมมี่การยืนยนัจากงานวิจยัอืนๆ เพิมเตมิ X-T4 ผา่นการทดสอบและพบวา่เป็นไปตามข้อ
จํากดัการได้รับรังสี IC ทีกําหนดไว้สําหรับสภาพแวดล้อมทีไมไ่ด้ควบคมุ และเป็นไปตามมาตรฐาน RSS-102 ของกฎการได้รับคลืนความถีวิทย ุ

(RF) IC

การกาํจัดทงิอุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ในทพัีกอาศัยส่วนบุคคลการกาํจัดทงิอุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ในทพัีกอาศัยส่วนบุคคล
ในสหภาพยุโรป นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์: สญัลกัษณ์นีบนผลติภณัฑ์ หรือคูมื่อและใบรับประกนั และ/หรือบน
บรรจภุณัฑ์หมายความวา่ไมค่วรกําจดัผลติภณัฑ์นีรวมกบัขยะมลูฝอยภายในครัวเรือน แตค่วรนําไปยงัจดุรวบรวมทีเหมาะสม

สําหรับการนําอปุกรณ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์กลบัมาใช้ใหม่

การตรวจสอบให้แนใ่จวา่ผลติภณัฑ์นีได้รับการกําจดัทิงอยา่งถกูต้องแล้ว จะชว่ยป้องกนัผลกระทบทางลบทีอาจเกิดขนึตอ่สงิ

แวดล้อมและสขุภาพของมนษุย์ ทีอาจเกิดจากการจดัการขยะของผลติภณัฑ์นีอยา่งไมเ่หมาะสม

สญัลกัษณ์นีบนแบตเตอรีหรือหม้อสะสมไฟฟ้าหมายความวา่ไมค่วจกําจดัแบตเตอรีเหลา่นีรวมกบัขยะมลูฝอยในครัวเรือน

หากอปุกรณ์ของคณุมีแบตเตอรีหรือหม้อสะสมไฟฟ้าทีถอดออกได้งา่ย โปรดกําจดัทิงตา่งหากตามข้อบงัคบัในท้องถินของคณุ

การนําวสัดกุลบัมาใช้ใหมจ่ะชว่ยอนรัุกษ์แหลง่ทรัพยากรตามธรรมชาติ สําหรับรายละเอียดข้อมลูเพิมเตมิเกียวกบัการนําผลติภณัฑ์นีกลบัมาใช้
ใหม ่โปรดตดิตอ่สํานกังานเทศบาลในท้องถินของคณุ หนว่ยบริการกําจดัขยะมลูฝอยในครัวเรือน หรือร้านค้าทีคณุซือผลติภณัฑ์

ในประเทศทอียู่นอกสหภาพยุโรป นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์: หากคณุต้องการกําจดัทิงผลติภณัฑ์นี รวมถงึแบตเตอรีหรือหม้อ
สะสมไฟฟ้า โปรดตดิตอ่เจ้าหน้าทีในท้องถินและสอบถามวิธีการกําจดัทิงทีเหมาะสม

ในประเทศญีปุ่น: สญัลกัษณ์นีบนแบตเตอรีแสดงวา่ต้องกําจดัทิงผลติภณัฑ์นีแยกตา่งหาก

เครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์ Bluetooth: ข้อควรระวัง
ข้อสาํคัญ: โปรดอ่านประกาศต่อไปนีก่อนใช้งานเครืองส่งสัญญาณไร้สายในตัวกล้อง

 Q ผลติภณัฑ์นี มีฟังก์ชนัการเข้ารหสัทีพฒันาขนึในประเทศสหรัฐอเมริกา ซงึควบคมุโดยระเบียบวา่ด้วยการบริหารการสง่ออกของสหรัฐอเมริกา 

และอาจไมส่ามารถสง่ออกหรือสง่ออกตอ่ไปยงัประเทศทีสหรัฐอเมริกามีการห้ามสง่สนิค้า

• ใชใช้เฉพาะเครือข่ายไร้สา้เฉพาะเครือข่ายไร้สายหรืออุปกรณ์ยหรืออุปกรณ์ Bluetoo Bluetoothth Fujifilm ไมมี่สว่นรับผิดชอบตอ่ความเสียหายทีเป็นผลจากการใช้งานโดยไมไ่ด้รับ

อนญุาต ห้ามใช้สําหรับการทํางานทีจําเป็นต้องมีความแมน่ยําในระดบัสงู ตวัอยา่งเชน่ ในอปุกรณ์ทางการแพทย์ หรือระบบอืนๆ ทีอาจสง่ผล

ตอ่ชีวิตมนษุย์โดยตรงหรือทางอ้อม เมือใช้งานอปุกรณ์ในคอมพิวเตอร์และระบบอืนๆ ทีจําเป็นต้องมีความแมน่ยําในระดบัทีสงูกวา่ระบบไร้

สายหรืออปุกรณ์ Bluetooth ทีนําเสนอ โปรดตรวจสอบให้แนใ่จวา่ได้ปฏิบตัติามข้อควรระวงัทีจําเป็นทงัหมด เพือให้เกิดความปลอดภยัและ

ป้องกนัการทํางานผิดพลาด

• ใช้เฉพาะใช้เฉพาะภายในประเทศทซืีออุภายในประเทศทซืีออุปกรณ์เท่านันปกรณ์เท่านัน อปุกรณ์นีสอดคล้องตามระเบียบการควบคมุอปุกรณ์เครือขา่ยไร้สายและ Bluetooth ใน

ประเทศทีซืออปุกรณ์ ให้ปฏิบตัติามระเบียบในท้องถินทงัหมดเมือใช้งานอปุกรณ์ Fujifilm ไมมี่สว่นรับผิดชอบในปัญหาทีเกิดขนึจากการใช้งาน

ในขอบเขตอํานาจของกฎหมายอืน

• ห้ามใช้อุปห้ามใช้อุปกรณ์ในสถานททีอีาจไกรณ์ในสถานททีอีาจได้รับผลกระทบจาสนามแมด้รับผลกระทบจาสนามแม่เหล็ก่เหล็ก ไฟฟ้าสถติ หรื ไฟฟ้าสถติ หรือสัญญาณรบกวนทางวทิยุอสัญญาณรบกวนทางวทิยุ ห้ามใช้เครืองสง่

สญัญาณใกล้กบัเตาไมโครเวฟ หรือในสถานทีทีอาจได้รับผลกระทบจากสนามแมเ่หลก็ ไฟฟ้าสถิต หรือสญัญาณรบกวนทางวิทยซุงึอาจขดั

ขวางการรับสญัญาณไร้สายได้ อาจเกิดสญัญาณรบกวนร่วมกนัขนึเมือใช้งานเครืองสง่สญัญาณใกล้กบัอปุกรณ์ไร้สายอืนทีทํางานบนยา่น

ความถี 2.4 GHz

• การรักษาความปลอดภยั: เครือขา่ยไร้สายและอปุกรณ์ Bluetooth จะสง่ข้อมลูผา่นทางคลืนวิทย ุด้วยเหตนีุ จงึต้องให้ความใสใ่จในการ

รักษาความปลอดภยัมากกวา่การใช้งานเครือขา่ยแบบมีสาย

 - ห้ามเชือมตอ่กบัเครือขา่ยทีไมรู้่จกัหรือเครือขา่ยทีคณุไมมี่สทิธิในการเข้าถงึ แม้วา่เครือขา่ยเหลา่นนัจะแสดงอยูบ่นอปุกรณ์ของคณุก็ตาม 

เนืองจากการเข้าถงึดงักลา่วถือวา่เป็นการกระทําทีไมไ่ด้รับอนญุาต โปรดเชือมตอ่เฉพาะเครือขา่ยทีคณุมีสทิธิในการเข้าถงึเทา่นนั

 - โปรดระมดัระวงัวา่การสง่ข้อมลูแบบไร้สายอาจมีความเสียงตอ่การถกูสกดักนัจากบคุคลภายนอก

• กาการกระทาํต่อไปนีอาจถูกรกระทาํต่อไปนีอาจถูกลงโทษตามกฎหมาย:ลงโทษตามกฎหมาย:
 - การถอดประกอบหรือดดัแปลงอปุกรณ์นี

 - การถอดป้ายรับรองอปุกรณ์

• อุปกรณอุปกรณ์นีทาํงานบนคลืนความ์นีทาํงานบนคลืนความถีเดยีวกันกับอุปกรณถีเดยีวกันกับอุปกรณ์เชงิพาณิชย์์ เชงิพาณิชย์ ทางการศ ทางการศกึษา และทางการแพทย์ กึษา และทางการแพทย์ และเครืองส่งสัญญาณไและเครืองส่งสัญญาณไร้สายร้สาย 

นอกจากนียงัทํางานบนคลืนความถีเดียวกนักบัเครืองสง่สญัญาณทีมีใบอนญุาตและเครืองสง่สญัญาณความดนัไฟฟ้าตําแบบไมมี่ใบอนญุาต

พิเศษทีใช้ในระบบตดิตาม RFID สําหรับสายงานผลติและการใช้งานอืนๆ ทีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั

• เพือปเพือป้องกันสัญญาณรบกวนกับ้ องกันสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์ข้างต้นอุปกรณ์ข้างต้น ให้ปฏ ให้ปฏบัิตติามข้อควรระวังตบัิตติามข้อควรระวังต่อไปนี่อไปนี ยืนยนัวา่เครืองสง่สญัญาณ RFID ไมไ่ด้ทํางาน

ก่อนใช้อปุกรณ์นี คณุควรสงัเกตวา่อปุกรณ์สร้างสญัญาณรบกวนในเครืองสง่สญัญาณทีได้รับอนญุาตทีใช้สําหรับการตดิตาม RFID หรือไม่ 

ให้หยดุการใช้งานความถีทีได้รับผลกระทบทนัที หรือย้ายอปุกรณ์ไปยงัตําแหนง่ทีตงัอืน หากคณุสงัเกตพบวา่อปุกรณ์นีก่อให้เกิดสญัญาณ

รบกวนในระบบตดิตาม RFID ความดนัไฟฟ้าตํา ให้ตดิตอ่ตวัแทนของ Fujifilm

• ห้ามใช้อุปกรห้ามใช้อุปกรณ์นีบนเครืองบนิณ์นีบนเครืองบนิ โปรดทราบวา่ Bluetooth อาจยงัคงเปิดอยูแ่ม้วา่จะปิดกล้องแล้วก็ตาม คณุสามารถปิดใช้งาน Bluetooth ได้

โดยการเลือก ปิด สําหรับ D ตงัการเชือมต่อ > การตงัค่า Bluetooth > เปิด/ปิด Bluetooth

โปรดอ่านหมายเหตุเหล่านีก่อนการใช้งานเลนส์

หมายเหตุเพอืความปลอดภยั
• โปรดใช้เลนส์อยา่งเหมาะสม อา่นหมายเหตเุพือความปลอดภยัเหลา่นี และ คู่มือผูใ้ช ้กล้องโดยละเอียดก่อนการใช้งาน

• หลงัจากอา่นหมายเหตเุพือความปลอดภยัแล้ว โปรดเก็บไว้ในทีปลอดภยั

เกียวกับไอคอนต่างๆ
ไอคอนทีแสดงด้านลา่งนีมีการใช้ในเอกสารนีเพือแสดงถงึความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายทีอาจเกิดขนึ ถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลูที
ไอคอนนนัระบแุละไมไ่ด้ใช้ผลติภณัฑ์อยา่งถกูต้อง

คาํเตอืนคาํเตอืน ไอคอนนีแสดงถงึการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรงถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ข้อควรระวังข้อควรระวัง ไอคอนนีแสดงถงึการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ไอคอนทีแสดงด้านลา่งใช้แสดงถงึประเภทของคําแนะนําทีจะต้องปฏิบตัติาม

ไอคอนรูปสามเหลียมหมายถงึข้อมลูทีต้องมีความระมดัระวงั (“สําคญั”)

ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงวา่การกระทําทีระบนุนัเป็นสงิทีต้องห้าม (“ต้องห้าม”)

ไอคอนรูปวงกลมทบึพร้อมเครืองหมายอศัเจรีย์แสดงถงึการกระทําทีต้องดําเนินการ (“จําเป็น”)

 คาํเตอืน คาํเตอืน

หา้มจุ่มนํา
ห้ามจุ่มหรือนําไปสัมผัสกับนําห้ามจุ่มหรือนําไปสัมผัสกับนํา หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

หา้มถอด
ประกอบ

ห้ามถอดประกอบ (ห้ามเปิดตัวเครือง)ห้ามถอดประกอบ (ห้ามเปิดตัวเครือง) การไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอาจทําให้เกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรือบาดเจ็บเนืองจากการ
ทํางานผิดพลาดของผลติภณัฑ์

หา้มสมัผสั
ชินส่วน
ภายใน

ถ้าตัวเครืองเปิดออกเนืองจากการตกหล่นหรืออุบัตเิหตุอืนๆ โปรดอย่าสัมผัสชนิส่วนภายในทเีปิดออกถ้าตัวเครืองเปิดออกเนืองจากการตกหล่นหรืออุบัตเิหตุอืนๆ โปรดอย่าสัมผัสชนิส่วนภายในทเีปิดออก หากไมป่ฏิบตัติาม
ข้อควรระวงันีอาจทําให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรหรือเกิดเพลงิไหม้เนืองจากการสมัผสัชินสว่นทีเสียหาย นําแบตเตอรีออกทนัที โดยระวงัไม่

ให้เกิดการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าลดัวงจร และนําผลติภณัฑ์ไปยงัจดุทีซือผลติภณัฑ์เพือขอคําแนะนํา

ห้ามวางบนพืนผิวทไีม่มันคงห้ามวางบนพืนผิวทไีม่มันคง ผลติภณัฑ์อาจตก ทําให้เกิดการเสียหายได้

ห้ามดดูวงอาทติย์ผ่านทางเลนส์หรือช่องมองภาพของกล้องห้ามดดูวงอาทติย์ผ่านทางเลนส์หรือช่องมองภาพของกล้อง หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอาจทําให้เกิดผลเสียกบัการมอง

เหน็อยา่งถาวร

 ข้อควรระวัง ข้อควรระวัง
ห้ามใช้หรือเกบ็ในบริเวณทสัีมผัสไอนํา หรือควัน หรือความชืนสูง หรือฝุ่นหนาห้ามใช้หรือเกบ็ในบริเวณทสัีมผัสไอนํา หรือควัน หรือความชืนสูง หรือฝุ่นหนา หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอาจทําให้เกิด
เพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

ห้ามทงิให้โดนแสงแดดโดยตรงหรือในบริเวณทอีาจมีอุณหภมูสูิงมาก เช่น ในยานพาหนะทปิีดมดิชดิในวันทมีีแสงแดดห้ามทงิให้โดนแสงแดดโดยตรงหรือในบริเวณทอีาจมีอุณหภมูสูิงมาก เช่น ในยานพาหนะทปิีดมดิชดิในวันทมีีแสงแดด
แรงแรง หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้

เกบ็ให้พ้นมือเดก็เกบ็ให้พ้นมือเดก็ ผลติภณัฑ์นีอาจทําให้เกิดการบาดเจ็บได้ถ้าเดก็เลน่

ห้ามจับด้วยมือทเีปียกห้ามจับด้วยมือทเีปียก หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอาจทําให้เกิดไฟฟ้าช็อต

ให้ดวงอาทติย์อยู่นอกเฟรมภาพเมือถ่ายวัตถุย้อนแสงให้ดวงอาทติย์อยู่นอกเฟรมภาพเมือถ่ายวัตถุย้อนแสง แสงอาทิตย์ทีโฟกสัเข้าไปทีกล้องเมือดวงอาทิตย์อยูใ่นหรือใกล้กบัเฟรม

สามารถทําให้เกิดไฟไหม้หรือเป็นรอยไหม้ได้

เมือไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้ครอบฝาปิดเลนส์แล้วเกบ็ให้ห่างจากสัมผัสแสงอาทติย์โดยตรงเมือไม่ได้ใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้ครอบฝาปิดเลนส์แล้วเกบ็ให้ห่างจากสัมผัสแสงอาทติย์โดยตรง แสงอาทิตย์ทีโฟกสัในเลนส์
สามารถทําให้เกิดไฟไหม้หรือเป็นรอยไหม้ได้

ห้ามยกกล้องหรือเลนส์ในขณะทยีดึกล้องไว้กับขาตังกล้องห้ามยกกล้องหรือเลนส์ในขณะทยีดึกล้องไว้กับขาตังกล้อง ผลติภณัฑ์อาจหลน่หรือชนกบัวตัถอืุน ทําให้เกิดการเสียหายได้


