
เพื่อความปลอดภยัของคุณเพื่อความปลอดภยัของคุณ
โปรดอ่านหมายเหตุเหล่านีก่้อนการใช้งาน

หมายเหตุเพื่อความปลอดภยั
• โปรดใช้กล้องอยา่งเหมาะสม อา่นหมายเหตเุพ่ือความปลอดภยัเหลา่นี ้และ คู่มือผูใ้ช ้ของคณุโดยละเอียดก่อนการใช้งาน

• หลงัจากอา่นหมายเหตเุพ่ือความปลอดภยัแล้ว โปรดเก็บไว้ในท่ีปลอดภยั

เก่ียวกับไอคอนต่างๆ
ไอคอนท่ีแสดงด้านลา่งนีมี้การใช้ในเอกสารนีเ้พ่ือแสดงถงึความรุนแรงของการบาดเจ็บหรือความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้ ถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลูท่ี

ไอคอนนัน้ระบแุละไมไ่ด้ใช้ผลติภณัฑ์อยา่งถกูต้อง

คาํเตอืนคาํเตอืน ไอคอนนีแ้สดงถงึการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บร้ายแรงถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ข้อควรระวังข้อควรระวัง ไอคอนนีแ้สดงถงึการบาดเจ็บหรือเกิดความเสียหายถ้าไมป่ฏิบตัติามข้อมลู

ไอคอนท่ีแสดงด้านลา่งใช้แสดงถงึประเภทของคําแนะนําท่ีจะต้องปฏิบตัติาม

ไอคอนรูปสามเหลี่ยมหมายถงึข้อมลูท่ีต้องมีความระมดัระวงั (”สําคญั”)

ไอคอนรูปวงกลมและขีดเฉียง แสดงวา่การกระทําท่ีระบนุัน้เป็นสิง่ท่ีต้องห้าม (”ต้องห้าม”)

ไอคอนรูปวงกลมทบึพร้อมเคร่ืองหมายอศัเจรีย์แสดงถงึการกระทําท่ีต้องดําเนินการ (”จําเป็น”)

 คาํเตอืน คาํเตอืน

ถอดปลัก๊
จากเตา้รบั
ไฟฟ้า

ถ้าเกิถ้าเกดิปัญหา ให้ปิดกล้อง ถดปัญหา ให้ปิดกล้อง ถอดแบตเตอร่ี ถอดสาย Uอดแบตเตอร่ี ถอดสาย USB และถอดอะแดปเตอร์ไSB และถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับออกฟฟ้ากระแสสลับออก การใช้กล้องตอ่ไป

เม่ือเกิดควนัไฟ มีกลิน่ผิดปกติ หรือมีสภาวะท่ีผิดปกติ อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร ตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย Fujifilm 

ของคณุ

อย่าให้น้ําหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ตัวกล้องหรือสายเช่ือมต่ออย่าให้น้ําหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ตัวกล้องหรือสายเช่ือมต่อ อยา่ใช้กล้องหรือสายเช่ือมตอ่หลงัจากท่ีมีนํา้หรือนํา้เกลือ, นม, 

เคร่ืองด่ืม, นํา้ยาซกัผ้า หรือของเหลวอ่ืนๆ เข้าไปข้างใน หากของเหลวเข้าไปในกล้องหรือสายเช่ือมตอ่ ให้ปิดกล้อง ถอดแบตเตอร่ี 

ถอดสาย USB และถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัออก การใช้กล้องตอ่ไปอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร ตดิตอ่

ตวัแทนจําหนา่ย Fujifilm ของคณุ

หา้มใชใ้น
หอ้งน้ําหรือ
หอ้งอาบน้ํา

ห้ามใช้กล้องในห้องน้ําหรือห้องอาบน้ํา (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ทีกั่นน้ําได้)ห้ามใช้กล้องในห้องน้ําหรือห้องอาบน้ํา (ยกเว้นผลิตภัณฑ์ทีกั่นน้ําได้) อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

หา้มถอด
ประกอบ

ห้ามพยายามเปล่ียนหรือถอดประกอบกล้อง (ห้ามเปิดตัวกล้องออก) ห้ามพยายามเปล่ียนหรือถอดประกอบกล้อง (ห้ามเปิดตัวกล้องออก) หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดเพลงิไหม้
หรือไฟฟ้าลดัวงจร

หา้มสมัผสั
ช้ินส่วน
ภายใน

ถ้าตัวเคร่ืองเปิดออกเน่ืองจากการตกหล่นหรืออุบัตเิหตุอ่ืนๆ โปรดอย่าสัมผัสชิน้ส่วนภายในทีเ่ปิดออกถ้าตัวเคร่ืองเปิดออกเน่ืองจากการตกหล่นหรืออุบัตเิหตุอ่ืนๆ โปรดอย่าสัมผัสชิน้ส่วนภายในทีเ่ปิดออก หากไมป่ฏิบตัติาม

ข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรหรือเกิดเพลงิไหม้เน่ืองจากการสมัผสัชิน้สว่นท่ีเสียหาย นําแบตเตอร่ีออกทนัที โดยระวงัไม่

ให้เกิดการบาดเจ็บหรือไฟฟ้าลดัวงจร และนําผลติภณัฑ์ไปยงัจดุท่ีซือ้ผลติภณัฑ์เพ่ือขอคําแนะนํา

ห้ามเปล่ียน ให้ความร้อนหรือบดิงอหรือดงึสาย และอย่าวางของหนักทบัสายทีเ่ช่ือมต่อห้ามเปล่ียน ให้ความร้อนหรือบดิงอหรือดงึสาย และอย่าวางของหนักทบัสายทีเ่ช่ือมต่อ การกระทําเหลา่นีอ้าจทําให้สาย

เสียหายและทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ถ้าสายไฟเสียหาย โปรดตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย Fujifilm ของคณุ อยา่ใช้สายเคเบลิ
ท่ีขัว้ตอ่งอ

อย่าวางกล้องบนพ้ืนผิวทีไ่ม่ม่ันคงอย่าวางกล้องบนพ้ืนผิวทีไ่ม่ม่ันคง อาจทําให้กล้องตกหลน่หรือพลกิคว่ําและทําให้เกิดการบาดเจ็บได้

อย่าพยายามถ่ายรูปขณะเคล่ือนไหวอย่าพยายามถ่ายรูปขณะเคล่ือนไหว ห้ามใช้กล้องขณะท่ีเดนิหรือขณะขบัข่ี อาจทําให้คณุหกล้มหรือประสบอบุตัเิหตบุนท้อง

ถนนได้

ห้ามสัมผัสชิน้ส่วนทีเ่ป็นโลหะของกล้องขณะทีมี่พายุฟ้าคะนองห้ามสัมผัสชิน้ส่วนทีเ่ป็นโลหะของกล้องขณะทีมี่พายุฟ้าคะนอง อาจทําให้เกิดไฟฟ้าลดัวงจรเน่ืองจากกระแสไฟฟ้าเหน่ียวจาก

ประจขุองฟ้าผา่

ห้ามใช้แบตเตอร่ีอ่ืนนอกเหนือจากทีร่ะบุห้ามใช้แบตเตอร่ีอ่ืนนอกเหนือจากทีร่ะบุ ใสแ่บตเตอร่ีตามท่ีแสดงโดยสญัลกัษณ์

ห้ามถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือทาํให้แบตเตอร่ีร้อน ห้ามทาํแบตเตอร่ีตก, ชน หรือโยน หรือทาํให้แบตเตอร่ีได้รับแรงห้ามถอดประกอบ, ดัดแปลง หรือทาํให้แบตเตอร่ีร้อน ห้ามทาํแบตเตอร่ีตก, ชน หรือโยน หรือทาํให้แบตเตอร่ีได้รับแรง
กระแทก ห้ามใช้แบตเตอร่ีทีร่ั่ว, ผิดรูป, เปล่ียนสี หรือมีสภาวะทีผ่ิดปกตอ่ืินๆ ใช้เฉพาะเคร่ืองชาร์จทีก่าํหนดให้ใช้กับกระแทก ห้ามใช้แบตเตอร่ีทีร่ั่ว, ผิดรูป, เปล่ียนสี หรือมีสภาวะทีผ่ิดปกตอ่ืินๆ ใช้เฉพาะเคร่ืองชาร์จทีก่าํหนดให้ใช้กับ
แบตเตอร่ีทีช่าร์จซํา้ได้ และอย่าพยายามชาร์จแบตเตอร่ีลิเธียมไอออนหรือแบตเตอร่ีอัลคาไลน์แบบชาร์จซํา้ไม่ได้ ห้ามแบตเตอร่ีทีช่าร์จซํา้ได้ และอย่าพยายามชาร์จแบตเตอร่ีลิเธียมไอออนหรือแบตเตอร่ีอัลคาไลน์แบบชาร์จซํา้ไม่ได้ ห้าม
ชอ็ตแบตเตอร่ีหรือเกบ็แบตเตอร่ีไว้กับวัตถุทีเ่ป็นโลหะชอ็ตแบตเตอร่ีหรือเกบ็แบตเตอร่ีไว้กับวัตถุทีเ่ป็นโลหะ การไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงัเหลา่นีอ้าจทําให้แบตเตอร่ีร้อนจดั ลกุไหม้ 

แตกร้าว หรือร่ัว ทําให้เกิดเพลงิไหม้ เป็นรอยไหม้ หรือความเสียหายอ่ืนๆ ได้

ใช้เฉพาะแบตเตอร่ีหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับทีร่ะบุให้ใช้กับกล้องน้ีเท่าน้ัน ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้านอกเหนือจากแรงดันใช้เฉพาะแบตเตอร่ีหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับทีร่ะบุให้ใช้กับกล้องน้ีเท่าน้ัน ห้ามใช้แรงดันไฟฟ้านอกเหนือจากแรงดัน
ไฟฟ้าเข้าทีร่ะบุไฟฟ้าเข้าทีร่ะบุ การใช้แหลง่จา่ยพลงังานอ่ืนอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้

ถ้าแบตเตอร่ีร่ัวและของเหลวจากแบตเตอร่ีสัมผัสดวงตา ผิวหนังหรือเส้ือผ้า ให้ล้างบริเวณน้ันๆ ด้วยน้ําสะอาดและพบถ้าแบตเตอร่ีร่ัวและของเหลวจากแบตเตอร่ีสัมผัสดวงตา ผิวหนังหรือเส้ือผ้า ให้ล้างบริเวณน้ันๆ ด้วยน้ําสะอาดและพบ
แพทย์ หรือตดิต่อหมายเลขช่วยเหลือฉุกเฉินทนัทีแพทย์ หรือตดิต่อหมายเลขช่วยเหลือฉุกเฉินทนัที

ห้ามใช้เคร่ืองชาร์จอ่ืนนอกเหนือจากทีร่ะบุไว้ในทีน้ี่เพื่อชาร์จแบตเตอร่ีห้ามใช้เคร่ืองชาร์จอ่ืนนอกเหนือจากทีร่ะบุไว้ในทีน้ี่เพ่ือชาร์จแบตเตอร่ี เคร่ืองชาร์จท่ีมีให้นัน้มีให้ใช้กบัแบตเตอร่ีประเภท

ท่ีมาพร้อมกบักล้องเทา่นัน้ การใช้เคร่ืองชาร์จเพ่ือชาร์จแบตเตอร่ีทัว่ไปหรือแบตเตอร่ีท่ีชาร์จซํา้ได้อาจทําให้แบตเตอร่ีร่ัว ร้อนจดั หรือ

ระเบดิได้

การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของบุคคลมากเกนิไปอาจทาํให้สายตาบกพร่องได้การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของบุคคลมากเกนิไปอาจทาํให้สายตาบกพร่องได้ ใช้ความระมดัระวงัเม่ือถ่ายรูปเดก็ทารกและ

เดก็เลก็

อย่าสัมผัสกับพืน้ผวิร้อนเป็นเวลานานอย่าสัมผัสกับพ้ืนผิวร้อนเป็นเวลานาน การไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจมีผลทําให้เกิดการไหม้ท่ีอณุหภมิูต่ํา โดยเฉพาะท่ีอณุหภมิู

แวดล้อมสงู หรือกบัผู้ใช้ท่ีมีระบบการไหลเวียนไมดี่ หรือมีความรู้สกึตอ่การสมัผสัลดลง ในกรณีดงักลา่วแนะนําให้ใช้ขาตัง้กล้องหรือข้อ

ควรระหวงัท่ีคล้ายคลงึกนั

อย่าปล่อยให้อวัยวะส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายสัมผัสกับผลติภัณฑ์เป็นระยะเวลานานขณะทีผ่ลติภัณฑ์เปิดอยู่อย่าปล่อยให้อวัยวะส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายสัมผัสกับผลติภณัฑ์เป็นระยะเวลานานขณะทีผ่ลติภณัฑ์เปิดอยู่ การไมป่ฏิบตัิ

ตามข้อควรระวงันีอ้าจมีผลทําให้เกิดการไหม้ท่ีอณุหภมิูต่ํา โดยเฉพาะระหวา่งการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ท่ีอณุหภมิูแวดล้อมสงู หรือกบั

ผู้ใช้ท่ีมีระบบการไหลเวียนไมดี่ หรือมีความรู้สกึตอ่การสมัผสัลดลง ในกรณีดงักลา่วแนะนําให้ใช้ขาตัง้กล้องหรือข้อควรระวงัท่ีคล้ายคลงึกนั

ห้ามใช้ในทีซ่ึง่มีวัตถุไวไฟ ก๊าซทีร่ะเบดิได้ หรือฝุ่นละอองห้ามใช้ในทีซ่ึง่มีวัตถุไวไฟ ก๊าซทีร่ะเบดิได้ หรือฝุ่นละออง

เม่ือพกพาแบตเตอร่ี โปรดตดิต้ังไว้ในกล้องดจิติอลหรือเกบ็ไว้ในกระเป๋าแขง็ เม่ือจัดเกบ็แบตเตอร่ี ให้เกบ็ไว้ในกระเป๋าเม่ือพกพาแบตเตอร่ี โปรดตดิต้ังไว้ในกล้องดจิติอลหรือเกบ็ไว้ในกระเป๋าแขง็ เม่ือจัดเกบ็แบตเตอร่ี ให้เกบ็ไว้ในกระเป๋า
แขง็ เม่ือทิง้ ให้ปิดข้ัวของแบตเตอร่ีด้วยเทปทีเ่ป็นฉนวนแขง็ เม่ือทิง้ ให้ปิดข้ัวของแบตเตอร่ีด้วยเทปทีเ่ป็นฉนวน การสมัผสักบัวตัถอ่ืุนหรือแบตเตอร่ีท่ีเป็นโลหะอาจทําให้แบตเตอร่ีลกุ

ไหม้หรือระเบดิได้

เกบ็การ์ดหน่วยความจาํ ฐานเสียบแฟลช และชิน้ส่วนขนาดเล็กอ่ืนๆ ให้ห่างจากเดก็เล็กเกบ็การ์ดหน่วยความจาํ ฐานเสียบแฟลช และชิน้ส่วนขนาดเล็กอ่ืนๆ ให้ห่างจากเดก็เล็ก เดก็อาจกลืนชิน้สว่นขนาดเลก็ได้ 

จงึควรเก็บให้พ้นจากมือเดก็ หากเดก็กลืนชิน้สว่นขนาดเลก็ ให้นําเดก็ไปพบแพทย์หรือโทรเรียกหนว่ยฉกุเฉินทนัที

ปิดกล้องถ่ายรูปเม่ืออยู่ในทีชุ่มชนปิดกล้องถ่ายรูปเม่ืออยู่ในทีชุ่มชน กล้องถ่ายรูปปลอ่ยคลื่นวิทยคุวามถ่ีท่ีอาจรบกวนเคร่ืองกระตุ้นหวัใจ

ปิดกล้องถ่ายรูปในบริเวณใกล้กับประตอัูตโนมัต ิระบบเสียงประกาศสาธารณะ และเคร่ืองควบคุมอัตโนมัตต่ิางๆปิดกล้องถ่ายรูปในบริเวณใกล้กับประตอัูตโนมัต ิระบบเสียงประกาศสาธารณะ และเคร่ืองควบคุมอัตโนมัตต่ิางๆ 

กล้องถ่ายรูปจะปลอ่ยคลื่นความถ่ีวิทยท่ีุอาจรบกวนอปุกรณ์เหลา่นีใ้ห้ทํางานผิดพลาดได้

เกบ็กล้องถ่ายรูปให้ห่างจากบุคคลทีใ่ส่เคร่ืองกระตุ้นหวัใจอย่างน้อย 22 ซม. เกบ็กล้องถ่ายรูปให้ห่างจากบุคคลทีใ่ส่เคร่ืองกระตุ้นหวัใจอย่างน้อย 22 ซม. กล้องถ่ายรูปปลอ่ยคลื่นวิทยคุวามถ่ีท่ีอาจรบกวน
เคร่ืองกระตุ้นหวัใจ

เกบ็รักษาให้พ้นมือเดก็เกบ็รักษาให้พ้นมือเดก็ วสัดท่ีุอาจทําให้เกิดอนัตรายได้ ได้แก่ สายคล้อง ซึง่อาจพนัคอของเดก็ ทําให้รัดคอได้ และแฟลช อาจ

ทําให้สายตาบกพร่องได้

 คาํเตอืน คาํเตอืน
ห้ามมองพระอาทติย์ผ่านเลนส์หรือช่องมองกล้องห้ามมองพระอาทติย์ผ่านเลนส์หรือช่องมองกล้อง หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันี ้อาจทําให้สญูเสียการมองเหน็ถาวรได้

การใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของบุคคลมากเกนิไปอาจทาํให้บุคคลน้ันสูญเสียการมองเหน็ไปช่ัวขณะการใช้แฟลชใกล้กับดวงตาของบุคคลมากเกนิไปอาจทาํให้บุคคลน้ันสูญเสียการมองเหน็ไปช่ัวขณะ อาจเกิดความเสี่ยงท่ี

จะทําให้สญูเสียการมองเหน็ไปชัว่ขณะ ขณะใช้แฟลชในการถ่ายรูปเดก็หรือทารก โปรดรักษาระยะหา่งให้เพียงพอ

ให้ปฏบัิตติามคาํส่ังของพนักงานสายการบนิและโรงพยาบาลให้ปฏบัิตติามคาํส่ังของพนักงานสายการบนิและโรงพยาบาล ผลติภณัฑ์นีอ้าจปลอ่ยคลื่นความถ่ีวิทยท่ีุอาจรบกวนอปุกรณ์

การบนิหรือการแพทย์

 ข้อควรระวัง ข้อควรระวัง
ห้ามใช้กล้องน้ีในสถานทีซ่ึง่มีละอองน้ํามัน ไอน้ํา ความช้ืน หรือฝุ่นละอองห้ามใช้กล้องน้ีในสถานทีซ่ึง่มีละอองน้ํามัน ไอน้ํา ความช้ืน หรือฝุ่นละออง อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

ห้ามใช้กล้องน้ีในสถานทีซ่ึง่มีอุณหภมูร้ิอนจัดห้ามใช้กล้องน้ีในสถานทีซ่ึง่มีอุณหภมูร้ิอนจัด ห้ามทิง้กล้องไว้ในสถานท่ีเชน่ รถท่ีปิดประตหูน้าตา่งหรืออยูก่ลางแสงแดด  อาจ
ทําให้เกิดเพลงิไหม้

ห้ามวางของหนักทบักล้องห้ามวางของหนักทบักล้อง อาจทําให้ของหนกัตกหลน่และทําให้เกิดการบาดเจ็บได้

ห้ามเคล่ือนย้ายกล้องขณะทียั่งต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ห้ามเคล่ือนย้ายกล้องขณะทียั่งต่ออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอยู่ ห้ามดงึสายไฟเพ่ือถอดอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั
ออก อาจทําให้สายไฟหรือสายเคเบลิเสียหายและเกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

ห้ามปิดหรือห่อกล้องหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับด้วยผ้าหรือผ้าห่มห้ามปิดหรือห่อกล้องหรืออะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับด้วยผ้าหรือผ้าห่ม อาจทําให้เกิดความร้อนสะสมและทําให้ตวัเคร่ือง

บดิงอหรือเกิดเพลงิไหม้ได้

ห้ามใช้ปล๊ักทีช่าํรุดหรือเสียบเข้ากับเต้ารับได้ไม่แน่นห้ามใช้ปล๊ักทีช่าํรุดหรือเสียบเข้ากับเต้ารับได้ไม่แน่น หากไมป่ฏิบตัติามข้อควรระวงันีอ้าจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

เม่ือทาํความสะอาดกล้อง หรือเม่ือไม่ได้ใช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนําแบตเตอร่ีออกและถอดปล๊ักอะแดปเตอร์เม่ือทาํความสะอาดกล้อง หรือเม่ือไม่ได้ใช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนําแบตเตอร่ีออกและถอดปล๊ักอะแดปเตอร์
ไฟฟ้ากระแสสลับไฟฟ้ากระแสสลับ มิฉะนัน้อาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้าลดัวงจร

เม่ือการชาร์จสิ้นสุดลง ให้ถอดปล๊ักของเคร่ืองชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้าเม่ือการชาร์จสิ้นสุดลง ให้ถอดปล๊ักของเคร่ืองชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้า การเสียบปลัก๊เคร่ืองชาร์จทิง้ไว้ในเต้ารับไฟฟ้าอาจ

ทําให้เกิดเพลงิไหม้

เม่ือถอดการ์ดหน่วยความจาํ การ์ดอาจหลุดออกจากช่องเร็วเกนิไป ใช้น้ิวมือจับและค่อยๆ นําการ์ดออกเม่ือถอดการ์ดหน่วยความจาํ การ์ดอาจหลุดออกจากช่องเร็วเกนิไป ใช้น้ิวมือจับและค่อยๆ นําการ์ดออก อาจเกิดการบาด

เจ็บจากการ์ดท่ีหลดุออกมาได้

ขอรับการทดสอบและทาํความสะอาดภายในกล้องเป็นประจาํขอรับการทดสอบและทาํความสะอาดภายในกล้องเป็นประจาํ ฝุ่ นละอองสะสมในกล้องอาจทําให้เกิดเพลงิไหม้หรือไฟฟ้า

ลดัวงจรได้ ตดิตอ่ตวัแทนจําหนา่ย Fujifilm เพ่ือขอรับบริการทําความสะอาดภายในทกุสองปี โปรดทราบวา่บริการเหลา่นีจ้ะมีคา่

บริการ

มีอันตรายจากการระเบดิถ้าเปล่ียนไม่ถกูต้อง เปล่ียนด้วยประเภททีเ่หมือนกันหรือเทยีบเท่ากันเท่าน้ันมีอันตรายจากการระเบดิถ้าเปล่ียนไม่ถกูต้อง เปล่ียนด้วยประเภททีเ่หมือนกันหรือเทยีบเท่ากันเท่าน้ัน

เล่ือนน้ิวออกจากช่องแฟลชก่อนทีแ่ฟลชจะทาํงานเล่ือนน้ิวออกจากช่องแฟลชก่อนทีแ่ฟลชจะทาํงาน มิฉะนัน้อาจทําให้ได้รับความร้อน

รักษาความสะอาดของช่องแฟลช และไม่ใช้แฟลชถ้าช่องแฟลชมีสิ่งปิดบังรักษาความสะอาดของช่องแฟลช และไม่ใช้แฟลชถ้าช่องแฟลชมีสิ่งปิดบัง มิฉะนัน้อาจทําให้เกิดควนัหรือผลติภณัฑ์อาจเปลี่ยนสี

ให้ดวงอาทติย์อยู่นอกเฟรมภาพเม่ือถ่ายวัตถุย้อนแสงให้ดวงอาทติย์อยู่นอกเฟรมภาพเม่ือถ่ายวัตถุย้อนแสง แสงอาทิตย์ท่ีโฟกสัเข้าไปท่ีกล้องเม่ือดวงอาทิตย์อยูใ่นหรือใกล้กบัเฟรมสามารถ

ทําให้เกิดไฟไหม้หรือเป็นรอยไหม้ได้

ห้ามยกกล้องหรือเลนส์ในขณะทีย่ดึกล้องไว้กับขาต้ังกล้องห้ามยกกล้องหรือเลนส์ในขณะทีย่ดึกล้องไว้กับขาต้ังกล้อง ผลติภณัฑ์อาจหลน่หรือชนกบัวตัถอ่ืุน ทําให้เกิดการเสียหายได้

แบตเตอร่ีและแหล่งจ่ายพลังงาน
หมายเหตุ: ตรวจสอบประเภทของแบตเตอร่ีทีใ่ช้ในกล้องและอ่านหวัข้อทีเ่หมาะสม

 คาํเตอืน: ไม่ควรให้แบตเตอร่ีโดนความร้อนจัด เช่น แสงอาทติย์ ไฟ หรืออ่ืนๆ ทีค่ล้ายกัน
ข้อมลูตอ่ไปนีอ้ธิบายถงึการใช้แบตเตอร่ีอยา่งเหมาะสม และยืดอายกุารใช้งานแบตเตอร่ีให้ยาวนาน การใช้งานไมเ่หมาะสมจะทําให้แบตเตอร่ี
มีอายกุารใช้งานลดลงหรือทําให้แบตเตอร่ีร่ัว มีความร้อนสงู เกิดเพลงิไหม้ หรือระเบดิ

แบตเตอร่ี Li-ionแบตเตอร่ี Li-ion
อ่านหวัข้อน้ีถ้ากล้องของคุณใช้แบตเตอร่ี Li-ion ทีช่าร์จซํา้ได้
แบตเตอร่ีท่ีจําหนา่ยให้ไมมี่การชาร์จประจไุว้ โปรดชาร์จแบตเตอร่ีก่อนท่ีจะใช้ เก็บแบตเตอร่ีไว้ในท่ีเก็บเม่ือไมไ่ด้ใช้

■ ■ หมายเหตุเก่ียวกับแบตเตอร่ีหมายเหตุเก่ียวกับแบตเตอร่ี
แบตเตอร่ีจะสญูเสียประจไุฟฟ้าไปช้าๆ เม่ือไมไ่ด้ใช้งาน ชาร์จแบตเตอร่ีหนึง่หรือสองวนัก่อนการใช้งาน

คณุสามารถยืดอายกุารใช้งานแบตเตอร่ีด้วยการปิดกล้องเม่ือไมใ่ช้งาน

ความจขุองแบตเตอร่ีจะลดลงเม่ืออณุหภมิูต่ํา แบตเตอร่ีท่ีใช้พลงังานใกล้หมดจะไมส่ามารถใช้งานได้เม่ือมีความเยน็ เก็บแบตเตอร่ีสํารองท่ีชาร์จ

เตม็ไว้ในท่ีอบอุน่ และเปลี่ยนแบตเตอร่ีเม่ือต้องการ หรือเก็บแบตเตอร่ีไว้ในกระเป๋าหรือท่ีอบอุน่ และใสแ่บตเตอร่ีเม่ือต้องการถ่ายรูปเทา่นัน้ ห้าม
วางแบตเตอร่ีให้สมัผสักบัอปุกรณ์ให้ความร้อนมือหรืออปุกรณ์ทําความร้อนอ่ืนๆ โดยตรง

■ ■ การชาร์จแบตเตอร่ีการชาร์จแบตเตอร่ี
เวลาในการชาร์จจะเพ่ิมขึน้ในอณุหภมิูห้องท่ีต่ํากวา่ +10 °C หรือสงูกวา่ +35 °C อยา่พยายามชาร์จแบตเตอร่ีท่ีอณุหภมิูสงูกวา่ +40 °C และ

แบตเตอร่ีจะไมช่าร์จในท่ีอณุหภมิูต่ํากวา่ 0 °C

ห้ามพยายามชาร์จแบตเตอร่ีท่ีชาร์จจนเตม็แล้วซํา้ แตค่ณุไมจํ่าเป็นต้องใช้แบตเตอร่ีจนหมดพลงังานก่อนท่ีจะชาร์จอีกครัง้

หลงัจากการชาร์จหรือใช้งาน แบตเตอร่ีมีความร้อนสงูขึน้ ซึง่เป็นอาการปกติ

■ ■ อายุการใช้งานแบตเตอร่ีอายุการใช้งานแบตเตอร่ี
ท่ีอณุหภมิูปกติ จะสามารถชาร์จแบตเตอร่ีซํา้ได้ประมาณ 300 ครัง้ การท่ีระยะเวลาท่ีแบตเตอร่ีเก็บประจไุว้ได้ลดลงจนสงัเกตเหน็ได้นัน้ แสดงให้
เหน็วา่แบตเตอร่ีสิน้อายกุารใช้งานและควรเปลี่ยนใหมแ่ล้ว

■ ■ การจดัเกบ็การจดัเกบ็
ประสทิธิภาพของแบตเตอร่ีอาจลดลง ถ้าชาร์จแบตเตอร่ีจนเตม็แล้วไมไ่ด้ใช้งานและวางทิง้ไว้เป็นเวลานาน ใช้แบตเตอร่ีจนหมดพลงังานก่อนท่ี

จะจดัเก็บ

ถ้าไมใ่ช้กล้องเป็นเวลานาน โปรดนําแบตเตอร่ีออก แล้วเก็บไว้ในท่ีแห้งซึง่มีอณุหภมิูห้องระหวา่ง +15 °C ถงึ +25 °C ห้ามเก็บไว้ในท่ีซึง่มีอากาศ

ร้อนจดัหรือเยน็จดั

■ ■ ข้อควรระวัง: การใช้แบตเตอร่ีข้อควรระวัง: การใช้แบตเตอร่ี
• ห้ามขนสง่หรือเก็บไว้กบัวตัถท่ีุเป็นโลหะ เชน่ สร้อยคอหรือเข็มกลดั

• อยา่ให้ถกูเปลวไฟหรือความร้อน
• ห้ามถอดประกอบหรือดดัแปลง
• ใช้กบัเคร่ืองชาร์จท่ีกําหนดเทา่นัน้
• กําจดัทิง้แบตเตอร่ีท่ีใช้งานแล้วทนัที
• ห้ามทําตกหรือทําให้ได้รับแรงกระแทกรุนแรง
• ห้ามให้ถกูนํา้
• รักษาความสะอาดของขัว้
• แบตเตอร่ีและตวักล้องอาจอุน่ขึน้หลงัจากใช้งานเป็นเวลานาน ซึง่เป็นอาการปกติ

■ ■ ข้อควรระวัง: การทิง้ข้อควรระวัง: การทิง้
ทิง้แบตเตอร่ีท่ีใช้แล้วตามระเบียบข้อบงัคบัของท้องถ่ิน

จะต้องคํานงึถงึสิง่แวดล้อมเม่ือจะทิง้แบตเตอร่ี ใช้อปุกรณ์ภายใต้สภาพอากาศท่ีอยูใ่นระดบัปานกลาง



เพื่อความปลอดภัยของคุณ

อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับอะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ
ใช้อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัของ Fujifilm เทา่นัน้กบักล้องนี ้อะแดปเตอร์อ่ืนอาจทําให้กล้องเสียหาย

• อะแดปเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบัใช้สําหรับภายในอาคารเทา่นัน้
• โปรดตรวจสอบวา่ปลัก๊กระแสตรงเช่ือมตอ่กบักล้องอยา่งแนน่หนา
• ปิดกล้องก่อนท่ีจะดงึสายเช่ือมตอ่กบัอะแดปเตอร์ออก ถอดสายเช่ือมตอ่ด้วยการจบัท่ีปลัก๊ ไมใ่ชท่ี่สายเคเบลิ

• ห้ามใช้กบัอปุกรณ์อ่ืน
• ห้ามถอดประกอบ
• ห้ามมิให้ได้รับความร้อนและความชืน้สงู
• ห้ามทําให้ได้รับแรงกระแทกรุนแรง
• อะแดปเตอร์อาจมีเสียงหึง่ๆ หรืออาจสมัผสัแล้วร้อนระหวา่งการใช้งาน ซึง่เป็นอาการปกติ

• ถ้าอะแดปเตอร์ทําให้เกิดสญัญาณรบกวนวิทย ุให้ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนตําแหนง่ของเสาอากาศรับสญัญาณ

การใช้กล้อง
• ห้ามเลง็กล้องไปยงัแหลง่กําเนิดแสงสวา่งจ้า เชน่ ดวงอาทิตย์ในขณะท่ีไมมี่เมฆบงั มิฉะนัน้อาจทําให้เซน็เซอร์ภาพของกล้องเสียหายได้

• แสงอาทิตย์สวา่งจ้าท่ีโฟกสัผา่นชอ่งมองภาพอาจทําให้แผงของชอ่งมองภาพอิเลก็ทรอนิกส์ (EVF) เสียหาย ห้ามเลง็ชอ่งมองภาพ

อิเลก็ทรอนิกส์ไปยงัดวงอาทิตย์

ถ่ายรูปทดสอบถ่ายรูปทดสอบ
ก่อนท่ีจะถ่ายรูปในโอกาสสําคญั (เชน่ งานแตง่งานหรือก่อนท่ีจะเดนิทางโดยนํากล้องไปด้วย) ให้ทดสอบถ่ายรูปและดผูลลพัธ์เพ่ือให้มัน่ใจวา่

กล้องทํางานตามปกติ FUJIFILM Corporation ไมมี่สว่นรับผิดตอ่ความเสียหายหรือการสญูเสียผลกําไรท่ีเป็นผลจากการทํางานผิดปกตขิอง

ผลติภณัฑ์

หมายเหตุเก่ียวกับลิขสิทธ์ิหมายเหตุเก่ียวกับลิขสิทธ์ิ
ยกเว้นกรณีท่ีใช้สําหรับการใช้งานสว่นตวั ภาพท่ีบนัทกึโดยใช้ระบบกล้องดจิิตอลของคณุนัน้ไมส่ามารถนํามาใช้ในลกัษณะท่ีละเมิดกฎหมาย

ลขิสทิธ์ิ ถ้าไมไ่ด้รับความยินยอมจากเจ้าของ โปรดทราบวา่มีข้อจํากดับางอยา่งในการถ่ายรูปการแสดงสดบนเวที กิจกรรมความบนัเทิงและการ

แสดงนิทรรศการ แม้จะเป็นการบนัทกึเพ่ือใช้เป็นการสว่นตวัก็ตาม และผู้ใช้ควรทราบวา่การโอนการ์ดหนว่ยความจําท่ีมีภาพหรือข้อมลูท่ีได้รับ

ความคุ้มครองตามกฎหมายลขิสทิธ์ินัน้สามารถทําได้เฉพาะภายในข้อจํากดัท่ีกฎหมายลขิสทิธ์ิกําหนดไว้เทา่นัน้

การจัดการการจัดการ
เพ่ือให้มีการบนัทกึภาพอยา่งถกูต้อง โปรดอยา่ให้กล้องได้รับแรงกระแทกหรือการสัน่สะเทือนขณะท่ีบนัทกึภาพ

จอผลึกเหลวจอผลึกเหลว
ในกรณีท่ีจอแสดงผลเสียหาย ควรหลีกเลี่ยงการสมัผสัถกูผลกึเหลว ดําเนินการในกรณีเร่งดว่นตอ่ไปนีถ้้าเกิดสถานการณ์อยา่งใดอยา่งหนึง่ดงันี ้

ขึน้:

• ถ้าผลึกเหลวสัมผัสกับผิวหนังของคุณ ทําความสะอาดบริเวณนัน้ด้วยผ้า และจากนัน้ล้างให้สะอาดด้วยสบูแ่ละนํา้ไหล

• ถ้าผลึกเหลวเข้าตา ล้างบริเวณท่ีสมัผสัถกูด้วย นํา้สะอาดอยา่งน้อย 15 นาที จากนัน้พบแพทย์ทนัที

• ถ้ากลืนผลึกเหลว ล้างปากให้สะอาดด้วยนํา้ ปริมาณมากๆ ด่ืมนํา้ปริมาณมากๆ และพยายามทําให้อาเจียน จากนัน้พบแพทย์ทนัที

แม้วา่จอภาพจะถกูผลติขึน้โดยใช้เทคโนโลยีท่ีมีความแมน่ยําสงู แตก็่อาจมีพิกเซลท่ีสวา่งอยูเ่สมอหรือดบัอยูเ่สมอ กรณีเชน่นีไ้มใ่ชก่ารทํางานผิด
ปกติ และภาพท่ีบนัทกึด้วยผลติภณัฑ์จะไมไ่ด้รับผลกระทบ

ข้อมูลเคร่ืองหมายการค้าข้อมูลเคร่ืองหมายการค้า
ตวัอกัษรท่ีใช้ รวมในท่ีนีไ้ด้รับการพฒันาโดย DynaComware Taiwan Inc. Mac, OS X และ macOS เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ Apple Inc. 
ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ Windows เป็นเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและประเทศอ่ืนๆ 
Wi-Fi® และ Wi-Fi Protected Setup® เป็นเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance คําและโลโก้ Bluetooth® เป็นเคร่ืองหมายการค้า
จดทะเบียนท่ี Bluetooth SIG, Inc. เป็นเจ้าของและการใช้เคร่ืองหมายดงักลา่วโดย Fujifilm อยูภ่ายใต้การอนญุาต โลโก้ SDHC และ SDXC 
เป็นเคร่ืองหมายการค้าของ SD-3C, LLC โลโก้ HDMI เป็นเคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของ HDMI Licensing LLC. 
ช่ือทางการค้าอ่ืนๆ ทัง้หมดท่ีกลา่วถงึในคูมื่อนีเ้ป็นเคร่ืองหมายการค้าหรือเคร่ืองหมายการค้าจดทะเบียนของผู้ ท่ีเป็นเจ้าของ

การรบกวนทางไฟฟ้าการรบกวนทางไฟฟ้า
กล้องนีอ้าจรบกวนอปุกรณ์ของโรงพยาบาลหรืออปุกรณ์ด้านการบนิ โปรดสอบถามเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลหรือสายการบนิก่อนท่ีจะใช้กล้องใน
โรงพยาบาลหรือในเคร่ืองบนิ

ระบบโทรทศัน์สีระบบโทรทศัน์สี
NTSC (กรรมการระบบโทรทศัน์แหง่ชาติ) เป็นการแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทศัน์สีจําเพาะท่ีปรับใช้สว่นใหญ่ในสหรัฐฯ แคนาดา และญ่ีปุ่ น 
PAL (เส้นกวาดสลบั) เป็นระบบโทรทศัน์สีท่ีปรับใช้สว่นใหญ่ในประเทศยโุรปและจีน

Exif Print (Exif เวอร์ชัน 2.3)Exif Print (Exif เวอร์ชัน 2.3)
Exif Print เป็นรูปแบบของไฟล์กล้องดจิิตอลท่ีแก้ไขใหม ่ซึง่มีการเก็บข้อมลูในภาพถ่ายเพ่ือใช้ในการผลติสีระหวา่งการพิมพ์

ประกาศสาํคัญ: อ่านก่อนใช้ซอฟต์แวร์นี ้
ห้ามมิให้มีการสง่ออกทัง้ทางตรงและทางอ้อม สว่นหนึง่สว่นใดหรือทัง้หมดของซอฟต์แวร์ท่ีได้รับอนญุาตใช้งานนีโ้ดยไมไ่ด้รับอนญุาตโดยหนว่ย

งานผู้ กํากบัดแูล

ประกาศ
เพ่ือป้องกันอันตรายจากไฟไหม้หรือไฟฟ้าชอ็ต ห้ามให้ผลิตภัณฑ์เปียกฝนหรือช้ืน
โปรดอ่าน “หมายเหตุเพื่อความปลอดภัย” และตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจเน้ือหาก่อนใช้งานกล้อง

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

ประกาศการได้รับรังสี: อปุกรณ์นีเ้ป็นไปตามมาตรฐาน Industry Candada's licence-exempt RSS โดยทํางานตามเง่ือนไขสองข้อตอ่ไปนี ้

(1) อปุกรณ์นีจ้ะไมก่่อให้เกิดการรบกวน และ (2) อปุกรณ์นีต้้องยอมรับการรบกวนใดๆ รวมถงึการรบกวนท่ีอาจทําให้การทํางานของอปุกรณ์ไม่

เป็นไปตามท่ีต้องการ

อปุกรณ์นีแ้ละเสาอากาศต้องไมอ่ยูใ่นตําแหนง่ร่วมหรือทํางานร่วมกบัเสาอากาศหรือเคร่ืองสง่สญัญาณอ่ืนๆ ยกเว้นวิทยใุนตวัท่ีผา่นการทดสอบ

แล้ว คณุสมบตักิารเลือกรหสัประเทศอาจถกูปิดใช้งานสําหรับผลติภณัฑ์ท่ีจําหนา่ยในประเทศสหรัฐอเมริกา/แคนาดา

ประกาศการได้รับรังสี: หลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีอยูไ่มไ่ด้แสดงปัญหาด้านสขุภาพท่ีเก่ียวข้องกบัการใช้อปุกรณ์ไร้สายกําลงัต่ํา อยา่งไร
ก็ตาม ไมมี่ข้อพิสจูน์วา่ อปุกรณ์ไร้สายกําลงัต่ําเหลา่นีมี้ความปลอดภยัทัง้หมด อปุกรณ์ไร้สายกําลงัต่ําปลอ่ยพลงังานคลื่นความถ่ีวิทย ุ(RF) 

ระดบัต่ํา ในชว่งคลื่นไมโครเวฟ ขณะท่ีกําลงัใช้งาน ในขณะท่ีคลื่นความถ่ีวิทยรุะดบัสงูสามารถสง่ผลกระทบตอ่สขุภาพ (โดยให้ความร้อนแก่

กล้ามเนือ้) การได้รับคลื่นความถ่ีวิทยรุะดบัต่ําไมมี่ผลกระทบในการสร้างความร้อน ทําให้ไมท่ราบผลกระทบตอ่สขุภาพท่ีไมพ่งึประสงค์ มีงาน
วิจยัจํานวนมากเก่ียวกบัการได้รับคลื่นความถ่ีวิทยรุะดบัต่ําไมพ่บผลกระทบทางชีวภาพอ่ืนๆ งานวิจยับางชิน้ได้แสดงความเหน็วา่อาจมีผลก
ระทบทางชีวภาพบางประการ แตข้่อค้นพบดงักลา่วไมมี่การยืนยนัจากงานวิจยัอ่ืนๆ เพ่ิมเตมิ FinePix XP140 ผา่นการทดสอบและพบวา่เป็น

ไปตามข้อจํากดัการได้รับรังสี IC ท่ีกําหนดไว้สําหรับสภาพแวดล้อมท่ีไมไ่ด้ควบคมุ และเป็นไปตามมาตรฐาน RSS-102 ของกฎการได้รับคลื่น

ความถ่ีวิทย ุ(RF) IC

การกาํจัดทิง้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ในทีพั่กอาศัยส่วนบุคคลการกาํจัดทิง้อุปกรณ์ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ในทีพั่กอาศัยส่วนบุคคล
ในสหภาพยุโรป นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์: สญัลกัษณ์นีบ้นผลติภณัฑ์ หรือคูมื่อและใบรับประกนั และ/หรือบน

บรรจภุณัฑ์หมายความวา่ไมค่วรกําจดัผลติภณัฑ์นีร้วมกบัขยะมลูฝอยภายในครัวเรือน แตค่วรนําไปยงัจดุรวบรวมท่ีเหมาะสม

สําหรับการนําอปุกรณ์ไฟฟ้าและอิเลก็ทรอนิกส์กลบัมาใช้ใหม่

การตรวจสอบให้แนใ่จวา่ผลติภณัฑ์นีไ้ด้รับการกําจดัทิง้อยา่งถกูต้องแล้ว จะชว่ยป้องกนัผลกระทบทางลบท่ีอาจเกิดขึน้ตอ่สิง่

แวดล้อมและสขุภาพของมนษุย์ ท่ีอาจเกิดจากการจดัการขยะของผลติภณัฑ์นีอ้ยา่งไมเ่หมาะสม

สญัลกัษณ์นีบ้นแบตเตอร่ีหรือหม้อสะสมไฟฟ้าหมายความวา่ไมค่วจกําจดัแบตเตอร่ีเหลา่นีร้วมกบัขยะมลูฝอยในครัวเรือน

หากอปุกรณ์ของคณุมีแบตเตอร่ีหรือหม้อสะสมไฟฟ้าท่ีถอดออกได้งา่ย โปรดกําจดัทิง้ตา่งหากตามข้อบงัคบัในท้องถ่ินของคณุ

การนําวสัดกุลบัมาใช้ใหมจ่ะชว่ยอนรัุกษ์แหลง่ทรัพยากรตามธรรมชาติ สําหรับรายละเอียดข้อมลูเพ่ิมเตมิเก่ียวกบัการนํา

ผลติภณัฑ์นีก้ลบัมาใช้ใหม ่โปรดตดิตอ่สํานกังานเทศบาลในท้องถ่ินของคณุ หนว่ยบริการกําจดัขยะมลูฝอยในครัวเรือน หรือร้านค้าท่ีคณุซือ้

ผลติภณัฑ์

ในประเทศที่อยู่นอกสหภาพยุโรป นอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ และลิกเตนสไตน์: หากคณุต้องการกําจดัทิง้ผลติภณัฑ์นี ้รวมถงึแบตเตอร่ีหรือหม้อ
สะสมไฟฟ้า โปรดตดิตอ่เจ้าหน้าท่ีในท้องถ่ินและสอบถามวิธีการกําจดัทิง้ท่ีเหมาะสม

ในประเทศญ่ีปุ่น: สญัลกัษณ์นีบ้นแบตเตอร่ีแสดงวา่ต้องกําจดัทิง้ผลติภณัฑ์นีแ้ยกตา่งหาก

เครือข่ายไร้สายและอุปกรณ์ Bluetooth: ข้อควรระวัง
ข้อสาํคัญ: โปรดอ่านประกาศต่อไปน้ีก่อนใช้งานเคร่ืองส่งสัญญาณไร้สายในตัวกล้อง

 Q ผลติภณัฑ์นี ้มีฟังก์ชัน่การเข้ารหสัท่ีพฒันาขึน้ในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึง่ควบคมุโดยระเบียบวา่ด้วยการบริหารการสง่ออกของสหรัฐอเมริกา 
และอาจไมส่ามารถสง่ออกหรือสง่ออกตอ่ไปยงัประเทศท่ีสหรัฐอเมริกามีการห้ามสง่สนิค้า

• ใช้เฉพาะเครือข่ายไร้สายหรืออุปกรณ์ใช้เฉพาะเครือข่ายไร้สายหรืออุปกรณ์ Bluetooth Bluetooth Fujifilm ไมมี่สว่นรับผิดชอบตอ่ความเสียหายท่ีเป็นผลจากการใช้งานโดยไมไ่ด้รับ
อนญุาต ห้ามใช้สําหรับการทํางานท่ีจําเป็นต้องมีความแมน่ยําในระดบัสงู ตวัอยา่งเชน่ ในอปุกรณ์ทางการแพทย์ หรือระบบอ่ืนๆ ท่ีอาจสง่ผล
ตอ่ชีวิตมนษุย์โดยตรงหรือทางอ้อม เม่ือใช้งานอปุกรณ์ในคอมพิวเตอร์และระบบอ่ืนๆ ท่ีจําเป็นต้องมีความแมน่ยําในระดบัท่ีสงูกวา่ระบบไร้
สายหรืออปุกรณ์ Bluetooth ท่ีนําเสนอ โปรดตรวจสอบให้แนใ่จวา่ได้ปฏิบตัติามข้อควรระวงัท่ีจําเป็นทัง้หมด เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัและ
ป้องกนัการทํางานผิดพลาด

• ใช้เฉพาะภายในประเทศทีซ้ื่ออุปกรณ์เท่าน้ันใช้เฉพาะภายในประเทศทีซ้ื่ออุปกรณ์เท่าน้ัน อปุกรณ์นีส้อดคล้องตามระเบียบการควบคมุอปุกรณ์เครือขา่ยไร้สายและ Bluetooth ใน
ประเทศท่ีซือ้อปุกรณ์ ให้ปฏิบตัติามระเบียบในท้องถ่ินทัง้หมดเม่ือใช้งานอปุกรณ์ Fujifilm ไมมี่สว่นรับผิดชอบในปัญหาท่ีเกิดขึน้จากการใช้งาน
ในขอบเขตอํานาจของกฎหมายอ่ืน

• ห้ามใช้อุปกรณ์ในสถานทีท่ีอ่าจได้รับผลกระทบจาสนามแม่เหล็กห้ามใช้อุปกรณ์ในสถานทีท่ีอ่าจได้รับผลกระทบจาสนามแม่เหล็ก ไฟฟ้าสถติ หรือสัญญาณรบกวนทางวทิยุ ไฟฟ้าสถติ หรือสัญญาณรบกวนทางวทิยุ ห้ามใช้เคร่ืองสง่
สญัญาณใกล้กบัเตาไมโครเวฟ หรือในสถานท่ีท่ีอาจได้รับผลกระทบจากสนามแมเ่หลก็ ไฟฟ้าสถิต หรือสญัญาณรบกวนทางวิทยซุึง่อาจขดั
ขวางการรับสญัญาณไร้สายได้ อาจเกิดสญัญาณรบกวนร่วมกนัขึน้เม่ือใช้งานเคร่ืองสง่สญัญาณใกล้กบัอปุกรณ์ไร้สายอ่ืนท่ีทํางานบนยา่น
ความถ่ี 2.4 GHz

• การรักษาความปลอดภยั เครือขา่ยไร้สายและอปุกรณ์ Bluetooth จะสง่ข้อมลูผา่นทางคลื่นวิทย ุด้วยเหตนีุ ้จงึต้องให้ความใสใ่จในการรักษา

ความปลอดภยัมากกวา่การใช้งานเครือขา่ยแบบมีสาย

 - ห้ามเช่ือมตอ่กบัเครือขา่ยท่ีไมรู้่จกัหรือเครือขา่ยท่ีคณุไมมี่สทิธ์ิในการเข้าถงึ แม้วา่เครือขา่ยเหลา่นัน้จะแสดงอยูบ่นอปุกรณ์ของคณุก็ตาม 
เน่ืองจากการเข้าถงึดงักลา่วถือวา่เป็นการกระทําท่ีไมไ่ด้รับอนญุาต โปรดเช่ือมตอ่เฉพาะเครือขา่ยท่ีคณุมีสทิธ์ิในการเข้าถงึเทา่นัน้

 - โปรดระมดัระวงัวา่การสง่ข้อมลูแบบไร้สายอาจมีความเสี่ยงตอ่การถกูสกดักัน้จากบคุคลภายนอก

• การกระทาํต่อไปน้ีอาจถูกลงโทษตามกฎหมาย:การกระทาํต่อไปน้ีอาจถูกลงโทษตามกฎหมาย:
 - การถอดประกอบหรือดดัแปลงอปุกรณ์นี ้

 - การถอดป้ายรับรองอปุกรณ์

• อุปกรณ์น้ีทาํงานบนคล่ืนความถีเ่ดยีวกันกับอุปกรณ์เชงิพาณิชย์อุปกรณ์น้ีทาํงานบนคล่ืนความถีเ่ดยีวกันกับอุปกรณ์เชงิพาณิชย์ ทางการศกึษา และทางการแพทย์ และเคร่ืองส่งสัญญาณไร้สาย ทางการศกึษา และทางการแพทย์ และเคร่ืองส่งสัญญาณไร้สาย 

นอกจากนีย้งัทํางานบนคลื่นความถ่ีเดียวกนักบัเคร่ืองสง่สญัญาณท่ีมีใบอนญุาตและเคร่ืองสง่สญัญาณความดนัไฟฟ้าต่ําแบบไมมี่ใบอนญุาต

พิเศษท่ีใช้ในระบบตดิตาม RFID สําหรับสายงานผลติและการใช้งานอ่ืนๆ ท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั

• เพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์ข้างต้นเพ่ือป้องกันสัญญาณรบกวนกับอุปกรณ์ข้างต้น ให้ปฏบัิตติามข้อควรระวังต่อไปน้ี ให้ปฏบัิตติามข้อควรระวังต่อไปน้ี ยืนยนัวา่เคร่ืองสง่สญัญาณ RFID ไมไ่ด้ทํางาน

ก่อนใช้อปุกรณ์นี ้คณุควรสงัเกตวา่อปุกรณ์สร้างสญัญาณรบกวนในเคร่ืองสง่สญัญาณท่ีได้รับอนญุาตท่ีใช้สําหรับการตดิตาม RFID หรือไม่ 
ให้หยดุการใช้งานความถ่ีท่ีได้รับผลกระทบทนัที หรือย้ายอปุกรณ์ไปยงัตําแหนง่ท่ีตัง้อ่ืน หากคณุสงัเกตพบวา่อปุกรณ์นีก่้อให้เกิดสญัญาณ

รบกวนในระบบตดิตาม RFID ความดนัไฟฟ้าต่ํา ให้ตดิตอ่ตวัแทนของ Fujifilm

• ห้ามใช้อุปกรณ์น้ีบนเคร่ืองบนิห้ามใช้อุปกรณ์น้ีบนเคร่ืองบนิ โปรดทราบวา่ Bluetooth อาจยงัคงเปิดอยูแ่ม้วา่จะปิดกล้องแล้วก็ตาม คณุสามารถปิดใช้งาน Bluetooth 

ได้โดยการเลือก ปิด สําหรับ r ตัง้การเช่ือมต่อ > การตัง้ค่า Bluetooth > เปิด/ปิด Bluetooth


