
ขอควรระวัง : คําแนะนํา• ั่วไปดานความปลอดภัย 

ใชคําแนะนําดานความปลอดภัยตอไปน้ี เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยกับตัวคุณเอง 
และเพ่ือปองกันความเสียหาย• ่ีอาจเกิดขึ้นกับอุปกรณของคุณหรือสิ่งของอื่นๆ 
ในบริเวณใกลเคียง 

 หมายเหตุ: ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใชงานคอมพิวเตอร, จอมอนิเตอร 
และอุปกรณแตละอยาง (เชน ไดรฟสําหรับเก็บขอมูล, การด PC 
และอุปกรณตอพวงอ่ืนๆ ) อาจมีอยูในเนื้อหาในสวน "คูมือการใชงาน" • ี่ 
support.dell.com 

หมายเหตุ: ในสวนนี้ คําวา อุปกรณ หมายถึงอุปกรณแบบพกพา• ั้งหมด 
(คอมพิวเตอร, ตัวจําลองพอรต (Port Replicator), ฐานตอส่ือตางๆ, ชุดฐาน 
(Docking station) และอุปกรณอื่นๆ • ่ีมีลักษณะเดียวกัน), 
คอมพิวเตอรแบบเดสก• ็อป และจอมอนิเตอร หลังจาก• ี่อานสวนนี้แลว 
ควรอานคําแนะนําดานความปลอดภัย• ี่เกี่ยวของกับอุปกรณเฉพาะของคุณ 

 

ขอสังเกตสําคัญสําหรับการใชงานในสถานพยาบาล : ผลติภัณฑ Dell 
ไมใชอุปกรณ•างการแพ•ย และไมไดอยูภายใตขอบังคับ UL หรือ IEC 60601 
(หรือเ• ียบเ• า) ดวยเหตุน้ี จึงหามใชงานอุปกรณภายในระยะ 6 ฟุตจากผูปวย 
หรือในลักษณะ• ี่อุปกรณมีการสัมผัสถูกผูปวย• ั้งโดยตรงหรือโดยออม 

ความปลอดภัย: ความปลอดภัย• ั่วไป 
 

   
คําเตือน : เพ่ือปองกันการเกิดไฟไหมลุกลาม 
ใหเก็บรักษาเ• ียนไขหรือสิ่ง• ี่กอใหเกิดเปลวไฟอ่ืนๆ 
ใหอยูหางจากผลิตภัณฑน้ีตลอดเวลา 

 
 

 



เมื่อติดต้ังอุปกรณเพ่ือใชงาน : 

วางอุปกรณไวบนพ้ืน• ี่แข็งและอยูในแนวระดับ 
เวนระยะหางระหวางดาน• ี่มีชองระบายความรอนกับผนังอยางนอย• ี่สุด 10.2 ซม. 
(4 น้ิว) เพ่ือใหสามารถระบายความรอนไดดี 
การใชงานในบริเวณ• ี่ไมมีอากาศถายเ• 
อาจ•ำใหคอมพิวเตอรชํารุดเสียหายหรือเกิดไฟไหมได 

• 

หามวางอุปกรณซอนกันหรือวางอุปกรณใกลกันเกินไปจนสงผลใหอากาศรอนจา
กเคร่ืองหน่ึงไหลกลับเขาไปในอุปกรณอีกเคร่ืองหนึ่ง 

• 

 หมายเหตุ: 
ตรวจสอบขอจํากัดดานน้ําหนัก• ี่อยูในเอกสารประกอบการใชงานคอมพิวเตอรขอ
งคุณ กอน• ี่จะวางจอมอนิเตอรหรืออุปกรณอื่นๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร 

ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีส่ิงของใดๆ วาง• ับสายเคเบิลตางๆ ของอุปกรณ 
และสายเคเบิลเหลานั้นไมอยูใน• ี่ซึ่งอาจโดนเหยียบหรืออาจ•ำใหคนสะดุดลมได 

• 

ใหตรวจสอบใหแนใจวาไดตอสายเคเบิล• ั้งหมดเขากับชองตอ• ี่ถูกตอง 
ชองตอบางชองจะมีลักษณะคลายๆ กัน และอาจ•ำใหสับสนได (ยกตัวอยางเชน 
หามเสียบสายโ•รศัพ• เขากับชองตอเครือขาย) 

• 

หามวางอุปกรณในบริเวณ• ี่ปด• ึบ หรือบนเตียงนอน, โซฟา หรือพรม • 

เกบ็อุปกรณใหอยูหางจากอุปกรณนําความรอนและแหลงความรอน • 

อยาใหอุปกรณสัมผัสโดนอากาศรอนหรือเย็นจัด 
เพ่ือใหแนใจวาอุปกรณ•ำงานอยูในชวง• ี่ระบ 

• 

หามสอดวัตถุใดๆ เขาไปในชองระบายความรอนหรือชองตางๆ ของอุปกรณ 
เน่ืองจากอาจ•ำใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อตจากการลัดวงจรของอุปกรณภายในไ
ด 

• 



หลีกเล่ียงการวางกระดาษไวใตอุปกรณ หามวางอุปกรณในบริเวณ• ี่ปด• ึบ 
หรือพ้ืนผิว• ี่มีความนุมหรือ•ำจากผา เชน เตียงนอน, โซฟา หรือพรม 

• 

ขณะใชงานอุปกรณ : 

หามใชอุปกรณในสภาพแวดลอม• ี่เปยกช้ืน เชน ใกลอางอาบนํ้า, อางลางจาน 
หรือสระวายนํ้า หรือในหองใตดิน• ี่มีความช้ืน 

• 

หามใชงานอุปกรณ• ี่ใชไฟฟา AC ในระหวางพายุฝนฟาคะนอง 
แตสามารถใชงานอุปกรณ• ี่ใชแบตเตอรี่ได 
ถาถอดสายไฟและสายเคเบิล• ั้งหมดออกแลว 

• 

หากอุปกรณของคุณมีโมเด็มในตัวหรือมีโมเด็มแบบเสริม (การด PC) 
ใหถอดสายโมเด็มออกกอนเกิดพายุฝนฟาคะนอง 
เพ่ือหลีกเล่ียงไฟฟาช็อตจากการ• ี่ฟาผาสายโ•รศัพ• 

• 

ถาอุปกรณของคุณมีโมเด็มติดตั้งมาใหดวย 
สายเคเบิล• ี่ใชกบัโมเด็มควรมีขนาดไมเล็กกวา 26 American Wire Gauge 
(AWG) และมีปล๊ักแบบ RJ11 • ี่ตรงตามมาตรฐาน FCC 

• 

ผลิตภัณฑน้ีอาจมีออปติคอลดิสกไดรฟ (Optical Disk Drive หรือ ODD) เชน 
ไดรฟซีดีรอม, ไดรฟ CDR/W, ไดรฟดีวีดี เปนตน 
ซ่ึงไดรฟเหลาน้ีจะมีอุปกรณเลเซอรแบบติดต้ังรวมอยูภายใน 
เพ่ือปองกันอันตรายจากการโดนรังสีเลเซอร หามแกะหรือเปดอุปกรณ ODD 
• ุกชนิดโดยเด็ดขาด 

• 

อุปกรณ ODD เหลาน้ีเปนไปตามขอกําหนดดานความปลอดภัยและจัดอยูในกลุม 
Class 1 Laser Products ตามมาตรฐาน US DHHS Standard และ 
IEC/EN60825-1 Laser Safety Standard ผูใชไมจําเปนตอง•ำการปรับแตง 
หรือซอมแซมหรือเปล่ียนช้ินสวนอะไหลใดๆ ในอุปกรณ ODD เหลาน้ี 

 หมายเหตุ: 
ขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใชงานอุปกรณเก็บขอมูลแบบออปติคอลมีอยูในเนื้
อหาในสวน "คูมือการใชงาน" • ี่ support.dell.com 

  



หามใหอาหารหรือเคร่ืองด่ืมหกใสอุปกรณ • 

กอนจะ•ำความสะอาดอุปกรณ ใหถอดปล๊ักไฟของอุปกรณออกจากเตารับกอน 
•ำความสะอาดอุปกรณโดยใชผานุม• ี่ชุบน้ําหมาดๆ 
หามใชผลิตภัณฑ•ำความสะอาดไมวาจะเปนน้ํายา•ำความสะอาดหรือสเปรย•ำคว
ามสะอาด ซึ่งผลิตภัณฑเหลานี้อาจมีสาร• ี่จุดติดไฟไดอยู 

• 

• •ำความสะอาดคอมพิวเตอรแบบพกพาหรือจอมอนิเตอรโดยใชผา• ี่นุมสะอาดและ
น้ํา จุมผาลงในน้ําบิดใหหมาด 
จากนั้นเช็ด• ี่หนาจอโดยใหเช็ดแนวขวางไปใน• ิศ•างใด• ิศ•างหน่ึง 
และจากบนลงลาง จากนั้น เช็ดคราบน้ําออกอยางรวดเร็ว เพ่ือใหหนาจอแหง 
คราบน้ํา• ี่เกาะบนหนาจอเปนเวลานาน อาจ•ำใหหนาจอเสียหายได 
หามใชน้ํายาลางกระจก•ำความสะอาดหนาจออยางเด็ดขาด 

 ขอควรระวัง: หามใชงานอุปกรณของคุณหากฝาครอบสวนหน่ึงสวนใด 
(ไดแก ฝาครอบคอมพิวเตอร, หนากาก, ฝาปดชองพอรตการดตางๆ, 
ชองตออุปกรณดานหนา และอื่นๆ) ถูกถอดออก 

หากอุปกรณของคุณไม•ำงานตามปกติ - 
โดยเฉพาะถามีเสียงหรือกล่ิน• ี่ผิดปกติออกมาจากอุปกรณ - ใหถอดปล๊ักไฟ• ัน• ี 
และติดตอตัวแ•นจําหนายหรือศูนยบริการ• ี่ไดรับการรับรอง 

• 

ความปลอดภัย : 
เม่ือ•ำการปรับเปลี่ยนภายในอุปกรณของคุณ 
อยาพยายามซอมแซมอุปกรณดวยตัวคุณเอง 
ยกเวนวามีการอธิบายเอาไวในเอกสารของ Dell หรือคุณไดรับคําแนะนําจาก Dell 

กรุณาปฏิบัติตามคําแนะนําในการติดต้ังและการซอมอยางเครงครัด 



เพ่ือปองกันอันตราย• ี่อาจเกิดขึ้นจากไฟฟาช็อต หามเสียบหรือถอดปล๊ักไฟ 
หรือ•ำการซอมแซมหรือปรับเปล่ียนแกไขอุปกรณของคุณในระหวาง• ี่มีพายุฝนฟ
าคะนอง 

• 

ตามปกตแิลว การด PC อาจจะรอนไดในระหวางการใชงาน• ั่วไป 
ดังนั้นโปรดใชความระมัดระวังในขณะถอดการด PC ออก 
หลังจากใชงานอยางตอเนื่องเปนระยะเวลานาน 

• 

 

การปองกันไมใหเกิดไฟฟาสถิต 
 

  ขอควรระวัง : 
ถอดปลั๊กผลิตภัณฑออกจากเตารับตามขอมูลดานความปลอดภัยเฉพา
ะสําหรับผลิตภัณฑซึ่งแสดงอยูในสวน “Safety Information” 
ของเว็บไซตน้ี 

 
ไฟฟาสถิต (ESD) 
สามารถทําใหสวนประกอบที่ไวตอประจุไฟฟาภายในคอมพิวเตอรของคุณเสียหายได 
ในบางกรณี ตัวคุณหรือวัตถุตางๆ (เชน อุปกรณตอพวง) อาจมีไฟฟาสถิตสะสมอยูได 
และอาจจะคลายประจุไฟฟาสถิตนั้นไปท่ีวัตถุอื่น เชน คอมพิวเตอร 
เพ่ือปองกันความเสียหายจาก ESD 
ใหคลายประจุไฟฟาสถิตจากตัวคุณกอนท่ีจะสัมผัสกับสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสตาง
ๆ ภายในคอมพิวเตอร เชน โมดูลหนวยความจํา 

คุณสามารถปองกันไมใหเกิดไฟฟาสถิตและคลายประจุไฟฟาสถิตออกจากรางกายของ
คุณได โดยการสัมผัสวัตถุโลหะท่ีมีการตอกราวดไว (เชน 
พ้ืนผิวโลหะท่ีไมไดทาสีบนแผง I/O ของคอมพิวเตอร) 
กอนท่ีจะใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดใดก็ตาม ในขณะตออุปกรณตอพวง 
(รวมท้ังอุปกรณดิจิตอลมือถือตางๆ) เขากับคอมพิวเตอร 

  



คุณตองกราวดตัวเองและอุปกรณตอพวง กอนท่ีจะทํางานกับคอมพิวเตอร นอกจากนี้ 
ในระหวางท่ีทํางานกับชิ้นสวนตางๆ ภายในคอมพิวเตอร 
ใหแตะท่ีวัตถุโลหะท่ีมีการตอกราวดไวเปนระยะๆ 
เพ่ือคลายประจุไฟฟาสถิตท่ีอาจสะสมอยูในตัวคุณออก 

เพ่ือปองกันความเสียหายจากไฟฟาสถิต 
คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปน้ีไดเชนกัน : 

• เมื่อนําอุปกรณท่ีไวตอไฟฟาสถิตออกจากหีบหอ 
อยานําอุปกรณออกมาจากซองปองกันไฟฟาสถิต 
จนกวาคุณพรอมท่ีจะติดต้ังอุปกรณ กอนท่ีจะแกะซองปองกันไฟฟาสถิตออก 
อยาลืมกําจัดไฟฟาสถิตออกจากตัวคุณเอง 

• เมื่อตองการเคล่ือนยายอุปกรณท่ีไวตอไฟฟาสถิต 
ใหใสอุปกรณนั้นไวในบรรจุภัณฑท่ีปองกันไฟฟาสถิตกอน 

• ทํางานกับอุปกรณท่ีไวตอประจุไฟฟาสถิตภายในบริเวณท่ีไมมีไฟฟาสถิต 
ถาสามารถทําได ใหใชแผนรองกันไฟฟาสถิต 

ความปลอดภัย : ความปลอดภัย• ั่วไปดานระบบไฟฟา 

ปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ เมื่อตออุปกรณเขากับแหลงจายไฟ : 

• กอน• ี่จะเสียบปล๊ักอุปกรณเขากับเตารับ 
ใหตรวจสอบพิกัดแรงดันไฟฟาเพ่ือใหแนใจวาความถ่ีและแรงดันไฟฟานั้นตรงกับ
แหลงจายไฟ• ี่มีอย 

• อปุกรณของคุณอาจมีแหลงจายไฟภายในหรือใชอะแดปเตอรภายนอกก็ได 
ถาอุปกรณของคุณมีแหลงจายไฟภายใน อุปกรณนั้นจะมีส่ิงใดส่ิงหนึ่งตอไปนี้ : 

– วงจรตรวจวัดแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ - 
อุปกรณ• ี่มีวงจรตรวจวัดแรงดันไฟฟาอัตโนมัติจะตรวจหาแรงดันไฟฟา• ี่ถูกต



 หรือ 

– สวิตชเลือกระดับแรงดันไฟฟาแบบปรับดวยตนเอง - 
สําหรับอุปกรณ• ี่มีสวิตชเลือกระดับแรงดันไฟฟา• ี่แผงหลัง 
ผูใชจะตองปรับต้ังระดับแรงดันไฟฟา• ี่ถูกตองดวยตนเอง 
ใหปรับสวิตชไปยังตําแหนง• ี่ใกลเคียงกับแรงดันไฟฟาในประเ•ศของคุณมาก• ี่
สุด 

 หมายเหตุ: สวิตชของระบบของคุณอาจแตกตางจาก• ี่แสดงในภาพ 

 

 ขอสังเกต: 
เพ่ือปองกันความเสียหาย• ี่อาจเกิดกับคอมพิวเตอรเนื่องจากการปรับสวิตชเลื
อกระดับแรงดันไฟฟา 
ใหปรับสวิตชไปยังตําแหนงซึ่งใกลเคียงกับแรงดันไฟฟา AC 
ในประเ•ศของคุณมาก• ี่สุด 

สําหรับประเ•ศญี่ปุน จะตองปรับสวิตชเลือกระดับแรงดันไฟฟาไป• ี่ตําแหนง 115-V 
แมวาแรงดันไฟฟา AC • ี่ใชในประเ•ศญี่ปุนจะเปน 100 โวล•  นอกจากนี้ 
ใหตรวจสอบใหแนใจวาจอมอนิเตอรและอุปกรณตอพวงตางๆ 
มีระดับแรงดันไฟฟาตรงกับแรงดันไฟฟา AC ในประเ•ศของคุณ 

หามเสียบปล๊ักไฟเขากับเตารับ ในกรณี• ี่สายไฟของอุปกรณชํารุดเสียหาย • 

เพ่ือปองกันไฟฟาช็อต 
ใหเสียบปล๊ักไฟของอุปกรณเขากับเตารับ• ี่มีการตอสายดินอยางถูกตอง 
ถาอุปกรณนี้ใชปล๊ักไฟแบบ 3 ขา หามใชปล๊ักตอ• ี่ไมมีระบบสายดิน 
หรือหักขากราวดออกจากปล๊ักหรือปล๊ักตอ 

• 

  



นอรเวยและสวีเดน : ถาอุปกรณนี้ใชปล๊ักไฟแบบ 3 ขา 
ใหตอสายไฟกับเตารับ• ี่มีการตอสายดินเ• านั้น 

• 

ถาจําเปนตองใชสายตอปล๊ัก 
ใหตรวจสอบใหแนใจวาพิกัดกระแสไฟฟาของอุปกรณ• ี่ตอกับสายตอปล๊ักนั้น 
ไมเกินพิกัดกระแสไฟฟาของสายตอปล๊ัก 

• 

ในกรณี• ี่จําเปนตองใชสายตอปล๊ักหรือรางปล๊ักไฟ ใหตรวจสอบใหแนใจวา 
สายตอปล๊ักหรือรางปล๊ักไฟนั้นเสียบอยูกับเตารับปล๊ักไฟ• ี่ผนัง 
และไมไดตอมาจากสายตอปล๊ักหรือรางปล๊ักไฟอ่ืน 
สายตอปล๊ักหรือรางปล๊ักไฟจะตองรองรับระบบสายดิน 
และตองเสียบเขากับเตารับ• ี่ผนงัซึ่งมีการตอสายดิน 

• 

ถาคุณใชรางปล๊ักไฟแบบหลายชอง 
ใหตรวจสอบใหดีกอน• ี่จะเสียบปล๊ักเขากับรางปล๊ักไฟ รางปล๊ักไฟบางชนิด 
อาจ•ำใหเกิดความสับสนในการเสียบปล๊ักได การเสียบปล๊ักอยางไมถูกตอง 
อาจ•ำใหอุปกรณเกิดความเสียหายอยางถาวร รวม• ั้ง 
อาจเส่ียงตอการถูกไฟฟาช็อตหรือไฟไหมได 
ใหตรวจสอบวาไดตอขากราวดของปล๊ักเขากับหนาสัมผัสสายดินของรางปลั๊กไฟแ
ลว 

• 

ขณะดึงปล๊ักไฟของอุปกรณออกจากเตารับ ตองจับ• ี่ตัวปล๊ัก อยาจับ• ี่สาย • 

หากอุปกรณของคุณใชอะแดปเตอร AC: 

ใชเฉพาะอะแดปเตอร AC จาก Dell • ี่ไดรับการรับรองใหใชกับอุปกรณนี้เ• านั้น 
การใชอะแดปเตอร AC อื่นๆ อาจ•ำใหเกิดไฟไหมหรือระเบิดได 

• 

 หมายเหตุ: 
สําหรับขอมูลเกี่ยวกับรุนอะแดปเตอร• ี่ไดรับการรับรองใหใชกับอุปกรณของ
คุณ กรุณาดู• ี่ปายแสดงพิกัดแรงดันไฟฟาของระบบ 



 AC วางอะแดปเตอร ในบริเวณ• ี่ระบายอากาศไดดี เชน บนโตะหรือบนพ้ืน 
ขณะใชงานกับเครื่องคอมพิวเตอรหรือชารจแบตเตอรี่ หามปดคลุมอะแดปเตอร 
AC ดวยกระดาษหรือส่ิงของอื่นๆ • ี่อาจ•ำใหระบายความรอนไดไมสะดวก 
นอกจากนี้ หามใชอะแดปเตอร AC โดยวางอยูภายในกระเปาคอมพิวเตอร 

• 

อะแดปเตอร AC อาจมีความรอนสูงซึ่งเปนเรื่องปกติในระหวางการ•ำงาน 
โปรดใชความระมัดระวังเมื่อตองสัมผัสอะแดปเตอรในระหวางการใชงาน 
หรือหลังใชงานเสร็จ 

• 

ขอแนะนําใหวางอะแดปเตอรไวบนพ้ืนหรือโตะ 
โดยใหสามารถมองเห็นไฟสีเขียวได 
ซึ่งจะเตือนให•ราบในกรณี• ี่อะแดปเตอรหยุด•ำงานโดยบังเอิญ 
เน่ืองจากผลกระ•บจากภายนอก 
ในกรณี• ี่ไฟสีเขียวดับลงไมวาจะดวยสาเหตุใดก็ตาม 
ใหถอดปล๊ักไฟของอะแดปเตอร AC ออกจากเตารับเปนเวลาสิบวินา• ี 
จากนั้นใหเสียบสายไฟอีกคร้ัง 

• 

สําหรับประเ•ศญี่ปุนเ• านั้น : ใชเฉพาะสายไฟ AC • ่ี Dell 
ใหมาพรอมกับอะแดปเตอร AC เ• านั้น 
เน่ืองจากการใชชุดสายไฟอ่ืนอาจ•ำใหอุปกรณหรืออะแดปเตอร AC 
ชํารุดเสียหาย หรืออาจ•ำใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อตได 

• 

 ขอควรระวัง: เมื่อเตรียมอะแดปเตอร AC สําหรับการเดิน•าง 
ใหพันสายไฟ• ั้งสองเสนรอบอะแดปเตอรใน• ิศ•าง• ี่แสดงในภาพ 
หากพันสายไฟใน• ิศ•าง• ี่ไมถูกตองอาจสงผลใหสายไฟชํารุดเสียหาย 
ซึ่งจะไมรวมอยูในการรับประกันอะแดปเตอร หามใชงานอะแดปเตอร AC 
• ี่มีลักษณะชํารุดเสียหายหรือสึกหรอ 

  



 

การเสียบปลั๊กอะแดปเตอร AC (สําหรับประเ•ศญ่ีปุนเ• าน้ัน) 

 ขอควรระวัง: เมื่อใชงานปลั๊กอะแดปเตอร AC 
หามใหสายดินสีเขียวและขาปลั๊กไฟสัมผัสกัน 
เน่ืองจากอาจ•ำใหเกิดไฟฟาช็อต, ไฟไหม 
หรือเกิดความเสียหายตอคอมพิวเตอรได 

 หมายเหตุ: อุปกรณบางชนิดในประเ•ศญ่ีปุนจะไมมีอะแดปเตอร AC ใหมาดวย 

1 ตอสายดิน• ี่เปนโลหะเขากับ• ี่เสียบสายดิน• ี่เตารับ : 

 

a คลายสกรู• ี่เสียบสายดิน 

b เสียบปลั๊กสายดิน• ี่เปนโลหะเขากับ• ี่เสียบสายดินและขันสกรู• ี่เสียบสายดินใหแ
นน 



 

2 ยบสายไฟ AC เขากับเตารับ เสี

ความปลอดภัย : กรณี• ี่อุปกรณของคุณโดนน้ํา 

 ขอควรระวัง: กอน• ี่คุณจะเร่ิม•ำตามข้ันตอนในสวนน้ี กรุณาดู• ี่ 
ความปลอดภัย : ความปลอดภัย• ่ัวไป ในเอกสารฉบับน้ี 

 ขอควรระวัง: •ำข้ันตอนน้ีเมื่อคุณแนใจวาปลอดภัยเ• าน้ัน 
ถาปลั๊กไฟของคอมพิวเตอรยังเสียบอยูกับเตารับ 
ใหปดเบรกเกอรวงจรไฟฟา (ถาสามารถ•ำได) 
กอน• ี่จะดึงสายไฟออกจากเตารับ ใหใชความระมัดระวังอยางมาก 
ในขณะถอดสายไฟ• ี่เปยกออกจากแหลงจายไฟ• ี่ยังมีไฟอย 

1 ถอดปลั๊กของอะแดปเตอร AC ออกจากเตารับ จากนั้นหากสามารถ•ำได 
ใหถอดปลั๊กของอะแดปเตอร AC ออกจากอุปกรณ 

2 ปดสวิตชอุปกรณตอพวงภายนอก• ี่ตออยู• ั้งหมด 
และถอดสายไฟของอุปกรณเหลานั้นออกจากแหลงจายไฟ 
จากนั้นใหถอดสายไฟออกจากอุปกรณ 

3 สาํหรับอุปกรณแบบพกพา : ถอดแบตเตอรี่หลักออกจากชองใสแบตเตอรี่ 
และถาจําเปนใหถอดแบตเตอรี่กอน• ี่สองออกจากชองตอสื่อ 

ใชผาเช็ดแบตเตอรี่ใหสะอาดและวาง• ิ้งไวใหแหงใน• ี่• ี่ปลอดภัย 

4 ติดตอ Dell Support (สําหรับขอมูลการติดตอ• ี่เหมาะสม กรุณาดู• ี่คูมือผูใช 
หรือคูมือใชงาน) 

  



 หมายเหตุ: สําหรับขอมูลเกี่ยวกับความครอบคุลมของการรับประกันสินคา 
กรุณาดูเนื้อหาในสวน 
"การรับประกันสินคาแบบจํากัดและนโยบายดานการคืนสินคา" 
ในเอกสารฉบับนี้หรือในเอกสารการรับประกันสินคาอื่น• ี่ใหมาพรอมกับจอมอนิเต
อรหรือคอมพิวเตอรของคุณ 

ความปลอดภัย : ถาคอมพิวเตอรหรือจอมอนิเตอรหลนหรือชํารุดเสียหาย 

 ขอควรระวัง: กอน• ี่จะเร่ิมข้ันตอนใดๆ ในสวนน้ี กรุณาดู• ี่ "ความปลอดภัย 
: ความปลอดภัย• ั่วไป" และ "ความปลอดภัย : 
ความปลอดภัย• ั่วไปดานระบบไฟฟา" ในเอกสารฉบับน 

 ขอควรระวัง: 
หากตัวเคร่ืองเสียหายจนสามารถมองเห็นสวนประกอบภายใน 
หรือมีควันหรือไดกลิ่นผิดปกติ 
ใหถอดสายไฟของอุปกรณออกจากเตารับ• ัน• ี และติดตอ Dell Support 
กรุณาดู• ี่คูมือผูใชและคูมือใชงาน เพ่ือดูขอมูลการติดตอ• ี่เหมาะสม 

1 บัน• ึกและปดไฟล• ี่เปดอยู• ั้งหมด และออกจากโปรแกรม• ี่เปดใชงานอยู 
จากนั้นใหปดระบบคอมพิวเตอร 

2 ถอดสายไฟของคอมพิวเตอรหรืออะแดปเตอร AC ของจอมอนิเตอรออกจากเตารับ 
จากนั้นถาสามารถ•ำได ใหถอดอะแดปเตอร AC 
ออกจากคอมพิวเตอรหรือจอมอนิเตอร 

3 ปดอุปกรณภายนอก• ี่ตออยู 
จากนั้นถอดสายไฟของอุปกรณเหลานั้นออกจากแหลงจายไฟ 
และถอดสายออกจากคอมพิวเตอร 

4 ใหถอดแบตเตอร่ีออกและใสกลับเขาไปใหม (ถามี) ถาอุปกรณไมไดใชแบตเตอรี่ 
ใหเสียบปลั๊กไฟอุปกรณเขากับเตารับ 

5 เปดสวิตชอุปกรณ 



ถาอุปกรณไม•ำงาน หรือมีควันหรือกล่ินผิดปกติ 
 ใหติดตอ Dell 

) 
หรือถาหากคุณไม•ราบวาอุปกรณใดชํารุดเสียหาย
(กรุณาดู• ี่คูมือผูใชหรือคูมือใชงานสําหรับขอมูลการติดตอ• ี่เหมาะสม

 หมายเหตุ: สําหรับขอมูลเกี่ยวกับความครอบคุลมของการรับประกันสินคา 

อมกับจอมอนิเต

กรุณาดูเนื้อหาในสวน 
"การรับประกันสินคาแบบจํากัดและนโยบายดานการคืนสินคา" 
ในเอกสารฉบับนี้หรือในเอกสารการรับประกันสินคาอื่น• ี่ใหมาพร
อรหรือคอมพิวเตอรของคุณ 

ขอควรระวัง : 
คําแน ปลอดภัยสําหรับเคร่ืองรับสัญญาณโ•ร• ัศะนําดานความ
น 

 ขอควรระวัง: การใชชุดควบคุม, การปรับ, ข้ันตอน, การเชื่อมตอ 
, 

กรุณ ะเกิดกับตั

ลอดภัย• ้ังหมดและเก็บรักษาไวใหดี 

ด• ี่อยูบนผลิตภัณฑและอยูในเอกสารประกอบผลิตภัณฑ 

(เน่ืองจากฟาผาและ/หรือกระแสไฟฟากระชาก) ในระหวาง• ี่เกิดฟาผา 

หรือประเภ•สัญญาณ• ี่ไมไดระบุไวในเอกสารนี้ อาจ•ำใหเกิดไฟช็อต
อันตรายจากไฟฟา และ/หรืออันตรายจากสวนประกอบ•างกลได 

า•ำตามคําแนะนําดานความปลอดภัยตอไปนี้เพ่ือชวยปองกันอันตราย• ี่จ
วคุณเอง และเพ่ือปกปองอุปกรณและบริเวณ• ี่•ำงานจากความเสียหาย• ี่อาจเกิดขึ้น : 

• อานคําแนะนําและเก็บรักษาไวใหดี – 
อานคําแนะนําในการใชงานและความป
ในกรณี• ี่ตองใชในอนาคต 

• สังเกตคําเตือนตางๆ – 
ปฏิบัติตามคําเตือน• ั้งหม

• เพ่ือปองกันไมใหเกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ 

  



หรือในกรณี• ี่ตอง• ิ้งผลิตภัณฑเอาไวโดยไมไดดูแลร
นเวลานาน 
ใหถอดปล๊ักไฟของคอมพิวเตอรหรือเคร่ืองรับสัญญาณโ•ร• ัศนภายนอกออกจากเ
ตารับ และถอ

• เพ่ือใหปองกันไฟฟาช็อตและไฟไหมไดอยางตอเนื่อง 
ควรติดต้ังหรือตออุปกรณเสริมนี้เขากับผลิตภัณฑ

ักษาหรือไมไดนํามาใชงานเป

ดเสาอากาศหรือระบบเคเบิลออก 

 เชน คอมพิวเตอร 
บ 3 ขา 

ล๊ักตอ 

ือของเหลวอื่นๆ 

บริเวณ• ี่ใกลเคียงกับเสาไฟฟาหรือวงจรไ

ากาศสัมผัสโดนส
าจเปนอันตรายถึงแกชีวิตได 

ะไฟฟาสถิต 

กาศ, 
ํา• ี่ตอเขากับชุดคายประจุเสาอากาศ, 

ลักดิน 
คุณ 

• ี่มีปล๊ักไฟแบบ 3 ขา เ• านั้น ถาอุปกรณนี้ใชปล๊ักไฟแบ
หามใชปล๊ักตอ• ี่ไมมีระบบสายดิน หรือหักขากราวดออกจากปล๊ักหรือป
ถาไมสามารถเสียบปล๊ักไฟเขากับเตารับได 
ควรใหชางไฟมา•ำการเปล่ียนเตารับไฟดังกลาวให 

• เพ่ือลดความเส่ียงในการถูกไฟฟาช็อต 
อยาใหเครื่องรับสัญญาณหรือคอมพิวเตอรโดนนํ้าหร

• ไมควรติดต้ังระบบเสาอากาศภายนอกใน
ฟฟาหรือระบบไฟฟาแรงสูง 
หรือในบริเวณ• ี่เสาอากาศอาจตกหลนใสระบบไฟฟาเหลานี้ได 

• เมื่อ•ำการติดต้ังระบบเสาอากาศภายนอก 
จะตองใชความระมัดระวังเปนพิเศษเพ่ือปองกันไมใหระบบเสาอ
ายไฟฟาหรือระบบไฟฟาแรงสูง เน่ืองจากอ

• ถาเสาอากาศภายนอกตออยูกับผลิตภัณฑ 
จะตองเดินสายดินใหกับระบบเสาอากาศ 
• ั้งนี้เพ่ือปองกันผลิตภัณฑจากไฟกระชากแล
กรุณาสอบถามขอมูลตางๆ 
เกี่ยวกับการติดตั้งสายดินของตัวเสาและโครงรองรับเสาอา
การติดต้ังสายดินใหกับสายน
ขนาดของสายดิน, ตําแหนงของชุดคายประจุเสาอากาศ, การตอห
และขอกําหนดเก่ียวกับหลักดิน จากสํานักงานการไฟฟาในพ้ืน• ี่ของ



.21 
ัฐอเมริก

ุเสาอากาศ, 

ากาศ 
ดของสายดิน, 

า ( ๊ืUnited States National Electric Code), 
ANSI/NFPA No.70 
มีขอมูลเกี่ยวกับการติดต้ังสายดินของตัวเสาและโครงรองรับเสาอากาศ, 
การติดต้ังสายดินใหกับสายนํา• ี่ตอเขากับชุดคายประจ
ขนาดของสายดิน, ตําแหนงของชุดคายประจุเสาอากาศ, การตอหลักดิน 
และขอกําหนดเก่ียวกับหลักดิน 

– สําหรับการใชงาน/การติดต้ังในประเ•ศ• ี่เปนสมาชิกของสหภาพยุโรป – 
EN60728-11: 2005 
มีขอมูลเกี่ยวกับการแยกเสาอากาศออกจากระบบจายไฟฟา, 
การปองกันแรงดันไฟฟาเกินจากชั้นบรรยากาศ (ฟาผา), 
การปองกันระบบเสาอากาศ, สายดินและการติดต้ังระบบเสาอ
และความมั่นคงของการติดต้ังเสาอากาศภายนอก รวมถึงขนา
ตําแหนงของชุดคายประจุเสาอากาศ, การตอหลักดิน 
และขอกําหนดเก่ียวกับหลักดิน 

ขอควรระวัง: สําหรับการใชงาน/การติดต้ังในประเ•ศน
อาจเกิดอันตรายขึ้นไดเน่ืองจากมีความแตกต

 อรเวย – 
างของแรงดันไฟฟาระหวาง• ี่

าจเกิดข้ึน 
บบเคเบิลจากการดรับสัญญาณโ•

องคุณ) 

หุมสายโคแอกเชียลของ Cable Distribution System 
กับสายดินของอุปกรณ• ี่ใช (ซึ่งโดย• ั่วไป 
คือตัวเคร่ืองคอมพิวเตอร• ี่มีกราวด) เพ่ือปองกันอันตราย• ี่อ
จะตองตอสายสัญญาณจากเสาอากาศ/ระ
ร• ัศนเขากับ Cable Distribution System 
โดยผานกัลวานิกไอโซเลเตอร 
(อาจใหหรือไมไดใหมาพรอมกับคอมพิวเตอรข

ขอควรระวัง: สําหรับการใชงาน
และเดนมารก – 

 /การติดต้ังในประเ•ศสวีเดน, ฟนแลนด 

  



ถาคอมพิวเตอรของคุณมีอุปกรณกัลวานิกไอโซเลเตอรใหมาดวย 
จะตองใชอุปกรณ
ศแบบโคแอกเซียล สําหรับวิธีการ กรุณาดู• ี่คูมือผูใชหรือคูมือใชงาน

หมายเหตุ: สําหรับการติดต้ังระบบ CATV – สวน 820.93 
ของกฎหมายดานการออกแบบและติดต้ังระบบไฟฟา (National Electr

ดังกลาวโดยตอแบบอนุกรมเขากับคอนเนคเตอรเสาอากา
 

 
ic 

ายโคแอกเซียลเขากับระบบสายดินของอาคาร
ุด 

Code หรือ NEC), ANSI/NFPA 70:2005 
(สําหรับประเ•ศสหรัฐอเมริกา/แคนาดา) และ/หรือมาตรฐาน EN60728-
11:2005 (สําหรับสหภาพยุโรป) 
มีคําแนะนําสําหรับการติดต้ังสายดินอยางถูกตอง 
และมีการระบุวาควร•ำการตอ• ี่หุมส
โดยควรจะอยูใกลจุด• ี่ตอสายเคเบิลเขามาใหมาก• ี่ส



ตัวอยางของการติดตั้งสายดินของเสาอากาศ 

 
 

1 สายนํา• ี่ตอเขากับเสาอากาศ 2 ชุดคายประจุเสาอากาศ  
(สวน 810-20 ของ NEC) 

สายดิน (สวน 810-21 ของ NEC) 3 4 ตัวยึดสายดิน 

5 ระบบหลักดินของแหลงจายไฟ  
(ขอบังคับ 250.52 ของ NEC) 

6 อุปกรณ•างไฟฟา 

7 ตัวยึดสายดิน   
 

 หมายเหตุ: NEC ยอมาจาก United States National Electric Code 
(NEC), ANSI/NFPA 70 : 2005 
กรุณาติดตอสํานักงานการไฟฟาในพ้ืน• ี่ของคุณเพ่ือขอขอมูลเกี่ยวกับขอกําหนดใ
นการติดต้ังภายในพ้ืน• ี่ของคุณ 

  



ความปลอดภัย : 
ความปลอดภัยสําหรับการดรับสัญญาณโ•ร• ัศน 
(อุปกรณเสริม) 
• การดรับสัญญาณโ•ร• ัศนนี้สามารถใชไดกับคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) 

• ่ีไดรับการรับรองมาตรฐานจาก UL (หรือเ• ียบเ• า) 
ซึ่งมีวิธีการติดต้ังอุปกรณเสริมในชองใสการดเ• านั้น 

• เพ่ือลดความเส่ียงจากการถูกไฟฟาช็อต 
หามแกะหรือสัมผัสภายในของคอมพิวเตอรในขณะ• ี่คอมพิวเตอรยังเสียบปล๊ักอยู
โดยเด็ดขาด 

• ควรขันขายึดการด• ั้งหมดใหแนนเพ่ือใหการดและตัวเคร่ืองคอมพิวเตอรยึดติดเขา
ดวยกันตลอดเวลา 

• เพ่ือลดความเส่ียงในการถูกไฟฟาช็อต 
อยาใหการดหรือคอมพิวเตอรโดนน้ําหรือของเหลวอื่นๆ 

ความปลอดภัย : 
คําแนะนําดานความปลอดภัยสําหรับเคร่ืองรับสัญญาณโ•ร• ัศ
นภายนอก 
• เพ่ือลดความเส่ียงในการถูกไฟฟาช็อต หามสอดวัตถุโลหะใดๆ 

เขาไปในชองเปดของเครื่องรับสัญญาณโ•ร• ัศน 

• ชองเปด• ี่อยูในเครื่องรับสัญญาณโ•ร• ัศนมีไวสําหรับระบายความรอน 
เพ่ือปองกันไมใหมีความรอนสูงเกิน อยาใหมีส่ิงใดมาปดหรืออุดตันชองเหลานี้ 
หลีกเล่ียงการใชงานเคร่ืองรับสัญญาณโ•ร• ัศนบน• ี่นอน, โซฟา, พรม 
หรือพ้ืนผิวอ่ืนๆ • ี่มีลักษณะออนนุม 
เน่ืองจากอาจไปขวางชองระบายความรอนในกลองของเครื่องรับสัญญาณโ•ร• ัศน



การบํารุงรักษาและการซอมแซมตางๆ 
ควรดําเนินการโดยชาง• ี่มีความชํานาญเ• านั้น 
ถาประกอบตัวรับสัญญาณโ•ร• ัศนไดไมถูกตองอาจ•ำใหเกิดไฟฟาช็อตได 

• 

เพ่ือลดความเส่ียงในการถูกไฟฟาช็อต 
อยาใหเครื่องรับสัญญาณหรือคอมพิวเตอรโดนนํ้าหรือของเหลวอื่นๆ 

• 

ขอควรระวัง : 
คําแนะนําดานความปลอดภัยสําหรับอุปกรณแบบพกพา 

กรุณาดู• ี่เน้ือหาในสวน "คําแนะนํา• ั่วไปดานความปลอดภัย" และ 
"ความปลอดภัย• ั่วไปดานระบบไฟฟา" ในเอกสารชุดนี้ 

ใชคําแนะนําดานความปลอดภัยสําหรับอุปกรณพกพาตอไปนี้ 
เพ่ือปองกันอันตราย• ี่จะเกิดกับตัวคุณ และปองกันไมใหอุปกรณของคุณเสียหาย 
(คอมพิวเตอร, ตัวจําลองพอรต (Port Replicator), ฐานตอส่ือตางๆ, ชุดฐาน 
(Docking station) และอุปกรณอื่นๆ • ่ีมีลักษณะเดียวกัน) 
รวมถึงปองกันไมใหบริเวณ•ำงานเกิดความเสียหายอีกดวย 

ความปลอดภัย : 
ความปลอดภัย• ั่วไปสําหรับอุปกรณแบบพกพา 

อยาเปดระบบคอมพิวเตอรในบริเวณ• ี่ไมมีอากาศถายเ• เชน 
ในกระเปาคอมพิวเตอร หรือกระเปาเอกสาร 
การใชงานในบริเวณ• ี่ไมมีอากาศถายเ• 
อาจ•ำใหคอมพิวเตอรชํารุดเสียหายหรือเกิดไฟไหมได 

• 

  



• ในขณะใชงาน 
หามวางคอมพิวเตอรแบบพกพาหรืออะแดปเตอรไวบนผิวหนังโดยตรงเปนระยะเ
วลานานเกินไป ในระหวางการ•ำงานปกติ 
อุณหภูมิ• ี่ฐานของคอมพิวเตอรจะรอนขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อเสียบปล๊ัก AC 
หากใชงานเปนเวลานาน อาจ•ำใหผิวหนังไหมได 

• กอน• ี่จะเปดชองสําหรับติดต้ังหนวยความจํา/โมเด็ม 
ใหถอดสายเคเบิล• ั้งหมดรวม• ั้งสายโ•รศัพ• ออก 

ความปลอดภัย : 
ความปลอดภัยดานระบบไฟฟาของอุปกรณแบบพกพา 
• ใชเฉพาะอะแดปเตอร AC จาก Dell • ี่ไดรับการรับรองใหใชกับอุปกรณนี้เ• านั้น 

การใชอะแดปเตอร AC อื่นๆ อาจ•ำใหเกิดอันตรายได 
สําหรับพิกัดไฟฟาของอะแดปเตอร AC กรุณาดู• ี่คูมือผูใชหรือคูมือใชงาน 

• เมื่อตองการถอดคอมพิวเตอรออกจากแหลงจายไฟ• ั้งหมด 
ใหปดเคร่ืองคอมพิวเตอร ถอดอะแดปเตอร AC ออกจากเตารับ 
จากนั้นถอดแบตเตอรี่• ี่อยูในชองใสแบตเตอรี่หรือโมดูลแบตเตอรี่ออก 

ความปลอดภัยดานระบบไฟฟาของอะแดปเตอรชารจไฟในรถ  
• อะแดปเตอรชารจไฟในรถของ Dell 

จะชวยใหคุณสามารถใชงานหรือชารจไฟคอมพิวเตอรแบบพกพาไดเมื่ออยูในรถ
ยนต, เรือ หรือเคร่ืองบิน 
อะแดปเตอรนี้จะตอคอมพิวเตอรของคุณเขากับแหลงจายไฟผาน•างสายไฟ DC 
ซึ่งสามารถตอไดผาน•างหัวตอสําหรับ• ี่จุดบุหร่ีในรถยนต หรือหัวตอ EmPower 
ก็ได 
อานคําแนะนําในการใชงานในคูมือผูใชของคณุกอน• ี่จะตอและใชงานอะแดปเตอร
ชารจไฟในรถ 



หามใชอุปกรณนี้ในรถยนต• ี่ใชแรงดันไฟฟาสูง (24 VDC) เชน 
รถยนต• ี่ใชสําหรับการขนสงเชิงพาณิชย 

• 

เสียบปล๊ักอะแดปเตอรชารจไฟในรถเขากับคอมพิวเตอร 
จากนั้นเสียบปล๊ักอะแดปเตอรเขากับ• ี่จุดบุหร่ีหรือแหลงจายไฟ DC 
ขณะ• ี่เครื่องยนตรถหรือแหลงจายไฟ DC อื่นไมได•ำงาน 

• 

ความปลอดภัย : 
ความปลอดภัยสําหรับแบตเตอรี่ของอุปกรณแบบพกพา 

 ขอควรระวัง: 
การใชแบตเตอร่ีผิดรุนอาจเปนสาเหตุใหเกิดไฟไหมหรือเกิดการระเบิดได 
เมื่อเปลี่ยนแบตเตอร่ี ใหใชเฉพาะแบตเตอร่ี• ี่สั่งซื้อจาก Dell 
และไดรับการออกแบบมาใหใชกับคอมพิวเตอร Dell เ• าน้ัน 
หามนําแบตเตอร่ีจากคอมพิวเตอรเคร่ืองอ่ืนมาใชกับคอมพิวเตอรของคุณ 

แบตเตอรี่• ี่ชํารุดอาจ•ำใหเกิดการบาดเจ็บได 
การชํารุดเสียหายรวมถึงการโดนกระแ•กจนบุบหรือเปนรู, การโดนเปลวไฟ 
หรือการเสียรูปในลักษณะอื่นๆ หามถอดรื้อชิ้นสวนแบตเตอรี่ 
จับหรือถือชุดแบตเตอรี่• ี่ชํารุดเสียหายหรือร่ัวดวยความระมัดระวังเปนอยางย่ิง 
ถาแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย 
สารอิเล็กโ•รไลตอาจร่ัวออกจากเซลลแบตเตอรี่หรืออาจเกิดไฟไหม 
ซึ่งจะ•ำใหเกิดการบาดเจ็บได 

• 

เกบ็รักษาแบตเตอรี่ใหหางจากเด็ก • 

หามเก็บหรือวางคอมพิวเตอรหรือชุดแบตเตอร่ีไวในบริเวณ• ี่มีความรอนสูง เชน 
อุปกรณนําความรอน, เตาผิง, เตาอบ เครื่อง•ำความรอนไฟฟา 
หรือเคร่ืองใชตางๆ • ี่สรางความรอน รวม• ั้งบริเวณ• ี่มีอุณหภูมิสูงเกินกวา 65ºC 
(149ºF) เมื่อความรอนสูงเกินขีดจํากัด 
แบตเตอรี่อาจจะระเบิดหรือเกิดไฟลุกไหมได 

• 

  



หามพกพาชุดแบตเตอรี่ติดตัวโดยใสไวในกระเปาเส้ือหรือกางเกง, กระเปาถือ 
หรือ• ี่ใสของอ่ืนๆ • ี่อาจมีวัตถุโลหะ (เชน กุญแจ) • ี่สามารถลัดวงจรขั้วแบตเตอร่ีได 
เน่ืองจากการลัดวงจรจะ•ำใหมีกระแสไฟฟาไหลมากเกินไป 
ซึ่งจะ•ำใหเกิดความรอนสูงอันเปนสาเหตุใหชุดแบตเตอรี่หรือส่ิงของ• ี่อยูรอบๆ 
ชํารุดเสียหาย หรือกอใหเกิดการบาดเจ็บขึ้นได เชน การไหมผิวหนัง เปนตน 

• 

• • ิ้งแบตเตอรี่ใชแลวใน• ี่ๆ เหมาะสม กรุณาดู• ี่การ• ิ้งแบตเตอรี่ในเอกสารน 

ขอควรระวัง : 
คําแนะนําดานความปลอดภัยสําหรับคอมพิวเตอรเดสก• ็อป 

กรุณาดู• ี่เน้ือหาในสวน "คําแนะนํา• ั่วไปดานความปลอดภัย" และ 
"ความปลอดภัย• ั่วไปดานระบบไฟฟา" ในเอกสารชุดนี้ 

อานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ เมื่อเชื่อมตอและใชงานคอมพิวเตอรของคุณ : 

เมื่อติดต้ังอุปกรณเพ่ือใชงาน : 

วางอุปกรณไวบนพ้ืน• ี่แข็งและอยูในแนวระดับ • 

เวนระยะหางระหวางดาน• ี่มีชองระบายความรอนกับผนังอยางนอย• ี่สุด 10.2 
ซม. (4 นิ้ว) เพ่ือใหสามารถระบายความรอนไดดี  
การใชงานในบริเวณ• ี่ไมมีอากาศถายเ• 
อาจ•ำใหคอมพิวเตอรชํารุดเสียหายหรือเกิดไฟไหมได 

• 

ความปลอดภัย : 
ความปลอดภัยดานระบบไฟฟาสําหรับคอมพิวเตอรเดสก• ็อป 
ปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ เมื่อตออุปกรณเขากับแหลงจายไฟ : 



กอน• ี่จะเสียบปล๊ักอุปกรณเขากับเตารับ 
ใหตรวจสอบพิกัดแรงดันไฟฟาเพ่ือใหแนใจวาความถ่ีและแรงดันไฟฟานั้นตรงกับ
แหลงจายไฟ• ี่มีอยู 

• 

อปุกรณของคุณอาจมีแหลงจายไฟภายในหรือใชอะแดปเตอรภายนอกก็ได 
ถาอุปกรณของคุณมีแหลงจายไฟภายใน 
อุปกรณของคุณจะมีวงจรตรวจวัดแรงดันไฟฟาอัตโนมัติ 
หรือสวิตชปรับระดับแรงดันไฟฟาแบบปรับดวยตนเองอยางใดอยางหน่ึง 

• 

สําหรับการปรับสวิตชเลือกระดับแรงดันไฟฟา• ี่ถูกตอง กรุณาดู• ี่เนื้อหาในสวน 
"ความปลอดภัย• ั่วไปดานระบบไฟฟา" 

• 

ความปลอดภัย : 
ความปลอดภัยดานระบบหลอเย็นสําหรับคอมพิวเตอรแบบเด
สก• ็อป 
ขอมูลตอไปนี้เปนขอมูลสําหรับคอมพิวเตอรเดสก• ็อป• ี่ใชระบบหลอเย็นในการระบายค
วามรอน : 

ผูใชไมสามารถซอมแซม หรือปรับปรุงแกไขระบบหลอเย็นนี้ไดดวยตนเอง 
การซอมตางๆ • ี่จําเปนควรดําเนินการโดยชาง• ี่มีความชํานาญเ• านั้น 

• 

ระบบหลอเย็น• ี่อยูในคอมพิวเตอรของคุณเปนระบบ• ี่ไมสามารถเติมสารหลอเย็นเ
พ่ิมได ในกรณี• ี่สารหลอเย็นรั่ว ใหปดระบบ• ัน• ี 
และถอดปล๊ักไฟของระบบออกจากเตารับ 
จากนั้นใหติดตอศูนยบริการ•างเ•คนิคของ Dell 

• 

ในกรณี• ี่ผิวหนังสัมผัสโดนสารหลอเย็น ใหลางออก• ัน• ีดวยสบูและน้ําสะอาด 
และไปพบแพ•ยหากเกิดอาการระคายเคือง 

• 

ในกรณี• ี่สารหลอเย็นเขาตา ใหลางตา• ัน• ีดวยน้ําสะอาด (โดยใหลืมตาเอาไว) 
เปนเวลาอยางนอย 15 นา• ี และไปพบแพ•ย• ัน• ีหากเกิดอาการระคายเคือง 

• 

  



ขอควรระวัง : 
คําแนะนําดานความปลอดภัยสําหรับจอมอนิเตอร 

กรุณาดู• ี่เน้ือหาในสวน "คําแนะนํา• ั่วไปดานความปลอดภัย" และ 
"ความปลอดภัยดานระบบไฟฟา" ในเอกสารชุดนี้ 

อานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ 
เมื่อเชื่อมตอและใชงานจอมอนิเตอรสําหรับคอมพิวเตอรของคุณ : 

 ขอควรระวัง: การใชชุดควบคุม, การปรับ หรือข้ันตอนการ•ำงานอ่ืนๆ 
• ี่ไมไดระบุไวในเอกสารน้ี อาจ•ำใหเกิดไฟฟาช็อต, อันตรายจากไฟฟา 
และ/หรืออันตรายจากสวนประกอบ•างกลได 

ตรวจดูใหแนใจวาจอมอนิเตอรของคุณมีพิกัดแรงดันไฟฟา• ี่สามารถใชงานไดกับร
ะบบไฟฟา AC ในประเ•ศของคุณ 

• 

 หมายเหตุ: 
จอมอนิเตอรนี้ไมจําเปนตองมีสวิตชเลือกระดับแรงดันไฟฟาสําหรับต้ังคาแรงดันไ
ฟฟาอินพุต AC เน่ืองจากจอมอนิเตอรนี้สามารถรับแรงดันไฟฟาอินพุต AC 
ใดๆ ก็ไดโดยอัตโนมัติ 
ตามขอบเขตระดับแรงดันไฟฟา• ี่กําหนดอยูในเน้ือหาในสวน 
"ขอกําหนดเฉพาะ•างไฟฟา" ในคูมือผูใช 

วางจอมอนิเตอรบนพ้ืนแข็งอยางระมัดระวัง จอภาพ•ำจากแกว 
ซึ่งอาจแตกราวไดหากตกหลนหรือถูกกระแ•กอยางรุนแรง 

• 

เกบ็รักษาจอมอนิเตอรแบบจอแบน• ี่อุณหภูมิหอง 
อากาศ• ี่เย็นจัดหรือรอนจัดอาจสงผลเสียกับคริสตัลเหลวซึ่งอยูภายในจอได 

• 

หามใหจอมอนิเตอรส่ันสะเ• ือนหรือกระแ•กอยางรุนแรงโดยเด็ดขาด 
ยกตัวอยางเชน หามวางจอมอนิเตอรไว• ี่• ายรถ 

• 



  

• ถอดปล๊ักไฟของจอมอนิเตอรออกเมื่อไมใชงานเปนระยะเวลานาน 

• เพ่ือปองกันไมใหถูกไฟฟาช็อต 
หามแกะฝาปดหรือสัมผัสภายในของจอมอนิเตอรอยางเด็ดขาด 
การเปดฝาของจอมอนิเตอรจะตอง•ำโดยชางเ•คนิค• ี่ไดรับการรับรองแลวเ• านั้น 


