ขอควรระวัง : คําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยทั่วไป
กรุณาอานคําแนะนําดานความปลอดภัยตอไปนี้เพื่อชวยปองกันอันตรายที่จะเกิดกับตัวคุณเอง รวมทั้งชวยปองกัน
อุปกรณและสถานที่ทํางานจากความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
หมายเหตุ : สําหรับขอมูลการใชงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องพิมพสามารถเขาไปอานไดที่ support.dell.com ในหมวด
"คูมือ"
ขอสังเกตสําคัญสําหรับการใชงานในสถานพยาบาล : ผลิตภัณฑ Dell ไมใชอุปกรณทางการแพทย และไมไดอยูภายใต UL หรือ
IEC 60601 (หรือเทียบเทา) ดวยเหตุนี้ จึงหามใชงานอุปกรณภายในระยะ 6 ฟุตจากผูปวย
หรือหามใหอุปกรณสัมผัสถูกผูปวยทั้งโดยตรงหรือโดยออม

ความปลอดภัย : ความปลอดภัยทั่วไป
ขณะติดตั้งอุปกรณเพื่อใชงาน :
หมายเหตุ : ใหตรวจสอบขอมูลอางอิงเกี่ยวกับการจํากัดน้ําหนักในเอกสารประกอบการใชงานคอมพิวเตอรของคุณ
กอนที่จะวางเครื่องพิมพหรืออุปกรณอื่นๆ บนคอมพิวเตอร
•

•

•
•
•
•

•

วางคอมพิวเตอรบนพื้นที่มั่นคงที่อยูในแนวระนาบและหามวางติดผนัง หรือบนโซฟา พรม หรือเตียงนอน
หามวางกระดาษออนไวใตอุปกรณ
ควรใหมีระยะหางระหวางดานที่มีชองระบายความรอนกับผนังไมต่ํากวา 10.2 ซม. (4 นิ้ว)
เพื่อใหสามารถระบายความรอนไดดี
ชองระบายอากาศที่ไมสามารถระบายอากาศไดสะดวกเนื่องจากมีสิ่งกีดขวางสามารถสรางความเสียหายใหกับอุปกรณ
หรือเปนสาเหตุกอใหเกิดไฟไหมได
หามวางอุปกรณซอนกันหรือวางอุปกรณชิดกันเกินไปจนกระทั่งอุปกรณโดนอากาศที่หมุนเวียนกลับมาใหม หรืออากาศรอน
เก็บอุปกรณใหอยูหางจากอุปกรณนําความรอนและแหลงความรอน
เก็บอุปกรณอยาใหโดนอากาศรอนหรือเย็นจัด เพื่อใหแนใจวาใชงานอยูในชวงที่ระบุ
หามสอดวัตถุใดๆ เขาไปในชองระบายความรอนหรือชองตางๆ ของอุปกรณ
เนื่องจากอาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อตจากการลัดวงจรของอุปกรณภายในได
ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีสิ่งของใดๆ วางทับสายเคเบิลตางๆ ของอุปกรณ
และสายเคเบิลเหลานั้นไมอยูในที่ซึ่งอาจโดนเหยียบหรืออาจทําใหคนสะดุดลมได

ขณะใชงานอุปกรณ :
•
•

หามใชอุปกรณในพื้นที่ที่เปยกชื้น เชน ใกลอางอาบน้ํา อางลางจาน หรือสระวายน้ํา หรือในหองใตดินที่มีความชื้น
หามใชงานอุปกรณที่ใชไฟฟา AC ในระหวางพายุฝนฟาคะนอง แตสามารถใชงานอุปกรณที่ใชแบตเตอรี่ได
ถาถอดสายไฟและสายเคเบิลทั้งหมดออกแลว

•

•

•

•

•
•

•

•

หากอุปกรณของคุณมีโมเด็มในตัวหรือมีโมเด็มแบบเสริม (การด PC) ใหถอดสายโมเด็มออกกอนเกิดพายุฝนฟาคะนอง
เพื่อหลีกเลี่ยงไฟฟาช็อตจากการที่ฟาผาสายโทรศัพท
ถาอุปกรณของคุณไดรับการติดตั้งโมเด็มมาดวย สายเคเบิลที่ใชกับโมเด็มควรมีขนาดไมต่ํากวา 26 American Wire
Gauge (AWG) และเปนปลั๊กแบบ RJ-11 ที่ตรงตามมาตรฐาน FCC
ผลิตภัณฑนี้อาจมีออปติคอลดิสกไดรฟ (Optical Disk Drive หรือ ODD) เชน ไดรฟซีดีรอม, ไดรฟ CDR/W,
ไดรฟดีวีดี เปนตน ซึ่งไดรฟเหลานี้จะมีอุปกรณเลเซอรแบบติดตั้งรวมอยูภายใน
เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการไดรับรังสีเลเซอร
หามทําลายหรือเปดอุปกรณ ODD ตางๆ ไมวา จะในกรณีใดก็ตามอุปกรณ ODD
เหลานี้เปนไปตามขอกําหนดดานความปลอดภัยและจัดอยูในประเภท Class 1 Laser Products ภายใตมาตรฐาน US
DHHS Standard และ IEC/EN60825-1 Laser Safety Standard ผูใชไมจาํ เปนตองทําการปรับแตง
หรือซอมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นสวนอะไหลใดๆ ในอุปกรณ ODD เหลานี้
หามทําอาหารหรือเครื่องดื่มหกใสอุปกรณ
กอนจะทําความสะอาดอุปกรณ ใหถอดปลั๊กไฟของอุปกรณออกจากเตารับกอน
ทําความสะอาดอุปกรณโดยใชผานุมที่ชุบน้ําหมาดๆ
หามใชผลิตภัณฑทําความสะอาดไมวาจะเปนน้าํ ยาทําความสะอาดหรือสเปรยทําความสะอาด
ซึ่งผลิตภัณฑเหลานี้อาจมีสารที่จุดติดไฟไดอยู
ทําความสะอาดหนาจอเครื่องพิมพดวยผาที่นุมสะอาดและน้ํา จุมผาลงใหน้ํา บิดใหพอหมาด
จากนั้นเช็ดที่หนาจอโดยใหเช็ดแนวขวางไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และจากบนลงลาง จากนั้น
เช็ดคราบน้ําออกอยางรวดเร็ว เพื่อใหหนาจอแหง
คราบน้ําที่เกาะบนหนาจอเปนเวลานาน อาจทําใหหนาจอเสียหายได
หามใชน้ํายาลางกระจกทําความสะอาดหนาจออยางเด็ดขาด
ขอควรระวัง : หามใชงานอุปกรณเมื่อฝาครอบตางๆ ทั้งฝาครอบดานในและดานนอก, หนากาก,
ฝาปดชองพอรตการดตางๆ, ชองตออุปกรณดานหนา เปนตน ถูกถอดออก

•

หากอุปกรณของคุณไมทํางานตามปกติ - โดยเฉพาะถามีเสียงหรือกลิ่นที่ผิดปกติออกมาจากอุปกรณ - ใหถอดปลั๊กไฟทันที
และติดตอตัวแทนจําหนายหรือศูนยบริการที่ไดรับการรับรอง
คําเตือน : เพื่อปองกันการเกิดไฟไหมลุกลาม ใหเก็บรักษาเ•ียนไขหรือสิ่ง•ี่กอใหเกิดเปลวไฟอื่นๆ
ใหอยูหางจากผลิตภัณฑนี้ตลอดเวลา

ความปลอดภัย : เครื่องพิมพแบบเลเซอร
เครื่องพิมพแบบเลเซอร Dell เปนไปตามขอกําหนดดานความปลอดภัยและจัดอยูในประเภท Class 1 Laser Products
ภายใตมาตรฐาน US DHHS Standard และ IEC/EN60825-1 Laser Safety Standard
รังสีเลเซอรที่ถูกปลอยออกมาภายในเครื่องพิมพจะถูกกักไวภายในตัวเรือนปองกันและฝาครอบดานนอก
และลําแสงของเลเซอรจะไมสามารถลอดผานออกมาไดในระหวางการใชงานอุปกรณตามปกติไมวาจะอยูในขั้นตอนใดๆ ก็ตาม

ขอควรระวัง : การควบคุม, การปรับเปลี่ยนแกไข หรือทําขั้นตอนใดๆ
ที่อยูนอกเหนือจากที่ระบุไวในเอกสารการใชงาน หรือคําแนะนําจาก Dell
อาจสงผลใหคุณไดรับรังสีที่เปนอันตรายนี้ได

ความปลอดภัย : เมื่อทําการปรับเปลี่ยนภายในอุปกรณของคุณ
อยาพยายามซอมอุปกรณดวยตัวคุณเอง ยกเวนมีคําอธิบายไวในเอกสาร Dell หรือคําแนะนําจาก Dell
กรุณาปฏิบัติตามคําแนะนําในการติดตั้งและการซอมอยางเครงครัด
•

•

เพื่อปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากไฟฟาช็อต หามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟ
หรือทําการซอมแซมหรือปรับเปลี่ยนแกไขอุปกรณของคุณในระหวางที่มีพายุฝนฟาคะนอง
ตามปกติแลว การด PC อาจจะรอนไดในระหวางการใชงานทั่วไป ดังนั้น ควรระมัดระวังเมื่อทําการถอดการด PC
หลังจากใชงานอยางตอเนื่อง

ความปลอดภัย : ความปลอดภัยทั่วไปดานระบบไฟฟา
ปฏิบัติตามคําแนะนําเบื้องตนตอไปนี้ ขณะตออุปกรณเขากับแหลงจายไฟ :
•

•

•
•

•
•

•

•

•

กอนที่จะเสียบปลั๊กอุปกรณเขากับเตารับ
ใหตรวจสอบพิกัดแรงดันไฟฟาเพื่อใหแนใจวาความถี่และแรงดันไฟฟานั้นตรงกับแหลงจายไฟที่มีอยู
รวมทั้ง
ใหตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องพิมพและอุปกรณตอพวงไดรับการจัดลําดับทางไฟฟาที่สามารถทํางานไดโดยใชกําลังไฟ AC
ที่มีอยูในพื้นที่ของคุณ
หามเสียบปลั๊กไฟเขากับเตารับ ในกรณีที่สายไฟของอุปกรณชํารุดเสียหาย
เพื่อปองกันไฟฟาช็อต ใหเสียบปลั๊กไฟของอุปกรณเขากับเตารับที่มีการตอสายดินอยางถูกตอง ถาอุปกรณนี้ใชปลั๊กไฟแบบ
3 ขา หามใชปลัก๊ ตอที่ไมมีระบบสายดิน หรือหักขากราวดออกจากปลั๊กหรือปลั๊กตอ
นอรเวยและสวีเดน : ถาอุปกรณนี้ใชปลั๊กไฟแบบ 3 ขา ใหตอสายไฟกับเตารับที่มีการตอสายดินเทานั้น
ถาจําเปนตองใชสายตอปลั๊ก ใหตรวจสอบใหแนใจวาพิกัดกระแสไฟฟาของอุปกรณที่ตอกับสายตอปลั๊กนั้น
ไมเกินพิกัดกระแสไฟฟาของสายตอปลั๊ก
ในกรณีที่จําเปนตองใชสายตอปลั๊กหรือรางปลั๊กไฟ ใหตรวจสอบใหแนใจวา
สายตอปลั๊กหรือรางปลั๊กไฟนั้นเสียบอยูกับเตารับปลั๊กไฟที่ผนัง และไมไดตอมาจากสายตอปลั๊กหรือรางปลั๊กไฟอื่น
สายตอปลั๊กหรือรางปลั๊กไฟจะตองรองรับระบบสายดิน และตองเสียบเขากับเตารับที่ผนังซึ่งมีการตอสายดิน
ถาคุณใชรางปลั๊กไฟแบบหลายชอง ใหตรวจสอบใหดีกอนที่จะเสียบปลั๊กเขากับรางปลั๊กไฟ รางปลั๊กไฟบางชนิด
อาจทําใหเกิดความสับสนในการเสียบปลั๊กได การเสียบปลั๊กไมถูกตอง อาจทําใหอุปกรณเกิดความเสียหายอยางถาวร รวมทั้ง
อาจเสี่ยงตอการถูกไฟฟาช็อตหรือไฟไหมได
ใหตรวจสอบวาไดตอขากราวดของปลั๊กเขากับหนาสัมผัสสายดินของรางปลั๊กไฟแลว
ขณะดึงปลั๊กไฟของอุปกรณออกจากเตารับ ตองจับที่ตัวปลั๊ก อยาจับที่สาย

หากอุปกรณของคุณใชอะแดปเตอร AC :
•

ใชเฉพาะอะแดปเตอร AC จาก Dell ที่ไดรับการรับรองใหใชกับอุปกรณนี้เทานั้น การใช อะแดปเตอร AC
อื่นอาจเปนสาเหตุใหเกิดไฟไหมหรือการระเบิดได
หมายเหตุ : กรุณาดูที่ปายแสดงการจัดระดับความเร็วของระบบสําหรับขอมูลเกี่ยวกับรุนอะแดปเตอรที่เหมาะสม
ที่ไดรับการรับรองใหใชกับอุปกรณของคุณ

•

•

•

•

วางอะแดปเตอร AC ในบริเวณที่ระบายอากาศไดดี เชนบนโตะหรือบนพื้น
ขณะใชงานกับเครื่องคอมพิวเตอรหรือชารจแบตเตอรี่
หามคลุมอะแดปเตอร AC ดวยกระดาษหรือวัสดุอื่นที่ทําใหการระบายความรอนลดลง รวมทั้งหามใชอะแดปเตอร AC
ภายในกลองเก็บอะแดปเตอร
อะแดปเตอร AC จะรอนขึ้นในระหวางการใชงานเครื่องพิมพตามปกติ
โปรดใชความระมัดระวังเมื่อตองสัมผัสอะแดปเตอรในระหวางการใชงาน หรือหลังใชงานเสร็จ
ขอแนะนําใหวางอะแดปเตอรไวบนพื้นหรือโตะ โดยใหสามารถมองเห็นไฟสีเขียวได
ซึ่งจะเตือนใหทราบในกรณีที่อะแดปเตอรหยุดทํางานโดยบังเอิญ เนื่องจากผลกระทบจากภายนอก
ในกรณีที่ไฟสีเขียวดับลงไมวาจะดวยสาเหตุใดก็ตาม ใหถอดปลั๊กไฟของอะแดปเตอร AC ออกจากเตารับเปนเวลาสิบนาที
จากนั้นใหเสียบสายไฟอีกครั้ง

ความปลอดภัย : ถาอุปกรณของคุณเปยก
ขอควรระวัง :กอนที่จะเริ่มทําขั้นตอนใดก็ตามในสวนนี้ กรุณาดูที่ ความปลอดภัย :
สวนความปลอดภัยทั่วไปของเอกสารชุดนี
ขอควรระวัง :ทําขั้นตอนนี้ เมื่อคุณแนใจวาปลอดภัยเทานั้น ถาเครื่องพิมพยังเสียบอยูกับเตารับ ใหปดกําลังไฟ AC
ที่เบรกเกอรวงจรไฟฟา หากเปนไปได ใหทํากอนที่จะดึงสายไฟออกจากเตารับ ใหใชความระมัดระวังอยางมาก
ในขณะถอดสายไฟที่เปยกออกจากแหลงจายไฟที่ยังมีไฟอยู
1. ถอดปลั๊กของอะแดปเตอร AC ออกจากเตารับ จากนั้นหากสามารถทําได ใหถอดปลั๊กของอะแดปเตอร AC
ออกจากอุปกรณ
2. ปดสวิตชอุปกรณตอพวงภายนอกที่ตออยูทั้งหมด และถอดสายไฟของอุปกรณเหลานั้นออกจากแหลงจายไฟ
จากนั้นใหถอดสายไฟออกจากอุปกรณ
3. ติดตอ Dell Support กรุณาดูที่คูมือผูใชและคูมือใชงาน เพื่อดูขอมูลการติดตอที่เหมาะสม
หมายเหตุ : กรุณาดูที่ สวนการรับประกันสินคาแบบจํากัดและนโยบายดานการคืนสินคาในเอกสารนี้หรือ
ในเอกสารการรับประกันสินคาแยกตางหากที่จัดสงไปพรอมกับเครื่องพิมพหรือคอมพิวเตอรของคุณสําหรับขอมูลเกี่ยวกับ
ขอบเขตคุมครองในการรับประกันสินคา

ความปลอดภัย : หากคุณทําเครือ่ งพิมพหลนหรือทําใหเครื่องพิมพไดรับความเสียหาย
ขอควรระวัง : กอนที่จะเริ่มทําขั้นตอนใดก็ตามในสวนนี้ กรุณาดูที่ ความปลอดภัย :
สวนความปลอดภัยทั่วไปและความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟาของเอกสารชุดนี้
ขอควรระวัง : หากตัวเครื่องเสียหายจนสามารถมองเห็นสวนประกอบภายในได หรือมีควันหรือไดกลิ่นผิดปกติ
ใหถอดสายไฟของอุปกรณออกจากเตารับทันที และติดตอ Dell Support กรุณาดูที่ คูมือผูใช
หรือคูมือใชงานสําหรับการติดตอเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
1. บันทึกและปดไฟลที่เปดอยูทั้งหมด และออกจากโปรแกรมที่เปดใชงานอยู จากนั้นใหปดระบบคอมพิวเตอร
2. ปดเครื่องพิมพและถอดปลั๊กออกจากแหลงจายไฟ จากนั้นใหถอดออกจากคอมพิวเตอร
3. ปดสวิตชอุปกรณตอพวงภายนอกที่ตออยูทั้งหมด และถอดสายอุปกรณตางๆ ออกจากแหลงจายไฟ
และถอดออกจากคอมพิวเตอร
4. เสียบปลั๊กเครื่องพิมพเขากับแหลงจายไฟ แลวเปดเครื่องพิมพ
5. ถาอุปกรณไมทํางาน หรือไดกลิ่นไหมหรือกลิ่นแปลกๆ หรือหากคุณไมสามารถระบุอุปกรณที่ชํารุดเสียหายได ใหติดตอ Dell
Support กรุณาดูที่ คูมือผูใชหรือคูมือใชงานสําหรับขอมูลการติดตอเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ)

การปองกันไมใหเกิดไฟฟาสถิต
ขอควรระวัง :
ถอดปลั๊กผลิตภัณฑออกจากเตารับตามขอมูลดานความปลอดภัยเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑซึ่งแสดงอยูในสวน
“Safety Information” ของเว็บไซตนี้
ไฟฟาสถิต (ESD) สามารถทําใหสวนประกอบที่ไวตอประจุไฟฟาภายในคอมพิวเตอรของคุณเสียหายได ในบางกรณี
ตัวคุณหรือวัตถุตางๆ (เชน อุปกรณตอพวง) อาจมีไฟฟาสถิตสะสมอยูได และอาจจะคลายประจุไฟฟาสถิตนั้นไปที่วัตถุอื่น เชน
คอมพิวเตอร เพื่อปองกันความเสียหายจาก ESD
ใหคลายประจุไฟฟาสถิตจากตัวคุณกอนที่จะสัมผัสกับสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสตางๆ ภายในคอมพิวเตอร เชน โมดูลหนวยความจํา
คุณสามารถปองกันไมใหเกิดไฟฟาสถิตและคลายประจุไฟฟาสถิตออกจากรางกายของคุณได
โดยการสัมผัสวัตถุโลหะที่มีการตอกราวดไว (เชน พื้นผิวโลหะที่ไมไดทาสีบนแผง I/O ของคอมพิวเตอร)
กอนที่จะใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดใดก็ตาม ในขณะตออุปกรณตอพวง (รวมทั้งอุปกรณดิจิตอลมือถือตางๆ)
เขากับคอมพิวเตอร คุณตองกราวดตัวเองและอุปกรณตอพวง กอนที่จะทํางานกับคอมพิวเตอร นอกจากนี้
ในระหวางที่ทํางานกับชิ้นสวนตางๆ ภายในคอมพิวเตอร ใหแตะที่วัตถุโลหะที่มีการตอกราวดไวเปนระยะๆ
เพื่อคลายประจุไฟฟาสถิตที่อาจสะสมอยูในตัวคุณออก
เพื่อปองกันความเสียหายจากไฟฟาสถิต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ไดเชนกัน :
• เมื่อนําอุปกรณที่ไวตอไฟฟาสถิตออกจากหีบหอ อยานําอุปกรณออกมาจากซองปองกันไฟฟาสถิต
จนกวาคุณพรอมที่จะติดตั้งอุปกรณ กอนที่จะแกะซองปองกันไฟฟาสถิตออก อยาลืมกําจัดไฟฟาสถิตออกจากตัวคุณเอง

• เมื่อตองการเคลื่อนยายอุปกรณที่ไวตอไฟฟาสถิต ใหใสอุปกรณนั้นไวในบรรจุภัณฑที่ปองกันไฟฟาสถิตกอน
• ทํางานกับอุปกรณที่ไวตอประจุไฟฟาสถิตภายในบริเวณที่ไมมีไฟฟาสถิต ถาสามารถทําได ใหใชแผนรองกันไฟฟาสถิต

