
 ขอควรระวัง : คําแนะนําเกี่ยวกับความปลอดภัยทั่วไป 
 

กรุณาอานคําแนะนําดานความปลอดภัยตอไปนี้เพ่ือชวยปองกันอันตรายที่จะเกิดกับตัวคุณเอง รวมท้ังชวยปองกัน 
อุปกรณและสถานที่ทํางานจากความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้น 
 

  หมายเหตุ : สําหรับขอมูลการใชงานเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเคร่ืองพิมพสามารถเขาไปอานไดท่ี support.dell.com ในหมวด 
"คูมือ" 

 

ขอสังเกตสําคัญสําหรับการใชงานในสถานพยาบาล : ผลิตภัณฑ Dell ไมใชอุปกรณทางการแพทย และไมไดอยูภายใต UL หรือ 
IEC 60601 (หรือเทียบเทา) ดวยเหตุนี้ จึงหามใชงานอุปกรณภายในระยะ 6 ฟุตจากผูปวย 
หรือหามใหอุปกรณสัมผัสถูกผูปวยท้ังโดยตรงหรือโดยออม 
 

ความปลอดภัย : ความปลอดภัยทั่วไป 
 
ขณะติดต้ังอุปกรณเพ่ือใชงาน : 
 

  หมายเหตุ : ใหตรวจสอบขอมูลอางอิงเกี่ยวกับการจํากัดนํ้าหนักในเอกสารประกอบการใชงานคอมพิวเตอรของคุณ 
กอนท่ีจะวางเคร่ืองพิมพหรืออุปกรณอื่นๆ บนคอมพิวเตอร 

 

วางคอมพิวเตอรบนพ้ืนท่ีมั่นคงท่ีอยูในแนวระนาบและหามวางติดผนัง หรือบนโซฟา พรม หรือเตียงนอน 
หามวางกระดาษออนไวใตอุปกรณ 

• 

ควรใหมีระยะหางระหวางดานท่ีมีชองระบายความรอนกับผนังไมต่ํากวา 10.2 ซม. (4 นิ้ว) 
เพ่ือใหสามารถระบายความรอนไดดี 
ชองระบายอากาศที่ไมสามารถระบายอากาศไดสะดวกเนื่องจากมีส่ิงกีดขวางสามารถสรางความเสียหายใหกับอุปกรณ 
หรือเปนสาเหตุกอใหเกิดไฟไหมได 

• 

หามวางอุปกรณซอนกันหรือวางอุปกรณชิดกันเกินไปจนกระทั่งอุปกรณโดนอากาศท่ีหมุนเวียนกลับมาใหม หรืออากาศรอน  • 

เก็บอุปกรณใหอยูหางจากอุปกรณนําความรอนและแหลงความรอน • 

เก็บอุปกรณอยาใหโดนอากาศรอนหรือเย็นจัด เพ่ือใหแนใจวาใชงานอยูในชวงท่ีระบุ • 

หามสอดวัตถุใดๆ เขาไปในชองระบายความรอนหรือชองตางๆ ของอุปกรณ 
เน่ืองจากอาจทําใหเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อตจากการลัดวงจรของอุปกรณภายในได 

• 

ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีส่ิงของใดๆ วางทับสายเคเบิลตางๆ ของอุปกรณ 
และสายเคเบิลเหลานั้นไมอยูในท่ีซึ่งอาจโดนเหยียบหรืออาจทําใหคนสะดุดลมได 

• 

 

ขณะใชงานอุปกรณ :  
 

หามใชอุปกรณในพ้ืนท่ีท่ีเปยกชื้น เชน ใกลอางอาบน้ํา อางลางจาน หรือสระวายน้ํา หรือในหองใตดินท่ีมีความชื้น • 

หามใชงานอุปกรณท่ีใชไฟฟา AC ในระหวางพายุฝนฟาคะนอง แตสามารถใชงานอุปกรณท่ีใชแบตเตอรี่ได 
ถาถอดสายไฟและสายเคเบิลท้ังหมดออกแลว 

• 



หากอุปกรณของคุณมีโมเด็มในตัวหรือมีโมเด็มแบบเสริม (การด PC) ใหถอดสายโมเด็มออกกอนเกิดพายุฝนฟาคะนอง 
เพ่ือหลีกเล่ียงไฟฟาช็อตจากการที่ฟาผาสายโทรศัพท 

• 

ถาอุปกรณของคุณไดรับการติดต้ังโมเด็มมาดวย สายเคเบิลท่ีใชกับโมเด็มควรมีขนาดไมต่ํากวา 26 American Wire 
Gauge (AWG) และเปนปล๊ักแบบ RJ-11 ท่ีตรงตามมาตรฐาน FCC 

• 

ผลิตภัณฑนี้อาจมีออปติคอลดิสกไดรฟ (Optical Disk Drive หรือ ODD) เชน ไดรฟซีดีรอม, ไดรฟ CDR/W, 
ไดรฟดีวีดี เปนตน ซึ่งไดรฟเหลานี้จะมีอุปกรณเลเซอรแบบติดต้ังรวมอยูภายใน 
เพ่ือปองกันความเส่ียงจากการไดรับรังสีเลเซอร 

• 

หามทําลายหรือเปดอุปกรณ ODD ตางๆ ไมวาจะในกรณีใดก็ตามอุปกรณ ODD 
เหลานี้เปนไปตามขอกําหนดดานความปลอดภัยและจัดอยูในประเภท Class 1 Laser Products ภายใตมาตรฐาน US 
DHHS Standard และ IEC/EN60825-1 Laser Safety Standard ผูใชไมจาํเปนตองทําการปรับแตง 
หรือซอมแซมหรือเปล่ียนชิ้นสวนอะไหลใดๆ ในอุปกรณ ODD เหลานี้ 

• 

หามทําอาหารหรือเคร่ืองด่ืมหกใสอุปกรณ • 

กอนจะทําความสะอาดอุปกรณ ใหถอดปล๊ักไฟของอุปกรณออกจากเตารับกอน 
ทําความสะอาดอุปกรณโดยใชผานุมท่ีชุบน้ําหมาดๆ 
หามใชผลิตภัณฑทําความสะอาดไมวาจะเปนน้าํยาทําความสะอาดหรือสเปรยทําความสะอาด 
ซึ่งผลิตภัณฑเหลานี้อาจมีสารท่ีจุดติดไฟไดอยู 

• 

ทําความสะอาดหนาจอเคร่ืองพิมพดวยผาท่ีนุมสะอาดและน้ํา จุมผาลงใหน้ํา บิดใหพอหมาด 
จากนั้นเช็ดท่ีหนาจอโดยใหเช็ดแนวขวางไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และจากบนลงลาง จากนั้น 
เช็ดคราบน้ําออกอยางรวดเร็ว เพ่ือใหหนาจอแหง 

• 

คราบน้ําท่ีเกาะบนหนาจอเปนเวลานาน อาจทําใหหนาจอเสียหายได 
หามใชน้ํายาลางกระจกทําความสะอาดหนาจออยางเด็ดขาด 

• 

 

  ขอควรระวัง : หามใชงานอุปกรณเมื่อฝาครอบตางๆ ท้ังฝาครอบดานในและดานนอก, หนากาก, 
ฝาปดชองพอรตการดตางๆ, ชองตออุปกรณดานหนา เปนตน ถูกถอดออก 

 

หากอุปกรณของคุณไมทํางานตามปกติ - โดยเฉพาะถามีเสียงหรือกล่ินท่ีผิดปกติออกมาจากอุปกรณ - ใหถอดปล๊ักไฟทันที 
และติดตอตัวแทนจําหนายหรือศูนยบริการท่ีไดรับการรับรอง 

• 

 
 

    
คําเตือน : เพ่ือปองกันการเกิดไฟไหมลุกลาม ใหเก็บรักษาเ• ียนไขหรือสิ่ง• ี่กอใหเกิดเปลวไฟอื่นๆ 
ใหอยูหางจากผลิตภัณฑน้ีตลอดเวลา 

 
ความปลอดภัย : เคร่ืองพิมพแบบเลเซอร 
 

เครื่องพิมพแบบเลเซอร Dell เปนไปตามขอกาํหนดดานความปลอดภัยและจัดอยูในประเภท Class 1 Laser Products 
ภายใตมาตรฐาน US DHHS Standard และ IEC/EN60825-1 Laser Safety Standard 
รังสีเลเซอรท่ีถูกปลอยออกมาภายในเครื่องพิมพจะถูกกักไวภายในตัวเรือนปองกันและฝาครอบดานนอก 
และลําแสงของเลเซอรจะไมสามารถลอดผานออกมาไดในระหวางการใชงานอุปกรณตามปกติไมวาจะอยูในขั้นตอนใดๆ ก็ตาม 



 

  ขอควรระวัง : การควบคุม, การปรับเปลี่ยนแกไข หรือทําข้ันตอนใดๆ 
ท่ีอยูนอกเหนือจากท่ีระบุไวในเอกสารการใชงาน หรือคําแนะนําจาก Dell 
อาจสงผลใหคุณไดรับรังสีท่ีเปนอันตรายน้ีได 

 

ความปลอดภัย : เม่ือทําการปรับเปลี่ยนภายในอุปกรณของคุณ 
 

อยาพยายามซอมอุปกรณดวยตัวคุณเอง ยกเวนมีคําอธิบายไวในเอกสาร Dell หรือคําแนะนําจาก Dell 
กรุณาปฏิบัติตามคําแนะนําในการติดต้ังและการซอมอยางเครงครัด 
 

เพ่ือปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากไฟฟาช็อต หามเสียบหรือถอดปล๊ักไฟ 
หรือทําการซอมแซมหรือปรับเปล่ียนแกไขอุปกรณของคุณในระหวางท่ีมีพายุฝนฟาคะนอง 

• 

ตามปกติแลว การด PC อาจจะรอนไดในระหวางการใชงานท่ัวไป  ดังนั้น ควรระมัดระวังเมื่อทําการถอดการด PC 
หลังจากใชงานอยางตอเนื่อง 

• 

 

ความปลอดภัย : ความปลอดภัยทั่วไปดานระบบไฟฟา 
 

ปฏิบัติตามคําแนะนําเบ้ืองตนตอไปนี้ ขณะตออุปกรณเขากับแหลงจายไฟ : 
 

กอนท่ีจะเสียบปล๊ักอุปกรณเขากับเตารับ 
ใหตรวจสอบพิกัดแรงดันไฟฟาเพ่ือใหแนใจวาความถ่ีและแรงดันไฟฟานั้นตรงกับแหลงจายไฟที่มีอยู 

• 

รวมท้ัง 
ใหตรวจสอบใหแนใจวาเคร่ืองพิมพและอุปกรณตอพวงไดรับการจัดลําดับทางไฟฟาท่ีสามารถทํางานไดโดยใชกําลังไฟ AC 
ท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีของคุณ  

• 

หามเสียบปล๊ักไฟเขากับเตารับ ในกรณีท่ีสายไฟของอุปกรณชํารุดเสียหาย • 

เพ่ือปองกันไฟฟาช็อต ใหเสียบปล๊ักไฟของอุปกรณเขากับเตารับท่ีมีการตอสายดินอยางถูกตอง ถาอุปกรณนี้ใชปล๊ักไฟแบบ 
3 ขา หามใชปล๊ักตอท่ีไมมีระบบสายดิน หรือหักขากราวดออกจากปล๊ักหรือปล๊ักตอ 

• 

นอรเวยและสวีเดน : ถาอุปกรณนี้ใชปล๊ักไฟแบบ 3 ขา ใหตอสายไฟกับเตารับท่ีมีการตอสายดินเทานั้น • 

ถาจําเปนตองใชสายตอปล๊ัก ใหตรวจสอบใหแนใจวาพิกัดกระแสไฟฟาของอุปกรณท่ีตอกับสายตอปล๊ักนั้น 
ไมเกินพิกัดกระแสไฟฟาของสายตอปล๊ัก 

• 

ในกรณีท่ีจําเปนตองใชสายตอปล๊ักหรือรางปล๊ักไฟ ใหตรวจสอบใหแนใจวา 
สายตอปล๊ักหรือรางปล๊ักไฟนั้นเสียบอยูกับเตารับปล๊ักไฟที่ผนัง และไมไดตอมาจากสายตอปล๊ักหรือรางปล๊ักไฟอื่น 
สายตอปล๊ักหรือรางปล๊ักไฟจะตองรองรับระบบสายดิน และตองเสียบเขากับเตารับท่ีผนังซึ่งมีการตอสายดิน 

• 

ถาคุณใชรางปล๊ักไฟแบบหลายชอง ใหตรวจสอบใหดีกอนท่ีจะเสียบปล๊ักเขากับรางปล๊ักไฟ รางปล๊ักไฟบางชนิด 
อาจทําใหเกิดความสับสนในการเสียบปล๊ักได การเสียบปล๊ักไมถูกตอง อาจทําใหอุปกรณเกิดความเสียหายอยางถาวร รวมท้ัง 
อาจเส่ียงตอการถูกไฟฟาช็อตหรือไฟไหมได 
ใหตรวจสอบวาไดตอขากราวดของปล๊ักเขากับหนาสัมผัสสายดินของรางปลั๊กไฟแลว 

• 

ขณะดึงปล๊ักไฟของอุปกรณออกจากเตารับ ตองจับท่ีตัวปล๊ัก อยาจับท่ีสาย • 

 



หากอุปกรณของคุณใชอะแดปเตอร AC : 
 

ใชเฉพาะอะแดปเตอร AC จาก Dell ท่ีไดรับการรับรองใหใชกับอุปกรณนี้เทานั้น การใช อะแดปเตอร AC 
อื่นอาจเปนสาเหตุใหเกิดไฟไหมหรือการระเบิดได 

• 

  หมายเหตุ : กรุณาดูท่ีปายแสดงการจัดระดับความเร็วของระบบสําหรับขอมูลเกี่ยวกับรุนอะแดปเตอรท่ีเหมาะสม 
ท่ีไดรับการรับรองใหใชกับอุปกรณของคุณ 

 

วางอะแดปเตอร AC ในบริเวณท่ีระบายอากาศไดดี เชนบนโตะหรือบนพ้ืน 
ขณะใชงานกับเครื่องคอมพิวเตอรหรือชารจแบตเตอรี่  

• 

หามคลุมอะแดปเตอร AC ดวยกระดาษหรือวัสดุอื่นท่ีทําใหการระบายความรอนลดลง รวมท้ังหามใชอะแดปเตอร AC 
ภายในกลองเก็บอะแดปเตอร 

• 

อะแดปเตอร AC จะรอนขึ้นในระหวางการใชงานเคร่ืองพิมพตามปกติ 
โปรดใชความระมัดระวังเมื่อตองสัมผัสอะแดปเตอรในระหวางการใชงาน หรือหลังใชงานเสร็จ 

• 

ขอแนะนําใหวางอะแดปเตอรไวบนพ้ืนหรือโตะ โดยใหสามารถมองเห็นไฟสีเขียวได 
ซึ่งจะเตือนใหทราบในกรณีท่ีอะแดปเตอรหยุดทํางานโดยบังเอิญ เน่ืองจากผลกระทบจากภายนอก 
ในกรณีท่ีไฟสีเขียวดับลงไมวาจะดวยสาเหตุใดก็ตาม ใหถอดปล๊ักไฟของอะแดปเตอร AC ออกจากเตารับเปนเวลาสิบนาที 
จากนั้นใหเสียบสายไฟอีกคร้ัง 

• 

 

ความปลอดภัย : ถาอุปกรณของคุณเปยก 
 

  ขอควรระวัง :กอนท่ีจะเร่ิมทําข้ันตอนใดก็ตามในสวนน้ี กรุณาดูท่ี ความปลอดภัย : 
สวนความปลอดภัยท่ัวไปของเอกสารชุดนี 

  ขอควรระวัง :ทําข้ันตอนน้ี เมื่อคุณแนใจวาปลอดภัยเทาน้ัน ถาเคร่ืองพิมพยังเสียบอยูกับเตารับ ใหปดกําลังไฟ AC 
ท่ีเบรกเกอรวงจรไฟฟา หากเปนไปได ใหทํากอนท่ีจะดึงสายไฟออกจากเตารับ ใหใชความระมัดระวังอยางมาก 
ในขณะถอดสายไฟที่เปยกออกจากแหลงจายไฟท่ียังมีไฟอยู 

 
1. ถอดปล๊ักของอะแดปเตอร AC ออกจากเตารับ จากนั้นหากสามารถทําได ใหถอดปล๊ักของอะแดปเตอร AC 

ออกจากอุปกรณ 
2. ปดสวิตชอุปกรณตอพวงภายนอกที่ตออยูท้ังหมด และถอดสายไฟของอุปกรณเหลานั้นออกจากแหลงจายไฟ 

จากนั้นใหถอดสายไฟออกจากอุปกรณ 
3. ติดตอ Dell Support กรุณาดูท่ีคูมือผูใชและคูมือใชงาน เพ่ือดูขอมูลการติดตอท่ีเหมาะสม 

 

  หมายเหตุ : กรุณาดูท่ี สวนการรับประกันสินคาแบบจํากัดและนโยบายดานการคืนสินคาในเอกสารนี้หรือ 
ในเอกสารการรับประกันสินคาแยกตางหากท่ีจัดสงไปพรอมกับเคร่ืองพิมพหรือคอมพิวเตอรของคุณสําหรับขอมูลเกี่ยวกับ 
ขอบเขตคุมครองในการรับประกันสินคา 



ความปลอดภัย : หากคุณทําเคร่ืองพิมพหลนหรือทําใหเคร่ืองพิมพไดรับความเสียหาย 
 

  ขอควรระวัง : กอนท่ีจะเร่ิมทําข้ันตอนใดก็ตามในสวนน้ี กรุณาดูท่ี ความปลอดภัย : 
สวนความปลอดภัยท่ัวไปและความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟาของเอกสารชุดน้ี 

  ขอควรระวัง : หากตัวเคร่ืองเสียหายจนสามารถมองเห็นสวนประกอบภายในได หรือมีควันหรือไดกลิ่นผิดปกติ 
ใหถอดสายไฟของอุปกรณออกจากเตารับทันที และติดตอ Dell Support กรุณาดูท่ี คูมือผูใช 
หรือคูมือใชงานสําหรับการติดตอเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 

 

1. บันทึกและปดไฟลท่ีเปดอยูท้ังหมด และออกจากโปรแกรมที่เปดใชงานอยู จากนั้นใหปดระบบคอมพิวเตอร 
2. ปดเคร่ืองพิมพและถอดปล๊ักออกจากแหลงจายไฟ จากนั้นใหถอดออกจากคอมพิวเตอร 
3. ปดสวิตชอุปกรณตอพวงภายนอกที่ตออยูท้ังหมด และถอดสายอุปกรณตางๆ ออกจากแหลงจายไฟ 

และถอดออกจากคอมพิวเตอร 
4. เสียบปล๊ักเคร่ืองพิมพเขากับแหลงจายไฟ แลวเปดเคร่ืองพิมพ 
5. ถาอุปกรณไมทํางาน หรือไดกล่ินไหมหรือกล่ินแปลกๆ หรือหากคุณไมสามารถระบุอุปกรณท่ีชํารุดเสียหายได ใหติดตอ Dell 

Support กรุณาดูท่ี คูมือผูใชหรือคูมือใชงานสําหรับขอมูลการติดตอเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ) 
 

การปองกันไมใหเกิดไฟฟาสถิต 
 

  ขอควรระวัง : 
ถอดปลั๊กผลิตภัณฑออกจากเตารับตามขอมูลดานความปลอดภัยเฉพาะสําหรับผลิตภัณฑซึ่งแสดงอยูในสวน 
“Safety Information” ของเว็บไซตน้ี 

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

คุณสามารถปองกันไมใหเกิดไฟฟาสถิตและคลายประจุไฟฟาสถิตออกจากรางกายของคุณได 
โดยการสัมผัสวัตถุโลหะที่มีการตอกราวดไว (เชน พ้ืนผิวโลหะท่ีไมไดทาสีบนแผง I/O ของคอมพิวเตอร) 
กอนท่ีจะใชงานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสชนิดใดก็ตาม ในขณะตออุปกรณตอพวง (รวมท้ังอุปกรณดิจิตอลมือถือตางๆ) 
เขากับคอมพิวเตอร คุณตองกราวดตัวเองและอุปกรณตอพวง กอนท่ีจะทํางานกับคอมพิวเตอร นอกจากนี้ 
ในระหวางท่ีทํางานกับชิ้นสวนตางๆ ภายในคอมพิวเตอร ใหแตะท่ีวัตถุโลหะท่ีมีการตอกราวดไวเปนระยะๆ 
เพ่ือคลายประจุไฟฟาสถิตท่ีอาจสะสมอยูในตัวคุณออก 

เพ่ือปองกันความเสียหายจากไฟฟาสถิต คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนตอไปนี้ไดเชนกัน : 

• เมื่อนําอุปกรณท่ีไวตอไฟฟาสถิตออกจากหีบหอ อยานําอุปกรณออกมาจากซองปองกันไฟฟาสถิต 
จนกวาคุณพรอมท่ีจะติดต้ังอุปกรณ กอนท่ีจะแกะซองปองกันไฟฟาสถิตออก อยาลืมกําจัดไฟฟาสถิตออกจากตัวคุณเอง 



• เมื่อตองการเคล่ือนยายอุปกรณท่ีไวตอไฟฟาสถิต ใหใสอุปกรณนั้นไวในบรรจุภัณฑท่ีปองกันไฟฟาสถิตกอน 

• ทํางานกับอุปกรณท่ีไวตอประจุไฟฟาสถิตภายในบริเวณท่ีไมมีไฟฟาสถิต ถาสามารถทําได ใหใชแผนรองกันไฟฟาสถิต 


