
อา่นคูม่อืใหค้รบถว้นกอ่นทีจ่ะเริม่ใชง้านผลติภณัฑห์รอืเก็บคูม่อืไวอ้า้งองิใน
ภายหลงั

THA

คูม่อืเกีย่วกบัความ
ปลอดภยัของผลติภณัฑ์
P900W/P950NW
 



1

คาํแนะนํา
ขอบคณุสําหรับการซือ้ P900W/P950NW (หลังจากนีไ้ปจะเรยีกวา่ “ เครือ่งพมิพฉ์ลาก P-touch”)

เอกสารประกอบทีแ่นบมาดว้ยกนักบัเครือ่งพมิพฉ์ลาก P-touch รวมถงึ คูม่อืเกีย่วกบัความปลอดภยัของ
ผลติภณัฑ ์(คูม่อืนี้) และ คูม่อืการตดิตัง้เครือ่งอยา่งงา่ย (เอกสารตพีมิพ)์ ซึง่มขีอ้ควรระวังกอ่นการใชง้านและ
คําแนะนําพืน้ฐานตา่งๆ

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิและขอ้มลูเกีย่วกบัซอฟตแ์วรแ์ละขอ้มลูในการใชเ้ครือ่งบนระบบเครอืขา่ย ดไูดท้ี ่คูม่อื
ผูใ้ช ้ซึง่จะพบไดท้ี ่Brother Solutions Center

เอกสารประกอบเวอรช์ัน่ลา่สดุของเครือ่ง จะมอียูใ่น Brother Solutions Center ที ่support.brother.com 

กรณุารักษาเอกสารประกอบทัง้หมดไวเ้พือ่การอา้งองิในภายหลงั

ขอ้สงัเกตทีส่ําคญั

 ออปชัน่และซพัพลายทีม่อียูอ่าจมากนอ้ยแตกตา่งกนัขึน้อยูก่บัประเทศ

 เนือ้หาในเอกสารนี้อาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

 เนือ้หาในเอกสารนี้ตอ้งไมม่กีารทําซํ้าหรอืผลติใหม ่ทัง้ในบางสว่นหรอืทัง้หมด โดยไมไ่ดร้ับการอนุญาต

 เราไมข่อรับผดิชอบในความเสยีหายใดๆ อนัเกดิจากแผน่ดนิไหว ไฟ ภยัอืน่ๆ การกระทําของบคุคลที่
สาม การปฏบิตังิานโดยตัง้ใจหรอืเพกิเฉยของผูใ้ช ้การใชผ้ดิวธิหีรอืการปฏบิตังิานภายใตส้ภาวะพเิศษ
ใดๆ

 เราไมข่อรับผดิชอบในความเสยีหายใดๆ (ตวัอยา่งเชน่ ความสญูเสยี การขาดทนุในกําไรทางธรุกจิ กําไร
ทีข่าดหายไป การชะงักงันทางธรุกจิหรอืการสญูเสยีเครือ่งมอืในการสือ่สาร) ซึง่อาจเกดิจากการใชห้รอื
ความไมส่ามารถใชง้าน เครือ่ง นีไ้ด ้

 หากเครือ่งมขีอ้ผดิพลาดอนัเกดิจากการผลติทีผ่ดิพลาด เราจะเปลีย่นหรอืซอ่มแซมใหใ้นระหวา่งระยะ
เวลาการรับประกนั

 เราไมข่อรับผดิชอบความเสยีหายใดๆ อนัเป็นผลมาจากการปฏบิตังิานทีไ่มถ่กูตอ้งของเครือ่งอนัเกดิจาก
การเชือ่มตอ่อปุกรณ์ทีไ่มร่องรบัหรอืการใชซ้อฟตแ์วรท์ีไ่มร่องรับ

http://support.brother.com/
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การใชเ้ครือ่งอยา่งปลอดภยั
หากเครือ่งเกดิมปัีญหาขึน้ ใหห้ยดุใชทั้นท ีและใหต้ดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายผลติภณัฑบ์ราเดอรข์องทา่นทันที

สญัลกัษณ์ทีใ่ชใ้นคูม่อืนี้

สญัลักษณ์ดงัตอ่ไปนีใ้ชใ้นคูม่อืนีต้ลอดทัง้เลม่:

 อนัตราย ขอ้บง่ชีส้ถานการณ์เสีย่งภัยอนัแน่นอนซึง่หากผลติภัณฑไ์ดรั้บการจัดการโดยขดักับคํา
เตอืนและคําแนะนําตอ่ไปนี้ จะกอ่ใหเ้กดิผลลัพธถ์งึเสยีชวีติหรอืบาดเจ็บสาหัส

 คาํเตอืน ขอ้บง่ชีส้ถานการณ์เสีย่งภัยอนัอาจเกดิขึน้ไดซ้ ึง่หากผลติภัณฑไ์ดรั้บการจัดการโดยขัด
กับคําเตอืนและคําแนะนําตอ่ไปนี้ จะกอ่ใหเ้กดิผลลัพธถ์งึเสยีชวีติหรอืบาดเจ็บสาหัส

 ขอ้ควรระวงั ขอ้บง่ชีส้ถานการณ์เสีย่งภัยอนัอาจเกดิขึน้ไดซ้ ึง่หากไมห่ลกีเลีย่ง อาจกอ่ใหเ้กดิการ
บาดเจ็บเล็กนอ้ยหรอืปานกลางได ้

สิง่สําคญั ขอ้บง่ชีส้ถานการณ์เสีย่งภัยอนัอาจเกดิขึน้ไดซ้ ึง่หากไมห่ลกีเลีย่ง อาจกอ่ใหเ้กดิความ
เสยีหายในทรัพยส์นิหรอืการสญูเสยีสมรรถภาพของผลติภัณฑ์

ขอ้บง่ชีค้วามเสีย่งอัคคภัียภายใตส้ถานการณ์ตา่งๆ

ขอ้บง่ชีค้วามเสีย่งไฟฟ้าชอ็ตภายใตส้ถานการณ์ตา่งๆ

ขอ้บง่ชีถ้งึการกระทําซึง่ตอ้งไมใ่หเ้กดิขึน้

ขอ้บง่ชีถ้งึความเสีย่งในการถกูเผาไหมห้ากอยูใ่กลไ้ฟ

ขอ้บง่ชีถ้งึความเสีย่งจากการบาดเจ็บหากสว่นใดสว่นหนึง่ของเครือ่งทีร่ะบไุวม้กีารถกูสมัผัส

ขอ้บง่ชีถ้งึความเสีย่งจากการบาดเจ็บ ตวัอยา่งเชน่ ไฟฟ้าชอ็ต หากสว่นใดสว่นหนึง่ของเครือ่งทีร่ะบไุวม้กีารถกู
ถอดออก

ขอ้บง่ชีถ้งึความเสีย่งไฟฟ้าชอ็ตหากปฏบิตังิานดว้ยมอืทีเ่ปียก

ขอ้บง่ชีถ้งึความเสีย่งไฟฟ้าชอ็ตหากเครือ่งมกีารสมัผสักับน้ํา

ขอ้บง่ชีถ้งึการกระทําซึง่จําเป็นตอ้งกระทําใหเ้กดิขึน้

ขอ้บง่ชีว้า่สายไฟ AC ตอ้งถกูถอดออกจากเตา้รับไฟฟ้า
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คาํแนะนําดา้นความปลอดภยัทีส่ําคญั

 อนัตราย
แบตเตอรี ่Li-ion แบบชารจ์ได ้(เป็นออปช ัน่)

ขอใหอ้า่นขอ้ระมัดระวังลว่งหนา้ตอ่ไปนีอ้ยา่งเขม้งวดในการใชแ้บตเตอรี ่Li-ion แบบชารจ์ได ้(ตอ่ไปนีจ้ะเรยีก
วา่ “แบตเตอรีแ่บบชารจ์ได”้) หากไมม่กีารปฏบิัตติามขอ้ระมัดระวังลว่งหนา้เหลา่นี ้ความรอ้นเกนิกําหนด การร่ัว
ไหล หรอืการแตกของแบตเตอรีอ่าจกอ่ใหเ้กดิไฟฟ้าลัดวงจร การระเบดิ ควัน ไฟ ไฟฟ้าชอ็ต การบาดเจ็บกบัตวั
ทา่นเองและผูอ้ืน่ หรอืความเสยีหายกับผลติภัณฑห์รอืทรัพยส์นิอืน่ๆ

 ใชแ้บตเตอรีแ่บบชารจ์ไดเ้พือ่จดุประสงคท์ีกํ่าหนดไวเ้ทา่นัน้ เครือ่งและแบตเตอรีแ่บบชารจ์ไดถ้กูออกแบบ
มาใหใ้ชด้ว้ยกนัโดยเฉพาะ หา้มใสแ่บตเตอรีแ่บบชารจ์ไดเ้ขา้ไปยังเครือ่งอืน่ๆ หรอืใชแ้บตเตอรีแ่บบชารจ์
ไดต้วัอืน่ใสเ่ขา้ไปยังเครือ่งของคณุ มฉิะนัน้อาจเกดิอัคคภัียหรอืความเสยีหายได ้

 ในการชารจ์แบตเตอรีแ่บบชารจ์ได ้ใสมั่นเขา้ไปยังเครือ่งและใชง้านอะแดปเตอร ์AC ซึง่ออกแบบมาเป็น
พเิศษสําหรับเครือ่งนี้

 หา้มชารจ์แบตเตอรีแ่บบชารจ์ไดใ้กล ้ๆ  ไฟหรอืกลางแสงแดด สิง่นีอ้าจกอ่ใหเ้กดิการเปิดใชง้านวงจร
ป้องกนั ซึง่ออกแบบมาใหป้้องกันอนัตรายจากความรอ้นสงู การเปิดใชง้านวงจรป้องกนัจะทําใหก้ารชารจ์
หยดุ การชารจ์จะเกดิกระแส/แรงดนัไฟฟ้าเกนิกําหนดหากวงจรป้องกันลม้เหลว หรอืเกดิปฏกิริยิาทางเคมทีี่
ไมป่กตกิับแบตเตอรี่

 เมือ่ทําการชารจ์กับแบตเตอรีแ่บบชารจ์ได ้ใหใ้ชต้วัชารจ์แบตเตอรีท่ีอ่อกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับ
แบตเตอรีแ่บบชารจ์ไดข้องคณุเทา่นัน้

 หา้มใหวั้ตถทุีเ่ป็นสายไฟหรอืโลหะอืน่มาสมัผัสกบัสว่นหัวตอ่ของแบตเตอรีแ่บบชารจ์ได ้หา้มถอืหรอืเก็บ
แบตเตอรีแ่บบชารจ์ไดไ้วก้ับวัตถโุลหะ เชน่ สรอ้ยคอหรอืทีห่นบีผม สิง่นีอ้าจกอ่ใหเ้กดิไฟฟ้าลัดวงจร และ
อณุหภมูเิกนิกําหนดทีวั่ตถโุลหะตา่งๆ เชน่ สายไฟ สรอ้ยคอ หรอืทีห่นีบผม

 หา้มใชห้รอืทิง้แบตเตอรีแ่บบชารจ์ไดใ้กล ้ๆ  ไฟ ฮตีเตอร ์หรอืสถานทีอ่ืน่ทีม่อีณุหภมูสิงู (เกนิ 80 °C)

 หา้มใหแ้บตเตอรีแ่บบชารจ์ไดม้าสมัผสัหรอืแชใ่นน้ํา

 หา้มใชแ้บตเตอรีแ่บบชารจ์ไดใ้นสภาพแวดลอ้มทีก่ัดกรอ่น เชน่ในบรเิวณทีม่อีากาศเป็นไอเกลอื น้ํา
เค็ม กรด อลัคาไล กา๊ซกดักรอ่น เคม ีหรอืมขีองเหลวกดักรอ่นใดๆ

 หา้มใชแ้บตเตอรีแ่บบชารจ์ไดห้ากมันมคีวามเสยีหายหรอืร่ัว

 หา้มทําการบัดกรโีดยตรงทีจ่ดุเชือ่มตอ่ใดๆ ของแบตเตอรีแ่บบชารจ์ได ้สิง่นี้อาจทําใหฉ้นวนภายในเกดิการ
ละลาย กา๊ซถกูปลอ่ยออกมา หรอืระบบความปลอดภัยลม้เหลวได ้

 หา้มใชแ้บตเตอรีแ่บบชารจ์ไดโ้ดยทีข่ัว้ (+) (-) สลับกัน ตรวจสอบการหันดา้นทีถ่กูตอ้งของแบตเตอรีแ่บบ
ชารจ์ไดก้อ่นทําการใส ่และหา้มฝืนใสแ่บตเตอรีแ่บบชารจ์ไดเ้ขา้ไปยังเครือ่ง การชารจ์แบตเตอรีแ่บบชารจ์
ไดด้ว้ยขัว้ทีส่ลับกันอาจกอ่ใหเ้กดิปฏกิริยิาทางเคมทีีไ่มป่กตภิายในแบตเตอรีแ่บบชารจ์ไดห้รอืกระแสไฟที่
ไมป่กตใินระหวา่งการปลอ่ยประจุ

 หา้มเชือ่มตอ่แบตเตอรีแ่บบชารจ์ไดโ้ดยตรงกบัไฟฟ้าตามบา้น
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แบตเตอรี ่Li-ion แบบชารจ์ได ้(เป็นออปช ัน่)

 ของเหลว (อเิล็กโทรไลต)์ ซึง่ร่ัวออกมาจากเครือ่ง หรอืแบตเตอรีแ่บบชารจ์ไดอ้าจบง่ชีว้า่แบตเตอรีแ่บบ
ชารจ์ไดม้คีวามเสยีหาย หากแบตเตอรีแ่บบชารจ์ไดเ้กดิการร่ัว, ใหห้ยดุใช ้เครือ่งโดยทันท ีถอดปล๊ัก
อะแดปเตอร ์AC และแยกตวั เครือ่ง ใสถ่งุไว ้

หา้มสมัผัสกับอเิล็กโทรไลต ์หากอเิล็กโทรไลตเ์ขา้ตา หา้มขยีต้า ลา้งตาดว้ยน้ําประปาทันทหีรอืดว้ยน้ํา
สะอาดอืน่ๆ และรบีไปพบแพทย ์หากปลอ่ยไว ้อเิล็กโทรไลตอ์าจทําใหเ้กดิความเสยีหายกบัดวงตา หาก
อเิล็กโทรไลตส์มัผัสกับผวิหนังหรอืเสือ้ผา้ ใหล้า้งดว้ยน้ําทันที

 หา้มใสแ่บตเตอรีแ่บบชารจ์ได ้หรอืเครือ่งทีม่แีบตเตอรีแ่บบชารจ์ไดต้ดิตัง้ไวแ้ลว้ลงไปในไมโครเวฟหรอื
บรรจภัุณฑค์วามดนัสงู

 หา้มถอดประกอบ ดดัแปลง หรอืพยายามซอ่มแซมแบตเตอรีแ่บบชารจ์ได ้

 หา้มทิง้แบตเตอรีแ่บบชารจ์ไดล้งไปในไฟหรอือณุหภมูสิงูจัด สิง่นีอ้าจทําใหฉ้นวนภายในเกดิการ
ละลาย กา๊ซถกูปลอ่ยออกมา หรอืระบบความปลอดภัยลม้เหลวได ้เพิม่เตมิคอื สารอเิล็กโทรไลตส์ามารถ
ตดิไฟได ้

 หา้มเจาะแบตเตอรีแ่บบชารจ์ไดด้ว้ยวัตถใุดๆ หรอืทําการชอ็ตไฟฟ้ารนุแรงหรอืขวา้งปา ความเสยีหายตอ่
วงจรป้องกนัของแบตเตอรีแ่บบชารจ์ไดอ้าจทําใหแ้บตเตอรีแ่บบชารจ์ไดม้กีารรชีารจ์ทีก่ระแส/แรงดนั
ไฟฟ้าผดิปกตหิรอืเกดิปฏกิริยิาทางเคมทีีไ่มป่กตกิับแบตเตอรีแ่บบชารจ์ได ้

 หา้มทิง้แบตเตอรีแ่บบชารจ์ไดท้ีห่มดแลว้ไวใ้นเครือ่งเป็นระยะเวลานาน สิง่นีอ้าจทําใหอ้ายกุารใชง้านของ
แบตเตอรีแ่บบชารจ์ไดส้ัน้ลงหรอืนําไปสูไ่ฟฟ้าลัดวงจร

 หา้มเผาแบตเตอรีแ่บบชารจ์ไดห้รอืทิง้รวมกบัขยะตามบา้น

หากเครือ่งสามารถใชไ้ดเ้พยีงระยะเวลาสัน้ๆ แมว้า่แบตเตอรีแ่บบชารจ์ไดจ้ะมกีารชารจ์จนเต็ม แบตเตอรีแ่บบ
ชารจ์ไดอ้าจถงึระยะเวลาหมดอายกุารใชง้านแลว้ ใหห้าแบตเตอรีแ่บบชารจ์ไดต้วัใหมม่าเปลีย่น ในขณะทีทํ่า
การถอดเปลีย่นแบตเตอรีแ่บบชารจ์ได ้ใหพั้นหัวตอ่แบตเตอรีแ่บบชารจ์ไดต้วัเกา่ดว้ยเทปเพือ่หลกีเลีย่งการลัด
วงจรในแบตเตอรี่

 คาํเตอืน
เครือ่ง

ทําตามแนวทางตามคูม่อืเพือ่หลกีเลีย่งอคัคภัีย ไฟฟ้าชอ็ต ความเสีย่งตอ่การบาดเจ็บของทา่นเองและผูอ้ืน่ และความ
เสยีหายตอ่เครือ่ง หรอืทรัพยส์นิอืน่ๆ

หา้มแตะตอ้งสว่นทีเ่ป็นโลหะใดๆ ใกลหั้วพมิพ ์หัวพมิพจ์ะรอ้นมากในระหวา่งการใชง้านและหลังใชใ้หม่ๆ  หา้ม
แตะตอ้งหัวพมิพโ์ดยตรงดว้ยมอื
 

 อนัตราย
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หา้มทําการใชง้าน ชารจ์ หรอืเก็บเครือ่งไวใ้นสถานทีต่อ่ไปนี ้(มฉิะนัน้อาจเกดิการร่ัวไหล อคัคภัีย ไฟฟ้า
ชอ็ต หรอืเกดิความเสยีหาย):

 ใกลน้ํ้า เชน่ในหอ้งน้ําหรอืใกลเ้ครือ่งทําน้ํารอ้น หรอืในสถานทีท่ีม่คีวามชืน้สงู

 ในสถานทีซ่ ึง่สมัผัสกับฝนหรอืไอน้ําในอากาศ

 ในสถานทีซ่ ึง่มฝีุ่ นมาก

 ในสถานทีซ่ ึง่รอ้นจัด เชน่ใกลเ้ปลวไฟ ฮตีเตอร ์หรอืกลางแสงแดด

 ในรถซึง่อยูก่ลางแสงแดดรอ้น

 ในสถานทีซ่ ึง่อาจเกดิการควบแน่น

หา้มพยายามทีจ่ะถอดประกอบหรอืเปลีย่นแปลงเครือ่ง มฉิะนัน้อาจเกดิอัคคภัีย ไฟฟ้าชอ็ต หรอืความเสยีหาย
ได ้สําหรับการบรกิาร การปรับแตง่หรอืซอ่มแซม กรณุาตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายผลติภัณฑบ์ราเดอรข์องคณุ (การ
รับประกันไมค่รอบคลมุถงึการซอ่มแซมความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากการถอดประกอบหรอืแกไ้ขใดๆ ทีก่ระทํา
โดยผูใ้ช)้

หากเครือ่งมกีารปฏบิัตกิารผดิไปจากปกต ิ(ตวัอยา่งเชน่ หากมันเกดิควัน กลิน่ทีไ่มป่กต ิหรอืมเีสยีงดงัผดิ
ปกต)ิ ใหห้ยดุใช ้มฉิะนัน้อาจเกดิอัคคภัีย ไฟฟ้าชอ็ต หรอืความเสยีหายได ้ใหปิ้ดเครือ่งทันท ีถอด
อะแดปเตอร ์AC ออกจาก เตา้รับไฟฟ้า และตดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายผลติภัณฑบ์ราเดอรข์องคณุเพือ่ทําการซอ่ม
แซม

เพือ่ป้องกนัความเสยีหาย หา้มทําหลน่หรอืทบุทีเ่ครือ่ง

หา้มใชเ้ครือ่งโดยมวัีตถแุปลกปลอมอยูข่า้งใน หากมน้ํีา วัตถโุลหะ หรอืวัตถแุปลกปลอมใดเขา้ไปในเครือ่งให ้
ถอดอะแดปเตอร ์AC และเอาแบตเตอรีอ่อก และหลังจากนัน้ใหต้ดิตอ่ตวัแทนจําหน่ายผลติภัณฑบ์ราเดอรข์อง
คณุเพือ่การซอ่มแซม

หา้มใชเ้ครือ่งในสภาพแวดลอ้มพเิศษ เชน่ใกลก้ับอปุกรณ์ทางการแพทย ์คลืน่แมเ่หล็กไฟฟ้าอาจทําใหอ้ปุกรณ์
ทางการแพทยทํ์างานไมป่กตไิด ้

หา้มใหท้ารกและเด็กมาเลน่กับถงุพลาสตกิซึง่ใสเ่ครือ่งอยู ่ทิง้ถงุหรอืเก็บรักษามันไวใ้หห้า่งจากทารกหรอื
เด็ก มันมคีวามเสีย่งทีจ่ะทําใหเ้ด็กหายใจไมอ่อก

ผูใ้ชซ้ ึง่มเีครือ่งตรวจอตัราการเตน้ของหัวใจจําเป็นตอ้งอยูใ่หห้า่งจากเครือ่ง หากรูส้กึได ้ถ่งึความผดิปกติ
ใดๆ หลังจากนัน้ ใหป้รกึษาแพทย์

ในขณะทีทํ่าการขนสง่เครือ่ง ขอใหแ้น่ใจวา่ทําการจับถอืเครือ่งดว้ยอปุกรณ์ของมันเอง การยกเครือ่งขึน้โดยใช ้
สว่นอืน่ๆ อาจทําใหเ้ครือ่งเกดิความเสยีหาย หรอืเป็นผลใหเ้ครือ่งตกหลน่ได ้ซึง่กอ่ใหเ้กดิการบาดเจ็บ

 คาํเตอืน
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อะแดปเตอร ์AC (AD9100ESA)

ทําตามแนวทางตามคูม่อืเพือ่หลกีเลีย่งอคัคภัีย ความเสยีหาย ไฟฟ้าชอ็ต ความลม้เหลวหรอืความเสีย่งจากการบาด
เจ็บ

 ขอใหแ้น่ใจวา่คณุไดทํ้าการเสยีบเตา้เสยีบเขา้ไปยังเตา้รับจนสดุ หา้มใชเ้ตา้รับซึง่หลวมอยู่

 ใชอ้ะแดปเตอร ์AC สายไฟและสาย USB ทีอ่อกแบบมาใหใ้ชโ้ดยเฉพาะเทา่นัน้กบัเครือ่งของคณุ หากไม่
ปฏบิตัติามอาจกอ่ใหเ้กดิการบาดเจ็บกับตวัคณุเองหรอืผูอ้ืน่ หรอืทําความเสยีหายใหก้บัเครือ่ง หรอื
ทรัพยส์นิอืน่ได ้Brother ไมข่อรับผดิชอบตอ่อบุตัเิหตหุรอืความเสยีหายใดๆ อันเกดิจากการไมไ่ดใ้ช ้
อะแดปเตอร ์AC สายไฟและสาย USB ทีกํ่าหนดให ้

 หา้มเชือ่มตอ่อะแดปเตอร ์AC สายไฟและสาย USB ทีแ่นบมาเขา้กับผลติภัณฑอ์ืน่ๆ

 หา้มใชอ้ะแดปเตอร ์AC ในสถานทีท่ีม่คีวามชืน้หรอืไอน้ําในอากาศสงู เชน่หอ้งน้ํา

 หา้มใชส้ายไฟหรอืเตา้เสยีบทีเ่สยีหาย

 หา้มวางของหนักทับ ทําความเสยีหาย หรอืแกไ้ขสายไฟหรอืเตา้เสยีบ หา้มฝืนดดัหรอืดงึสายอะแดปเตอร์

 หา้มทําหลน่ ทบุ หรอืทําความเสยีหายกับอะแดปเตอร ์AC

หา้มสมัผัสอะแดปเตอร ์AC และเครือ่งในระหวา่งพายฝุน

อาจมคีวามเสีย่งไฟฟ้าชอ็ตจากฟ้าผา่ระยะไกลเมือ่ใชง้านเครือ่งระหวา่งพายฝุน

หา้มสมัผัสอะแดปเตอร ์AC สายไฟหรอืเตา้เสยีบดว้ยมอืทีเ่ปียก มฉิะนัน้อาจเกดิไฟฟ้าชอ็ตได ้

ใบมดีคตัเตอร์

สว่นประกอบเคลือ่นทีซ่ ึง่มอีนัตราย

หา้มเอานิว้และสว่นอืน่ของรา่งกายเขา้ใกล้

หา้มสมัผัสสว่นใบมดีของใบมดีตดัเทป
 

 คาํเตอืน
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 ขอ้ควรระวงั
เครือ่ง

 เก็บรักษาเครือ่งไวบ้นพืน้ผวิเรยีบ ม่ันคง เชน่โตะ๊ทํางานหรอืในลิน้ชกั

 ใชอ้ะแดปเตอร ์AC ทีแ่นะนํา (AD9100ESA) กับเครือ่งเสมอและเสยีบมันเขา้กบัเตา้รับทีม่แีรงดนัไฟฟ้าตาม
กําหนด หากไมป่ฏบิตัติามจะกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายหรอืความลม้เหลวในระบบของเครือ่ง

 หากคณุสงัเกตพุบความรอ้น กลิน่ทีผ่ดิปกต ิสตีกจากตวัเครือ่ง การเปลีย่นรปูทรง หรอืสิง่อืน่ใดซึง่ไมป่กตใิน
ขณะทีใ่ชง้านหรอืเก็บรักษา เครือ่ง ใหทํ้าการหยดุใชเ้ครือ่งทันท ีถอดอะแดปเตอร ์AC (AD9100ESA) และ
เอาแบตเตอรีอ่อก

 หา้มทิง้ใหเ้ครือ่งหรอืเทปใดๆ อยูใ่นระยะเขา้ถงึไดข้องเด็กๆ

 หา้มวางวัตถหุนักใดๆ ไวบ้นตวัเครือ่ง

 หา้มใชเ้ครือ่งในสถานทีท่ีม่คีวามชืน้หรอืไอน้ําในอากาศสงู เชน่หอ้งน้ํา

 หา้มมใิหเ้ครือ่งมกีารเปียก ตวัอยา่งเชน่ โดยการจับตอ้งดว้ยมอืทีเ่ปียกหรอืทําเครือ่งดืม่หกใส่

 หา้มถอดประกอบหรอืดดัแปลงเครือ่ง

อะแดปเตอร ์AC (AD9100ESA)

 หากคณุไมต่ัง้ใจทีจ่ะใชเ้ครือ่งตอ่ไปเป็นระยะเวลานาน ถอดสายไฟออกจากเตา้รับไฟฟ้า

 เมือ่ทําการถอดสายไฟออกจากเตา้รับไฟฟ้าแลว้ แขวนเตา้เสยีบไวเ้สมอ

 หา้มทําการโอเวอรโ์หลดวงจรไฟฟ้าดว้ยสายไฟ

 หา้มถอดประกอบหรอืดดัแปลงอะแดปเตอร ์AC

 หา้มมใิหอ้ะแดปเตอร ์AC / สายไฟ / เตา้เสยีบเกดิการเปียก ตวัอยา่งเชน่ โดยการจับตอ้งดว้ยมอืทีเ่ปียก
หรอืทําเครือ่งดืม่หกใส่

ใบมดีคตัเตอร์

ปฏบิัตติามแนวทางตามคูม่อืเพือ่หลกีเลีย่งการบาดเจ็บเล็กนอ้ยและความเสยีหายกับเครือ่ง

 หา้มเปิดฝาปิดเทปเมือ่ใบมดีกําลังทําการปฏบิตังิานตดั

 หา้มเพิม่แรงดนัสว่นเกนิไปยังใบมดี

ขอ้ควรระวงัลว่งหนา้ท ัว่ไป
แบตเตอรี ่Li-ion แบบชารจ์ได ้(เป็นออปช ัน่)

 ในขณะทีทํ่าการซือ้แบตเตอรีแ่บบชารจ์ไดจ้ะไดรั้บการชารจ์ไวแ้ลว้เล็กนอ้ย ดงันัน้การจงึสามารถทดสอบการ
ปฏบิัตงิานของเครือ่งได;้ อยา่งไรก็ตาม กอ่นคณุจะใชเ้ครือ่งเป็นครัง้แรก คณุตอ้งทําการชารจ์แบตเตอรีใ่หเ้ต็มโดย
ใชอ้ะแดปเตอร ์AC กอ่น

 หากจะไมไ่ดใ้ชง้านเครือ่งเป็นเวลานาน ใหนํ้าแบตเตอรีแ่บบชารจ์ไดอ้อกจากเครือ่งและใหเ้ก็บรักษาไวใ้นสถานที่
ซ ึง่ไมม่กีารสมัผัสกบัไฟฟ้าสถติย ์ความชืน้สงู หรอือณุหภมูสิงู (แนะนําใหใ้ชท้ีอ่ณุหภมูริะหวา่ง 15 ถงึ 25 °C และ
ความชืน้ระหวา่ง 40 ถงึ 60%) เพือ่รักษาประสทิธภิาพและอายกุารใชง้านของแบตเตอรีแ่บบชารจ์ได ้ใหช้ารจ์มัน
อยา่งนอ้ยทกุๆ หกเดอืน

 หากคณุสงัเกตพุบสิง่ใดทีไ่มป่กตขิองแบตเตอรีแ่บบชารจ์ไดใ้นการใชง้านครัง้แรก ตวัอยา่งเชน่ความรอ้นสงูเกนิ
กําหนดหรอืสนมิ ใหห้ยดุใชง้านแบตเตอรี ่บรกิารลกูคา้สมัพันธข์องบราเดอร์
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เครือ่ง

 หา้มขนสง่เครือ่งในขณะทีส่ายเคเบิล้ตา่งๆ ยังเชือ่มตอ่อยูก่บัอปุกรณ์เชือ่มตอ่ AC และพอรต์ USB อปุกรณ์เชือ่มตอ่
และพอรต์ตา่งๆ อาจเสยีหายได ้

 หา้มตดิตัง้เครือ่งใกลอ้ปุกรณ์ใดๆ ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิแมเ่หล็กไฟฟ้ารบกวนเครือ่งนีอ้าจเกดิความผดิพลาดหากวางไว ้
ใกลอ้ปุกรณ์บางอยา่ง เชน่ โทรทัศน ์วทิย ุหรอื เตาไมโครเวฟ

 หา้มใชเ้ครือ่งในทางอืน่ใดทีไ่มใ่ชจ่ดุประสงคท์ีร่ะบไุวใ้นคูม่อื การทําเชน่นัน้อาจกอ่ใหเ้กดิการบาดเจ็บหรอืความ
เสยีหายตอ่เครือ่ง

 หา้มใสวั่ตถแุปลกปลอมใดๆ ลงไปในชอ่งเทปออก เตา้รับอะแดปเตอร ์AC หรอืสว่นอืน่ใดของเครือ่ง

 หา้มใชน้ิว้มอืสมัผัสหัวพมิพ ์(ด ูหนา้ 4) ใชต้ลับเทปทําความสะอาดหัวพมิพซ์ึง่เป็นออปชัน่เสรมิ (TZe-CL6) หรอื
วัสดนุุ่มๆ (เชน่ สําลพัีนกา้น) ในการทําความสะอาดหัวพมิพ ์(ดทูี ่คูม่อืผูใ้ช)้

 หา้มทําความสะอาดสว่นใดๆ ของเครือ่งดว้ยแอลกอฮอลห์รอืตวัทําละลายอนิทรยีช์นดิอืน่ๆ ใชผ้า้ทีนุ่่ม แหง้เทา่นัน้

 หา้มวางเครือ่งไวท้า่มกลางแสงแดด ใกลฮ้ตีเตอรห์รอืเครือ่งใชไ้ฟฟ้าใดๆ ทีม่คีวามรอ้น หรอืในสถานทีใ่ดๆ ซึง่
สมัผัสตอ่อณุหภมูสิงูหรอืตํา่จัด ความชืน้สงู หรอืมฝีุ่ น ระยะอณุหภมูใิชง้านมาตรฐานของ เครือ่ง อยูท่ี่
ระหวา่ง 10 ถงึ 35 °C สําหรับฉลาก

 หา้มทิง้วัสดยุางหรอืไวนลิ หรอืผลติภัณฑใ์ดๆ ทีผ่ลติดว้ยยางหรอืไวนลิ บนตวัเครือ่งไวเ้ป็นเวลานาน 
มฉิะนัน้ เครือ่ง อาจเป็นรอยได ้

 เนื่องจากขึน้อยูก่บัสถานะของสภาพแวดลอ้มและการตัง้คา่ทีใ่ช ้ตวัอักษรหรอืสญัลักษณ์บางตวัอาจอา่นยาก

 ใหใ้ชเ้ทป Brother TZe ฉลาก FLe และ หลอด HSe กบัเครือ่งนี้

 หา้มดงึหรอืใชแ้รงดนักับเทปในตลับเพือ่ไมใ่หเ้กดิความเสยีหายกบัเครือ่ง

 หา้มลองพมิพฉ์ลากโดยใชต้ลับเทปเปลา่หรอืโดยไมม่ตีลับเทปอยูใ่นเครือ่ง การกระทําเชน่นัน้จะทําใหหั้วพมิพเ์สยี
หาย

 หา้มพยายามตดัเทปในขณะกําลังพมิพห์รอืฟีดเนื่องจากจะทําใหเ้ทปเสยีหาย

 เนื่องจากขึน้อยูก่บัตําแหน่ง วัสด ุและสถานะของสภาพแวดลอ้ม ฉลากอาจไมส่ามารถแกะออกได ้และ สขีองฉลาก
อาจเปลีย่นแปลงหรอืไปตดิอยูก่บัวัสดอุืน่

 หา้มนําตลับเทปไปสมัผัสโดยตรงกบัแสงแดด อณุหภมูสิงู ความชืน้สงู หรอืฝุ่ น เก็บตลับเทปไวใ้นทีท่ีเ่ย็น มดื ใช ้
ตลับเทปทันททีีเ่ปิดแพ็คเกจของตลับเทปแลว้

 สญัลักษณ์ซึง่ผลติดว้ยหมกึน้ําหรอืหมกึน้ํามันสามารถมองเห็นไดผ้า่นฉลากทีพ่มิพทั์บ ในการซอ่นสญัลักษณ์ ใช ้
ฉลากซอ้นทับกันสองชัน้หรอืใชฉ้ลากสเีขม้

 ขอ้มลูใดๆ ทีเ่ก็บอยูใ่นหน่วยความจําของเครือ่งพมิพฉ์ลาก P-touch จะสญูหายไป:

• หากเครือ่งทํางานลม้เหลว

• หากแบตเตอรีห่มด

• หลังจากการซอ่มแซม

ขอ้ควรระวงัลว่งหนา้ท ัว่ไป
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ขอ้ควรระวงัลว่งหนา้ท ัว่ไป
เครือ่ง

 หากกระแสไฟถกูตดันานกวา่สองนาท ีการตัง้คา่ตวัอักษรและรปูแบบทัง้หมดจะถกูลา้ง ไฟลข์อ้ความทีเ่ก็บอยูใ่น
หน่วยความจําจะถกูลา้งออกเชน่กนั

 สติ๊กเกอรพ์ลาสตกิใสกนัรอยจะแปะตดิทีห่นา้จอตลอดการผลติและการขนสง่ ลอกสติ๊กเกอรอ์อกกอ่นใช ้

 ความยาวของฉลากทีพ่มิพอ์าจแตกตา่งจากความยาวฉลากทีแ่สดงผลหนา้จอ

 คณุสามารถใชท้อ่แบบหดตวัดว้ยความรอ้นในรุน่นี้ได ้

เขา้ไปทีเ่ว็บไซต ์Brother (www.brother.com) สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ คณุไมส่ามารถพมิพแ์มแ่บบเฟรมหรอื
พรเีซ็ตของเครือ่ง หรอืใชก้ารตัง้คา่แบบอักษรเมือ่ใชท้อ่แบบหดตวัดว้ยความรอ้นได ้ตวัอักษรทีพ่มิพอ์าจเล็กกวา่
เวลาใช ้เทป TZe หรอื เทป FLe

 ฉลากทีพ่มิพอ์าจแตกตา่งจากรปูภาพทีป่รากฏบนหนา้จอแสดงผลแบบ LCD (เป็นออปชัน่:TDU)

 โปรดทราบวา่ Brother Industries, Ltd. ไมรั่บผดิชอบในความเสยีหายหรอืการบาดเจ็บใดๆ ทีเ่กดิจากการไม่
ปฏบิัตติามขอ้ควรระวังลว่งหนา้ทีม่อียูคู่ม่อืนี้

 เราขอแนะนําใหอ้า่นคูม่อืนีอ้ยา่งระมัดระวังกอ่นการใช ้เครือ่งและเก็บคูม่อืไวใ้กล ้ๆ  เพือ่การอา้งองิในอนาคต

ฉลากคาํเตอืน

ฉลากคําเตอืนตอ่ไปนีจ้ะปรากฏอยูบ่นเครือ่งทําความเขา้ใจเนื้อหาของฉลากคําเตอืนแตล่ะอันใหค้รบถว้นและ
ปฏบิตังิานไปพรอ้มกบัสงัเกตขุอ้ควรระวังทีร่ะบไุว ้เพิม่เตมิคอื โปรดระมัดระวังอยา่ใหฉ้ลากคําเตอืนนัน้ลอก
หลดุและเป็นรอยขดีขว่น
 

การเชือ่มตอ่ LAN (สําหรบั P950NW เทา่น ัน้)

ขอ้ควรระวัง: เชือ่มตอ่ผลติภัณฑน์ีก้บัการเชือ่มตอ่ LAN ทีไ่มม่แีรงดนัไฟฟ้าเกนิ

http://www.brother.com/
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ประกาศการรวบรวมและตพีมิพ์
ภายใตก้ารควบคมุดแูลของ Brother Industries, Ltd. คูม่อืเลม่นีไ้ดม้กีารรวบรวมและตพีมิพค์รอบคลมุไปถงึ
คําอธบิายและขอ้กําหนดของผลติภณัฑล์า่สดุ
เนื้อหาในเอกสารนีแ้ละขอ้กําหนดของผลติภณัฑน์ีอ้าจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
หากระบบปฏบิตักิารเวอรช์ัน่ใหมข่องเครือ่งมอีอกมาใหใ้ช ้คูม่อืนีอ้าจไมค่รอบคลมุคณุลกัษณะทีอ่พัเดตมา
ใหม่
ดงันัน้ คณุอาจพบวา่ระบบปฏบิตักิารทีร่ะบไุวใ้นคูม่อืนีอ้าจแตกตา่งจากระบบปฏบิตักิารรุน่ใหม่
Brother สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งมกีารแจง้ลว่งหนา้เกีย่วกบัขอ้กําหนดของผลติภณัฑแ์ละ
เนื้อหาทีร่ะบ ุและไมข่อรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายใดๆ (รวมทัง้ความเสยีหายอนัเป็นผลตอ่เนือ่ง) ทีเ่กดิขึน้
จากการยดึถอืเนือ้หาทีนํ่าเสนอ รวมทัง้ขอ้ผดิพลาดในการพมิพห์รอืขอ้ผดิพลาดใด ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเผย
แพร่

เครือ่งหมายการคา้
BROTHER เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Brother Industries, Ltd.
P-TOUCH เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Brother Industries, Ltd.
© 2016 Brother Industries, Ltd. สงวนลขิสทิธิ์
Microsoft, Windows, Windows Vista และ Windows Server เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีน
ของ บรษัิท Microsoft ในสหรัฐอเมรกิาและในประเทศอืน่ๆ
Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone, iPod touch และ OS X เป็นเครือ่งหมายการคา้
ของ Apple Inc. ซึง่จดทะเบยีนในสหรัฐอเมรกิาและในประเทศอืน่ๆ
Google Play เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Google Inc.
Wi-Fi และ Wi-Fi Alliance เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Wi-Fi Alliance
WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup, โลโกข้อง Wi-Fi Protected Setup และ Wi-Fi Direct เป็นเครือ่ง
หมายการคา้ของ Wi-Fi Alliance
เครือ่งหมายคําพดูและโลโก ้Bluetooth เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. การใชเ้ครือ่งหมายใดๆ เชน่นี้
โดย Brother Industries, Ltd. อยูภ่ายใต ้ลขิสทิธิ์
Blue SDK
ลขิสทิธิ ์© 1995-2015 OpenSynergy GmbH
สงวนลขิสทิธิ ์สงวนลขิสทิธิท์ีย่ังไมไ่ดเ้ผยแพร่
Android เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Google Inc.
Adobe และ Reader เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ Adobe Systems Incorporated ในสหรัฐ
อเมรกิาและ/หรอืในประเทศอืน่ๆ
รหัส QR เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ DENSO WAVE INCORPORATED ในญีปุ่่ นและในประเทศ
อืน่ๆ ลขิสทิธิโ์ปรแกรมสรา้งรหัส QR © 2008 DENSO WAVE INCORPORATED
BarStar Pro Encode Library (DataMatrix, MaxiCode, PDF417, POSTNET, AztecCode, 
GS1 DataBar Composite) ลขิสทิธิ ์© 2007 AINIX Corporation สงวนลขิสทิธิ์
Epson ESC/P เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของบรษัิท Seiko Epson
แตล่ะบรษัิททีม่ชี ือ่ซอฟตแ์วรข์องตนอนัถกูกลา่วถงึในคูม่อืนีม้ขีอ้ตกลงเรือ่ง ลขิสทิธิ ์การใชง้านซอฟตแ์วร์
เฉพาะสําหรับโปรแกรมทีอ่ยูใ่นกรรมสทิธิ์
ชือ่ทางการคา้และชือ่ผลติภณัฑข์องบรษัิทตา่งๆ ทีป่รากฏอยูใ่นผลติภณัฑข์อง Brother เอกสารทีเ่กีย่ว
ขอ้ง และวัสดอุืน่ๆ เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของบรษัิทเหลา่นัน้
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หมายเหตกุารออกใบอนญุาตโอเพนซอรส์
ผลติภณัฑน์ีร้วมถงึซอฟตแ์วรแ์บบโอเพนซอรส์

ในการดหูมายเหตกุารออกใบอนุญาตโอเพนซอรส์ กรณุาไปเลอืกดาวนโ์หลดแบบแมน่วลในโฮมเพจของรุน่
เครือ่งของคณุใน Brother Solutions Center ที ่support.brother.com 

ขอ้บงัคบัสําหรบั P900W/P950NW

ขอ้ความในการปฏบิตัติามของอปุกรณ์ไรส้าย 
(สําหรบัประเทศไทยเทา่น ัน้)

อปุกรณ์สือ่สารโทรคมนาคมนี้ทําตามขอ้กําหนดทางเทคนคิของ NTC

ขอ้ควรระวงั
มคีวามเสีย่งจากการระเบดิหากเปลีย่นแบตเตอรีด่ว้ยชนดิทีไ่มถ่กูตอ้ง

ทิง้แบตเตอรีท่ีใ่ชแ้ลว้ใหถ้กูตอ้งตามคําแนะนํา

http://support.brother.com/
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ขอ้กาํหนดของแบตเตอรี ่Li-ion แบบชารจ์ได ้(เป็นออปช ัน่)

 เวลาในการชารจ์: ประมาณ 3 ชัว่โมงเมือ่ชารจ์ดว้ยอะแดปเตอร ์AC (AD9100ESA)

 แรงดนัไฟฟ้าทีร่ะบ:ุ DC 14.4 V

 ความจไุฟฟ้าทีร่ะบ:ุ 1800 mAh

แบตเตอรี ่Li-ion แบบชารจ์ได้

เครือ่ง
 กระแสไฟฟ้าชารจ์: 1000 mA (สงูสดุ)

 แรงดนัไฟฟ้าชารจ์: DC 16.4 V (สงูสดุ)

ระยะทางของอณุหภมูโิดยรอบ

ชารจ์ 40 °C

กระแสไฟจา่ยมาตรฐาน 0.9 A 60 °C

กระแสไฟจา่ยสงูสดุ 5.0 A 40 °C

แบตเตอรีท่ีจั่ดสง่ นอ้ยกวา่ 1 เดอืน ระหวา่ง -20 ถงึ 50 °C

นอ้ยกวา่ 3 เดอืน ระหวา่ง -20 ถงึ 40 °C

นอ้ยกวา่ 1 ปี ระหวา่ง -20 ถงึ 20 °C

คา่พารามเิตอรใ์นการชารจ์

แรงดนัไฟฟ้าชารจ์สงูสดุ DC 16.4 V

กระแสไฟฟ้าชารจ์สงูสดุ 1260 mA
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