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บทนํา

คูมอืชุดน้ีระบวุธิกีารปรบัต ัง้เวริคสเตช ั่นอยางเหมาะสม รวมท ัง้การปรบัทาทางและพฤตกิรรมในการทาํงานเพือ่สขุภาพทีด่ี
ระหวางใชงานคอมพวิเตอรในการทาํงาน ทีบ่านหรือระหวางเดนิทาง นอกจากน้ีคูมอืชุดน้ียงัระบุขอมลูความปลอดภยัเกีย่ว
กบัระบบไฟฟ าและกลไกสาํหรบัผลติภณัฑ HP ท ัง้หมด

สบืคนไดที ่www.hp.com/ergo

คาํเตอืน! หลีกเลีย่งความรอนสะสมทีม่ากเกนิไปจากโนตบุก

เพือ่ลดโอกาสทีจ่ะไดรบับาดเจ็บจากความรอนหรือโนตบุกเกดิความรอนสงูอยาวางคอมพวิเตอรบนตกัโดยตรงหรอืกีดขวาง
ชองระบายอากาศของคอมพวิเตอร ใชคอมพวิเตอรบนพืน้ผวิทีแ่ข็งและราบเรียบเทานัน้ อยาใหพื้นผวิทีแ่ขง็ เชน เครือ่งพมิพ
ทีว่างไวขางๆ หรือพืน้ผวิทีนุ่ม เชน หมอน หรือพรม หรือเสื้อผา ปิดก ัน้ทางระบายอากาศ นอกจากน้ี อยาใหอะแดปเตอร AC
สมัผสักบัผวิหนงัหรือวตัถุทีม่ีผวินุม เชน หมอน พรม หรือเส้ือผา ในระหวางการใชงานเครือ่ง คอมพวิเตอรและอะแดปเตอร
AC เป็นไปตามขดีจาํกดัอุณหภูมขิองพื้นผวิทีผู่ใชเขาถงึได ตามทีก่าํหนดไวโดยมาตรฐานสากลเพือ่ความปลอดภยัของ
อปุกรณเทคโนโลยสีารสนเทศ (International Standard for Safety of Information Technology Equipment)
(IEC 60950)

คาํเตอืน! ระวงัอาจทาํใหเกดิอาการเจ็บปวดหรือรูสกึไมสบายได

อานและปฏบิตัติามคาํแนะนําใน คูมือเพือ่วามปลอดภยัและความสะดวกสบาย ชุดน้ีเพือ่ลดปญัหาความเจ็บปวดหรอืความไม
สบาย และเพือ่ใหการทาํงานของคณุผอนคลายมากขึน้
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1 ใชความสบายในการทาํงานเป็นแนวทางหลกัในการ
ปรบัพฤตกิรรม

สงัเกตจุดทีท่าํใหเกดิความไมสบายและปรบัเพือ่ใหเกดิความรูสกึสบาย
ทกุคร ัง้ทีใ่ชคอมพวิเตอร การกระทาํบางอยางของคณุอาจสงผลตอความสบาย สขุภาพ ความปลอดภยัและประสทิธภิาพใน
การทาํงานของตวัคณุเอง ซึง่มผีลท ัง้ในกรณีการใชแป นพมิพเดสกทอปและจอภาพในสาํนกังาน โนตบุกในหอพกั
มหาวทิยาลยั แท็บเล็ตในครวัหรือแมแตอุปกรณพกพาทีส่นามบนิ ไมวาในกรณีใด คณุควรปรบัตาํแหนงรางกายใหเหมาะกบั
เทคโนโลยทีีใ่ช

ไมวาจะเป็นการทาํงาน การเรียนหรอืทาํกจิกรรมผอนคลาย การคางอยูในทาใดเป นเวลานานอาจทาํใหเกดิความรูสกึไมสบาย
และเหน่ือยลาตอกลามเน้ือและขอตอ แทนการใชคอมพวิเตอรในทานั่งทาเดยีวเป็นเวลานาน ๆ ใหขยบัตวัหรือยนืในทาอืน่ ๆ
เป็นระยะ ๆ และหาจุดทีส่บายทีส่ดุสาํหรบัแตละทา หลายคนไมคดิวาทายนืสามารถนํามาใชรวมกนัไดเน่ืองจากไมคุนเคย
ท ัง้น้ีหากมกีารฝึกฝนเป็นประจาํก็จะพบวาเมือ่ปรบัเปลีย่นจากทานั่งเป็นทายนืระหวางวนัจะทาํใหรู สกึสบายมากขึน้อยางไร

หลงัตรงถกูตอง หลงัเอนถกูตอง ยืนถูกตอง

ไมมทีาทางใดที ่"ถกูตอง" เป็นสูตรสาํเร็จสาํหรบัทกุคนหรืองานทกุรูปแบบ ไมมีทาใดทีท่าํใหรางกายทกุสวนสบายไดท ัง้หมด
ปรบัเปลีย่นทศันคตจิาก "ทาํใหถกูแลวก็ไมตองใสใจอะไร" เป็น "การสงัเกตความรูสกึไมสบายและปรบัทาทางเพือ่ใหเกดิ
ความสบายมากทีสุ่ด" เขาใจความเชือ่มโยงระหวางรางกายของคณุกบัเทคโนโลยทีีใ่ช และพจิารณาวาควรเคลือ่นยายหรือ
ปรบัเปลีย่นอะไรเมือ่ใด บางคร ัง้อาจตองปรบัทาทาง บางคร ัง้อาจตองปรบัในสวนของเทคโนโลยทีีใ่ช บางคร ัง้อาจตองทาํท ัง้
สองอยาง

สงัเกตรางกายของตนเองเป็นประจาํเมือ่ไมมีการเคลือ่นไหว สงัเกตทาทางทีฝื่น ความตงึ การเกร็ง หรือการหายใจทีต่ืน้เกนิ
ไป ใสใจเป็นพเิศษขณะทาํงานทีย่าก หนกัหรอืเรงรีบมากเป็นพเิศษ ใชความระมดัระวงัในการปรบัทาทางของตนเองชวงบาย
เน่ืองจากเป็นเวลาทีม่กัเหน่ือยลา อยาเอนในทาคลายหลงัเตาโดยการงุมคอ แบบผดิธรรมชาต ิศรีษะไมไดแนวกบัสนัหลงั และ
ไมมีเกาอี้รองรบัหลงั ปรบัเป็นทานั่งและทายนืแบบตาง ๆ และหายใจใหลกึเพือ่ใหดตีอสนัหลงั ขอตอ กลามเน้ือ ปอดและ

สงัเกตจุดทีท่าํใหเกดิความไมสบายและปรบัเพือ่ใหเกดิความรูสกึสบาย 1



ระบบไหลเวียนของเลือด หากพ้ืนทีท่าํงานไมมจีุดปรบัอริยิบทระหวางนั่งและยนื ลองใชโอกาสยนืระหวางทีค่ยุโทรศพัทหรือ
เดนิไปประชุมแทนการนั่งอยูในหองประชุมเฉย ๆ หลกัเกณฑเบือ้งตน: สามารถขยบัตวัเพือ่ใหเกดิความสบายและทาํงานได
เตม็ที ่คณุอาจเผลอไปอยูในทาทีไ่มสบายและไมเอือ้ตอการทาํงานไดโดยไมรู ตวั

ระหวางวนั คณุคอืคนทีต่ดัสนิรูปแบบการทาํงานของตนเอง

รูตวัอยูเสมอ สงัเกตทาฝืนและความไมสบายตาง ๆ ทีเ่กดิขึน้ อยาเผลออยูในทาฝืน ไมสบายหรอืไมเอือ้ตอการทาํงาน เชน
“ทาหลงัเตา”

ปรบันิสยัเพือ่ใหดตีอสขุภาพ
สรางนิสยัทีด่ใีนการทาํงานและระหวางอยูทีบ่าน และมองหาวธิีการเพือ่ลดความเครียดเพือ่สขุภาพของตวัคณุเอง หายใจลกึ ๆ
เป็นประจาํ พกัส ัน้ ๆ ทกุ 20 นาท ี- ยนืขึน้ เดนิไปรอบ ๆ ยดืเสนยืดสาย และมองไปใหไกล ๆ หา "เพือ่นสรางสุขนิสยั" เพือ่
สงัเกตทาทางของผูรวมงานคนอืน่ และคอยแจงเตอืนกนัเพือ่ใหปรบัทาทางและเคลือ่นไหวอยางเหมาะสม

ความสบายและความปลอดภยัในการทาํงานอาจสงผลตอสุขภาพของคณุโดยรวมไดอยางไมนาเชือ่ ผลการศกึษาพบวาภาวะ
ดานสขุภาพหลายอยางอาจเพิม่ความเสีย่งตอความรูสกึไมสบาย ปญัหาตอกลามเน้ือและขอตอ รวมท ัง้การบาดเจ็บตาง ๆ
(โปรดด ูสงัเกตนิสยัและพฤตกิรรมทีจ่ะสงผลตอสขุภาพของตนเอง ในหนา 20) หลีกเลีย่งเงือ่นไขทีส่งผลเสียตอสขุภาพ
และออกกาํลงักายเป็นประจาํเพือ่ดแูลรางกายใหดอียูเสมอ และเพือ่ใหสุขภาพโดยรวมดขีึน้และไดรบัผลกระทบจากการนั่ง
ทาํงานตอเน่ืองเป็นเวลานานลดลง พจิารณาเงือ่นไขดานสขุภาพและปจัจยัแวดลอมตาง ๆ ของตนเอง พจิารณาขอจาํกดัสวน
ตวัของตนเองใหดี

2 บท 1   ใชความสบายในการทาํงานเป็นแนวทางหลกัในการปรบัพฤตกิรรม



ทาทางในการใชคอมพวิเตอรทีส่บายสาํหรบัเด็ก
คาํแนะนําในคูมอืชุดน้ีใชไดกบัผูใชคอมพวิเตอรทกุชวงอาย ุผูใหญมกัตอง "แกนิสยั" การใชคอมพวิเตอรทีไ่มเหมาะสม แต
เดก็ ๆ โดยเฉพาะเด็กเล็กมกัไมมนิีสยัเคยตวัใหตองปรบัหากพอแมหรือครูสามารถใหคาํแนะนําเกีย่วกบันิสยัในการใช
คอมพวิเตอรอยางเหมาะสมไดต ัง้แตเน่ิน ๆ พอแมและครูผูสอนจะตองคอยสงัเกตและแนะนําเด็ก ๆ ทีต่นเองดแูล ฝึกฝนเดก็
เพือ่ใหเกดิเป็นนิสยัในระยะยาวในการสงัเกตรางกาย ทาทางฝืนตาง ๆ และการปรบัทาทางเพือ่ใหเกดิความสบายมากทีสุ่ด
(โปรดด ูสงัเกตเดก็ ๆ ขณะใชคอมพวิเตอรใหด ีในหนา 19)

ทาทางในการใชคอมพวิเตอรทีส่บายสาํหรบัเดก็ 3



2 การปรบัเกาอี้

สงัเกตจากทาทีรู่ สกึสบายเทา ขา หลงัและบา
เพือ่เรียนรูเกีย่วกบัการปรบัทาทางจากทาหลงัตรงเป็นทาเอน คณุจะตองทาํความคุนเคยในการปรบัแตงเกาอี ้หากไมมี
เอกสารคูมอืผูใชสาํหรบัเกาอีท้ีใ่ช ใหสบืคนจากเว็บไซตของผูผลติ หลายคนไมเคยเรียนรูวธิกีารปรบัเกาอีท้ีต่นเองใช การ
ยอมเสยีเวลาในเรือ่งน้ีจะมผีลตอความสบายและการทาํงานของคณุทีม่ีประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้

1. นั่งเอนไปทางดานหลงักบัเกาอี้ และปรบัความสูงของเกาอี ้เพือ่ใหเทาพกัอยูอยางม ั่นคงบนพื้น และไมมแีรงดนัดานหลงั
ของตนขา ปรบัความลกึของเกาอีเ้พือ่ใหมีระยะระหวางดานหลงัของเขากบัขอบเกาอ้ีอยางนอยสองน้ิวมอื หากไมมทีี่
ปรบัความลกึของเกาอี ้และคณุรูสกึวามแีรงกดทีห่ลงัขา อาจตองหาเกาอีท้ีเ่หมาะกบัโครงสรางรางกายของคณุมากขวา

ถูกตอง ปรบัความสูงของเกาอี้เพือ่ใหเทาวางราบไดม ั่นคง และความลกึของเกาอี้มีระยะวางทีช่วงเขา

2. ปรบัแรงสปรงิในการเอนใหไดจุดทีค่ณุเอนในทาสบายไดงายทีส่ดุ ทีพ่กัเทาแบบทาํมุม อาจชวยใหรกัษาทานั่งแบบน้ีไว
ได

4 บท 2   การปรบัเกาอี้



ถูกตอง ปรบัแรงสปรงิในการเอน หรือใชทีพ่กัเทาแบบทาํมุมชวยเพือ่ใหคางอยูในตาํแหนงน้ีได

3. ตรวจสอบวาเกาอีม้ีสวนรองรบัหลงัเสรมิทีส่ามารถปรบัเพือ่ใหสบายเพิม่เตมิไดหรือไม หากมี ใหปรบัสวนรองรบัหลงั
ของเกาอ้ีใหสอดคลองกบัแนวของกระดกูสนัหลงัของคณุ

4. การหาทีร่องรบัปลายแขน จะทาํใหบาของคณุรูสกึสบายมากขึน้ แตทีร่องรบัปลายแขนจะตองไมทาํใหคณุยกไหลขึน้ ใช
แรงกดทีข่อศอกหรือ "กวาด" แขนออกไปดานขาง

ถูกตอง ทีร่องรบัปลายแขนอาจชวยใหบารูสกึผอนคลายยิง่ขึน้

สงัเกตจากทาทีรู่ สกึสบายเทา ขา หลงัและบา 5



หลงัจากทราบวธิีการปรบัเกาอีแ้ลว ใหสลบัทาจากหลงัตรงเป็นหลงัเอน และคอยสงัเกตความรูสกึสบายทีเ่กดิขึน้ คณุเป็นผู
กาํหนดทาทางและการปรบัเกาอ้ีทีส่ะดวกสบายและทาํใหการทาํงานมปีระสทิธภิาพมากทีส่ดุ

การกาํหนดทาทางของคณุทีรู่ สกึสบายจะแตกตางกนัไปตามลกัษณะงาน เชน ทาเอนหลงัอาจสบายกวาสาํหรบัเช็คอีเมล และ
ทาหลงัตรงอาจสบายกวาสาํหรบังานทีต่องอานเอกสารหรอืหนงัสอืเป็นระยะ ๆ หากมีคนอืน่ใชเกาอีข้องคณุ อยาลมืปรบัเกาอี้
คนืในทาทีส่บายและทาํงานไดสะดวกทีสุ่ดสาํหรบัตวัเอง ขาจะตองเคลือ่นไดอสิระดานลางของโตะทาํงาน

ขยบัไปมาบอย ๆ
เพือ่ใหรู สกึสบายและทาํงานไดอยางเต็มที ่ใหสลบัระหวางทายนืและทานั่งเป็นประจาํ. หลีกเลีย่งการคางอยูในทาใดเป็นเวลา
นาน เน่ืองจากอาจทาํใหเกดิความเครยีดและเหน่ือยลาของกลามเน้ือและขอตอ สงัเกตรางกายเป็นประจาํ และพจิารณาวาควร
ปรบัทาทางเมือ่ใด บางคร ัง้อาจตองปรบัทาทาง บางคร ัง้อาจตองปรบัอปุกรณทีใ่ช บางคร ัง้อาจตองทาํท ัง้สองอยาง

6 บท 2   การปรบัเกาอี้



3 การปรบัโตะทาํงาน

สงัเกตจากทาทีรู่ สกึสบายบา แขนและมอื
ขณะปรบัทาทาง อาจตองปรบัโตะทาํงานเพือ่ใหรู สกึสบายบา แขนและมอื บาของคณุ ควรผอนคลาย โดยศอกหอยอสิระที่
ดานขางของลาํตวั ปลายแขน ขอมอืและมอื ควรเป็นแนวเสนตรง ในทาสบาย การปรบัโตะทาํงาน แป นพมิพ และอุปกรณช้ี
ตาํแหนงตาง ๆ ลวนมผีลตอความสะบายและประสทิธภิาพในการทาํงาน

ถกูตอง ปรบัโตะทาํงาน เพือ่ใหบาผอนคลายและขอมือ รวมทัง้มอืเป็นแนวทางตรง
ในทาทีส่บาย

 

สงัเกตจากทาทีรู่ สกึสบายบา แขนและมอื 7



ไมถูกตอง อยาวางฝ ามอืบนโตะทาํงาน หรืองอขอมือลงมากเกนิไป ไมถูกตอง อยางอขอมือเขาดานในมากเกนิไป

ทาํตามคาํแนะนําในการจดัโตะทาํงานดงัตอไปน้ี

● วางแป นพมิพดานหนาของตวัเองพอด ีอยาบดิคอหรอืหมนุตวั

● ปรบัความสูงของโตะทาํงานเพือ่ใหสบายบา แขน ขอมอืและมือ บาจะตองผอนคลายและศอกจะตองหอยอสิระทีด่าน
ขางของลาํตวั แถวเริม่ตนของแป นพมิพ (แถวทีม่ตีวั "L") จะตองอยูทีร่ะดบัความสูงของขอศอกหรือใกลเคยีง ความสงู
ของโตะทาํงานจะตองไมทาํใหคณุเกร็งไหล

● โตะทาํงานและแป นพมิพ รวมท ัง้อุปกรณช้ีตาํแหนงอาจมทีีป่รบัเอนเพือ่ใหปลายแขนและมอืไดแนวทีเ่หมาะสม และขอ
มือเป็นเสนตรง อยางอขอมอื ขณะพมิพหรือใชอุปกรณช้ีตาํแหนง

คาํแนะนํา: หากพบวาพมิพโดยขอมอือยูในแนวตรงและผอนคลายไดลาํบาก อาจตองเลือกใชแป นพมิพหรืออปุกรณ
ช้ีตาํแหนงทีอ่อกแบบเป็นพเิศษ

● หากใชแป นพมิพขนาดปกต ิและอุปกรณช้ีตาํแหนงอยูทางดานขวา ใหคอยสงัเกตความสบายบรเิวณแขนและบาใหดี
หากพบวาตองเอือ้มไปทีอ่ปุกรณช้ีตาํแหนง โดยศอกแยกออกจากขางลาํตวั ลองพจิารณาใชแป นพมิพทีไ่มมแีป น
ตวัเลข

● ปรบัตาํแหนงอปุกรณช้ีตาํแหนงใหอยูตดิดานขวา ซายหรือดานหนาของขอบดานหนาของแป นพมิพพอด ีหากใชทีร่อง
แป นพมิพ แป นพมิพจะตองกวางพอสาํหรบัรองรบัอุปกรณช้ีตาํแหนง

● ฝึกฝนการปรบัความสูงของแป นพมิพและสวนรองรบัอปุกรณช้ีตาํแหนงทกุคร ัง้ทีม่กีารเคลือ่นที ่ขณะยนื อาจตองปรบั
ความสูงของโตะงานตามความสงูของสนรองเทาหรอืความหนาของพ้ืนรองเทา โดยเฉพาะอยางยิง่สภุาพสตรีทีส่วม
รองเทาหลายแบบ

สงัเกตรางกายตลอดท ัง้วนัวามทีาฝืนหรือความไมสบายหรอืไม แลวปรบัทาทางหรือพื้นทีท่าํงานเพือ่ใหสบายและทาํงานได
เตม็ทีม่ากทีสุ่ด

ขณะพมิพ ช้ีตาํแหนงหรือกดสมัผสั ใหคอยสงัเกตมอืและน้ิววามกีารฝืนหรือ
ไม

ขณะพมิพ ช้ีตาํแหนงและกดสมัผสัสงัเกตมือและน้ิวมอืของตวัเองใหด ีเป็นประจาํวามีทาฝืน ตงึหรือไมสบายหรือไมขณะ
พมิพงานหรอืใชอปุกรณช้ีตาํแหนงหรือระบบสมัผสั

8 บท 3   การปรบัโตะทาํงาน



ขณะพมิพงาน ใหสงัเกตใหดวีาตองกดเบาหรือกดหนงั ใชแรงใหนอยทีสุ่ดเพือ่กดปุ ม หลีกเลีย่งการเกร็งน้ิวโป งและน้ิวมอืโดย
ไมจาํเป็น คณุอาจตองประหลาดใจเมือ่พบวาน้ิวมอืมอีาการเกร็งแมวาจะไมไดใชพมิพ ช้ีตาํแหนงหรือกดสมัผสั

จบัหลวม ๆ ทีอุ่ปกรณช้ีตาํแหนง ใชแขนท ัง้หมดและบาเพือ่เคลือ่นอปุกรณช้ีตาํแหนง อยาใชแตขอมอื ขอมอืจะตองเป็นแนว
ตรง มอืผอนคลาย จากนัน้คลกิปุ มโดยกดเบา ๆ เพือ่ใหมอืทีใ่ชช้ีตาํแหนงไดพกั สามารถใชมอือีกขางเพือ่ควบคมุอปุกรณช้ี
ตาํแหนงเป็นชวง ๆ ใชซอฟตแวรเพือ่ต ัง้คาสลบัฝั่งของปุ มใชงาน ใชแผงควบคมุของซอฟตแวรเพือ่ปรบัคณุสมบตัขิอง
อปุกรณช้ีตาํแหนง เชน เพือ่ลดหรือแกไขปญัหาการยกเมาส ใหลองเพิม่คาอตัราการเคลือ่นของเมาส หากไมไดใชอุปกรณช้ี
ตาํแหนง อยาจบัทีต่วัอปุกรณ ปลอยแยกไว

ทีร่องมอืจะชวยใหคณุผอนคลายและสบายยิง่ขึน้ สามารถใชทีพ่กัมือเพือ่รองรบัน้ําหนกัระหวางหยดุช ั่วคราว ขอมอืจะตอง
เคลือ่นไดอสิระระหวางพมิพหรือใชอุปกรณช้ีตาํแหนง

ขณะพมิพ ช้ีตาํแหนงหรอืกดสมัผสั ใหคอยสงัเกตมอืและน้ิววามกีารฝืนหรือไม 9



4 การปรบัจอภาพ

สงัเกตศรีษะ คอหรือลาํตวัวาอยูในทาทางทีส่บาย
ไมมตีาํแหนงจดัวางจอภาพใด ทีช่วยใหทกุสวนของรางกายผอนคลายตลอดเวลา ระหวางวนั ใหคอยสงัเกตความลาของ
สายตา บาและหลงัเพือ่ประเมนิวาควรเปลีย่นอริยิาบถเมือ่ใด การจดัวาง การซูมและสภาพแสงลวนมสีวนสาํคญัตอความสบาย
และประสทิธภิาพในการทาํงาน เชน หากตาแหง ใหกดจอภาพลงครูหน่ึงและกะพรบิตาเป็นระยะ ๆ หากเริม่ลาสายตา ใหลอง
เพิม่อตัราซูมเพือ่ขยายขนาดออบเจคตบนหนาจอ คณุอาจตองดงึจอภาพเขามาใกลขึน้ และยายตนทางแสงทีจ่า และพกัตาเป็น
ระยะ หากกาํลงัมองลงและรูสกึไมสบายคอ ลองพจิารณาปรบัจอภาพใหสูงขึน้ ศรีษะจะตองต ัง้ตรงบนบาอยางสบาย และหลงัมี
เกาอีร้องรบัท ัง้หมด

ถกูตอง ศรีษะจะตองไดสมดลุกบับา และหลงัมีเกาอี้รองรบัครบสวน  

ทาํตามคาํแนะนําตอไปน้ีเพือ่ปรบัจอภาพ:

● ปรบัตาํแหนงจอภาพในจุดทีม่แีสงจาหรือแสงสะทอนเพือ่แกไขปญัหาเหลาน้ี หลีกเลีย่งแหลงแสงจาในจุดทีม่อง

● วางจอภาพดานหนาของตวัเองพอด ีอยาบดิคอหรอืหมุนตวั

● เพือ่ป องกนัการงุมคอ ไปดานหนาเพือ่อานขอความเล็ก ๆ ลองปรบัอตัราซูมเป็น 125 เปอรเซ็นตหรือสงูกวาน้ี ในกรณี
ทีใ่ชคอมพวิเตอร อกัขระความสงูสามถงึสีม่ลิลเิมตรจะเหมาะทีส่ดุในการอาน

10 บท 4   การปรบัจอภาพ



ไมถูกตอง อยางุมคอไปดานหนา

คาํแนะนํา: สาํหรบัคอมพวิเตอรบางเครือ่ง การปรบัคาซูมสามารถปรบัขึน้ลงไดโดยกดปุ ม ctrl จากนัน้เลือ่นลอหมนุ
เมาส หรือใชรูปแบบส ั่งการเพือ่ซูมของทชัแพด

ถูกตอง ปรบัระยะมองเพือ่ใหอานตวัอกัษรไดอยางชดัเจนสบายตา

● หาระยะการมองทีส่บายทีส่ดุโดยยดืแขนไปทางจอภาพโดยกาํมือและจดัวางจอภาพใกลกบัตาํแหนงของขอน้ิว ศรีษะจะ
ตองสมดลุกบับา จากนัน้ขยบัจอภาพไปมาเพือ่ใหไดระยะการมองทีด่ทีีสุ่ด คณุควรมองเห็นตวัอกัษรทีจ่อภาพไดอยาง
ชดัเจน

สงัเกตศรีษะ คอหรือลาํตวัวาอยูในทาทางทีส่บาย 11



สิง่สาํคญั: ผลการวจิยัพบวาผูใชคอมพวิเตอร รวมท ัง้เด็กมกัเห็นภาพทีจ่อภาพไมชดัเจนเน่ืองจากไมไดมกีารปรบัวสิยั
ทศันอยางเหมาะสม เด็ก ๆ ทีม่องเห็นจอภาพไมชดัมกัมปีญัหาดานการอานตามมา ผูใชคอมพวิเตอรทกุรายควรตรวจ
สายตาเป็นประจาํโดยผูเชีย่วชาญ หลายคนอาจตองพจิารณาสวมแวนตา บางคนอาจตองตดัแวนสายตา หรือใชแวน
แบบพเิศษสาํหรบัใชกบัคอมพวิเตอรโดยเฉพาะ

● ปรบัความสงูของจอภาพขึน้และลง จนศรีษะไดสมดลุกบับา ศรีษะไมควรยืน่ไปดานหนา และคอไมควรงุมไปดานหนา
หรือไปทางดานหลงัซึง่จะทาํใหเกดิความรูสกึไมสบาย สายตาควรกดลงเล็กนอยขณะรบัชมทีก่ลางจอภาพ แมวาหลาย
คนอาจรูสกึวาการปรบัจอภาพใหบรรทดับนสุดของขอความอยูตํ่ากวาความสงูของระดบัสายตาเป็นระดบัทีส่บายทีส่ดุ
แตการยกจอภาพขึน้เล็กนอยเหนือระดบัน้ีอาจจะเป็นผลดตีอคอของคณุมากกวา ในทางกลบักนั หากเริม่รู สกึวาตาแหง
แนะนําใหลดจอภาพลงใหตํ่ากวาระดบัสายตา เน่ืองจากเปลือกตาจะสามารถปิดคลมุดวงตาไดดกีวาหากลดระดบัลง เพือ่
ป องกนัการเอนคอไปดานหลงั ผูสวมแวนหลายโฟกสัหลายคนมกัเลอืกจดัวางจอภาพไวตํ่ามากเพือ่ใหสามารถดจูอภาพ
ไดผานเลนสชวงลาง หลายคนอาจเลือกใชแวนตาสาํรองสาํหรบัใชงานกบัคอมพวิเตอรโดยเฉพาะ

ถูกตอง คนสวมแวนตาบางคนพบวา การปรบัจอภาพใหตํ่าจะชวยรกัษาสมดุลึ
ของศรีษะเหนือบาของพวกเขา

ไมถูกตอง จอภาพอยูสูงเกนิไปจนทาํใหตองโนมคอไปดานหลงั

คาํแนะนํา: หากไมสามารถปรบัจอภาพใหสงูไดมากพอ ใหลองใชแขนปรบัหรือฐานยกจอภาพ หากไมสามารถปรบั
จอภาพใหตํ่าไดมากพอ ใหลองใชจอภาพแบบมีแขนรบั

สิง่สาํคญั: อยาลืมกะพรบิตา โดยเฉพาะอยางยิง่หากรูสกึไมสบายตา โดยเฉลีย่ควรกะพรบิตา 22 คร ัง้ตอนาท ีหากไม
ระวงัใหดขีณะรบัชมผานจอภาพ บางคนอาจกะพรบิตาเพียงเจ็ดคร ัง้ตอนาทีเทานัน้

● ปรบัเอนจอภาพเพือ่ใหเป็นแนวดิง่กบัใบหนา ตรวจสอบมมุทีเ่หมาะสมของจอภาพโดยถอืกระจกเล็ก ๆ ไวทีก่ลางจดุรบั
ชมภาพ ควรมองเห็นตาของตนเองในกระจก

ทวนซํา้ข ัน้ตอนกอนหนาในทานั่งและทายนืของคณุทกุทาและทกุคร ัง้ทีม่กีารเคลือ่นที่

คาํแนะนํา: หากใชทีว่างเอกสาร ใหจดัวางในระดบัความสงูเดยีวกบัจอภาพ และจดัวางวตัถุทีต่องมองมากทีส่ดุ (ทีว่าง
เอกสารหรือจอภาพ) ไวดานหนาของตนเอง สงัเกตจากทาทีรู่ สกึสบายศรีษะ คอและลาํตวั

การปรบัจอภาพแบบคู
มทีางเลือกหลายทางในการจดัวางจอภาพแบบคู. คณุสามารถจดัวางจอภาพไวดานหนาโดยตรง โดยใหอกีจอวางไวดานขาง
หากตองหมุนศรีษะและคอเพือ่ดแูอพพลเิคช ั่นบนหนาจอทีว่างไวดานขางเป็นเวลานาน ใหเคลือ่นยายหนาตางแอพพลเิคช ั่น
ไปทีจ่อภาพดานหนาของตนเอง เฉพาะแอพพลเิคช ั่นทีต่องมองเป็นชวงส ัน้ ๆ เทานัน้ทีค่วรจดัแสดงผานจอภาพดานขาง

12 บท 4   การปรบัจอภาพ



หากใชจอภาพแบบคูในระดบัพอ ๆ กนั อาจตองจดัวางในลกัษณะสมมาตร เย้ืองซายและขวาเล็กนอย ท ัง้น้ีระหวางทาํงาน
ศรีษะมกัตองหนัไปทางดานใดดานหน่ึงเสมอสาํหรบัการจดัวางเชนน้ี หากรูสกึลาทีค่อ บาหรือหลงั อาจตองปรบัตาํแหนง
จอภาพใหอยูตรงหนาพอดี

ถกูตอง เมือ่ใชสองจอภาพ คณุอาจพบวาการวางจอภาพหน่ึงไวดานหนาคุณโดยตรง และอีก
จอภาพหน่ึงไวดานขางจะใหความรูสกึสบายตอคอและลาํตวัมากทีสุ่ด

ไมถูกตอง อยาหมุนศีรษะไปดานใดดานหน่ึงเป็นเวลานาน

การปรบัจอภาพแบบคู 13



5 การใชเทคโนโลยรีะบบสมัผสั

การใชจอภาพระบบสมัผสัและผลติภณัฑ All-in-One
เทคโนโลยีระบบสมัผสัเป็นประโยชนในกรณีทีต่องการจดัการกบัออบเจคตบนหนาจอโดยตรง ขณะใชจอภาพระบบควร
สงัเกตความลาทีค่อ บาและแขนใหด ีไมมรีปูแบบการจดัวางจอภาพแบบใดทีช่วยใหสวนตาง ๆ ของรางกายสบายอยูตลอด
เวลาขณะใชระบบสมัผสั

ปฏบิตัติามคาํแนะนําในการใชจอสมัผสัตอไปน้ี

● เพือ่ใหแขนไมลา ใหจดัวางจอสมัผสัใกลกวาระยะจดัวางจอภาพกต ิจะตองใกลกวาระยะของแขน

● เพือ่ใหไมลาทีบ่าและแขน จดัวางจอภาพในระยะตํ่า

● ใชทีร่บัมมุเพือ่ใหสอดรบักบัปลายแขน ขอมอืและมือเป็นเสนตรงในตาํแหนงทีผ่อนคลาย หากรูสกึลาคอ ใหยกหนาจอ
ใหสูงขึน้ ทกุคร ัง้ทีป่รบัความสงูของจอ ใหปรบัองศาเพือ่ใหขอมอือยูในตาํแหนงผอนคลายเสมอ

● เมือ่ใชระบบสมัผสัอยางครอบคลุม คณุอาจตองปรบัความสงูของจอแสดงผลของคณุตลอดท ัง้วนัเพือ่ใหคอ บาและแขน
รูสกึผอนคลาย

14 บท 5   การใชเทคโนโลยรีะบบสมัผสั



ถกูตอง ปรบัจอสมัผสัใหเขามาใกลกวาระยะแขน และเอียงจอเพือ่ใหขอมือของคณุ
ผอนคลาย

ไมถูกตอง การยืดแขนออกไปกดจะทาํใหบาและแขนลาไดอยางรวดเร็ว

สาํหรบังานบางประเภท คณุอาจตองใชระบบสมัผสัมากเป็นพเิศษ ในบางกรณีอาจมีการใชเฉพาะแป นพมิพหรืออุปกรณช้ี
ตาํแหนง และบางคร ัง้อาจตองใชรูปแบบการป อนขอมูลผสมผสานกนั หากเป็นการทาํงานแบบผสมผสาน (เชน แป นพมิพ
เมาสและระบบสมัผสั) อุปกรณควรอยูในระยะเทา ๆ กนัเพือ่ใหสบายมากทีสุ่ด โดยจอภาพอยูดานหลงัหรอืเหนือแป นพมิพ
และเมาส วธิน้ีีเป็นประโยชนอยางยิง่เพือ่ใหรางกายอยูในตาํแหนงนั่งเอนทีส่บายทีส่ดุ หากใชระบบสมัผสัมากเป็นพเิศษ อาจ
ตองจดัวางจอภาพไวดานหนาอุปกรณป อนขอมลูอืน่ ๆ

หากพบวาตองใชคอมพวิเตอรเป็นเวลานานโดยไมใชจอสมัผสั แนะนําใหปรบัจอภาพตามข ัน้ตอนใน การปรบัจอภาพ
ในหนา 10 สงัเกตความลาและปรบัเปลีย่นเพือ่ใหเกดิความสบาย พจิารณาความสมัพนัธระหวางรางกายและอุปกรณใชงาน
ใหด ีบางคร ัง้อาจตองปรบัทาทาง บางคร ัง้อาจตองปรบัจอภาพ บางคร ัง้อาจตองทาํท ัง้สองอยาง

หากใชจอภาพสองจอ จอหน่ึงเป็นจอสมัผสั ใหจดัวางในระยะทีแ่ตกตางกนั และความสูงจะตองอยูในระยะทีส่บายทีส่ดุ

การใชจอภาพระบบสมัผสัและผลติภณัฑ All-in-One 15



ไมถูกตอง อยากมเขาหาจอสมัผสัโดยหลงัไมมีเกาอี้รองรบั  

การใชแท็บเล็ตระบบสมัผสั
สิง่สาํคญัคอืการสงัเกตความลาทีศ่รีษะและคอขณะใชแทบ็เล็ตระบบสมัผสั. หากใชเทคโนโลยน้ีีเป็นประจาํ และพบวาเกดิ
อาการลาทีค่อ บาและหลงั ใหมองลงไปทีห่นาจอครูหน่ึง การจดัวางแทบ็เล็ตไวบนโตะโดยต ัง้เอนเคสของแท็บเล็ต หรือใชที่
วางแท็บเล็ตทีย่ดึกบัแขนของจอภาพอาจชวยใหคณุสามารถรกัษาสมดลุของศรีษะไดอยางผอนคลาย รวมท ัง้กบัคอและไหล

ในสาํนกังาน คณุอาจตองใชท ัง้แท็บเล็ตและจอภาพปกตพิรอม ๆ กนั ในกรณีน้ี อาจตองพจิารณาใชอปุกรณเสรมิเพือ่ปรบั
ความสูงสาํหรบัแทบ็เล็ต สงัเกตความลาและปรบัเปลีย่นเพือ่ใหผอนคลายระหวางใชจอภาพระบบสมัผสัและแบบปกต ิเพือ่ให
แขนผอนคลาย อาจตองปรบัจอสมัผสัเขามาใกลกวาจอภาพแบบปกติ

16 บท 5   การใชเทคโนโลยรีะบบสมัผสั



ถกูตอง เพือ่ใหคอผอนคลาย อาจตองใชอปุกรณเสรมิเพือ่ปรบัความสาํหรบัสาํหรบั
แท็บเล็ต

 

การใชแทบ็เล็ตระบบสมัผสั 17



6 การใชโนตบุก

สงัเกตรางกาย โดยเฉพาะอยางยิง่ขณะใชโนตบุก
คอมพวิเตอรโนตบุกเป็นอุปกรณพกพาทีส่ะดวกในการเคลือ่นยาย ขณะอยูบานคณุอาจเคลือ่นยายเครือ่งจากหองทาํงานไปที่
โตะในครวั หรือยนืทาํงานทีเ่คาเตอรในครวัก็ได หากกาํลงัเดนิทางตดิตอธุรกจิ คณุสามารถเคลือ่นยายเครือ่งจากโตะทาํงาน
ในหองพกัไปทีห่องประชุม หรือสาํนกังานเคลือ่นทีไ่ดตามตองการ

ในกรณีทีต่องใชโนตบุกเป็นประจาํ สิง่สาํคญัคอืการสงัเกตความลาและความรูสกึไมสบายตาง ๆ ทีเ่กดิขึน้ หากคณุตองมองลง
ไปทีจ่อโนตบุกเป็นเวลานานและรูสกึลาทีค่อแนะนําใหใชแป นพมิพปกต ิจอภาพแบบปรบัไดหรอืฐานต ัง้โนตบุก และอปุกรณ
ช้ีตาํแหนงตอพวง เชน เมาส อปุกรณเหลาน้ีและอปุกรณเสรมิอืน่ ๆ ชวยใหคณุสามารถปรบัเปลีย่นตาํแหนงไดตลอดท ัง้วนั
คณุจงึมีระยะและมมุอง รวมท ัง้ระยะปรบัความสูงตํ่าไดมากกวา ทาํใหขอมอืและมือมโีอกาสลานอยลง เพือ่ความสะดวกและ
ประสทิธภิาพในการทาํงาน สามารถใชฐานตอหรือฮบัพอรตเพือ่ตอพวงอุปกรณเสรมิสาํหรบัเดสกทอปท ัง้หมดในจดุ ๆ เดยีว
อปุกรณเสรมิแบบพกพา เชน เมาสหรือแป นพมิพ ทาํใหคณุมทีางเลือกมากขึน้ในการปรบัตาํแหนงการใชงานระหวางการ
เดนิทางเชนเดยีวกนั

คอยสงัเกตเงือ่นไขแวดลอม สงัเกตความลาหรือไมสบายขณะใชโนตบุกใหดี  

ทกุคร ัง้ทีเ่คลือ่นยายไปยงัจุดทาํงานใหม ใหสงัเกตทาทางของรางกายใหสมัพนัธกบัโนตบุก ขณะทาํงานในทีท่ีไ่มมมีทีีน่ ั่งหรอื
สวนรองรบัทีเ่หมาะสมและตองทาํงานเป็นเวลานาน ใหเปลีย่นอริยิาบทเป็นระยะ ๆ และพกัเป็นชวงส ัน้ ๆ อยูเสมอ

ขณะเดนิทาง ใหใชกระเป าใสโนตบุกแบบมลีอเพือ่ใหไมเกดิภาระกบัคอและบา

18 บท 6   การใชโนตบุก



7 สงัเกตเด็ก ๆ ขณะใชคอมพวิเตอรใหดี

ขอสงัเกตสาํหรบัพอแมและครูผูสอน
ใหคาํแนะนําทีเ่หมาะสมในการปรบัทาทางระหวางการใชคอมพวิเตอรของเดก็ เดก็ ใชคอมพวิเตอรกนัคอนขางมาก ไมวาจะ
ทีโ่รงเรียนและทีบ่านเพือ่ทาํงานหรือทาํกจิกรรมผอนคลาย คอยสงัเกตและแนะนําเด็กทีด่แูล เริม่ต ัง้แตเน่ิน ๆ ตอนน้ีและคอย
ใหเดก็พกัเป็นระยะ ๆ รางกายของเด็กยงัเตบิโตและพฒันาอยู นิสยัในการใชคอมพวิเตอรอาจสงผลตอสุขภาพและรางกาย
ของเด็กในอนาคตได การใชคอมพวิเตอรเป็นเวลานาน โดยไมหยดุพกัเป็นชวง ๆ อาจทาํใหเกดิความลาและสงผลตอสขุภาพ
อยางรุนแรงในระยะยาว

ผลการวจิยัพบวาเดก็หลายคนรบัชมจอภาพในระยะทีม่องเห็นไมชดัเนื่องจากมปีญัหาสายตา เดก็ ๆ ทีม่องเห็นจอภาพไมชดั
มกัมีปญัหาดานการอานตามมา เดก็ในการดแูลควรตรวจสายตาเป็นประจาํโดยผูเชีย่วชาญ

เน่ืองจากเดก็ ๆ มกัใชคอมพวิเตอรเพือ่ทาํงานและกจิกรรมผอนคลาย จงึควรสงัเกตการใชงานของเด็กอยางจรงิจงั พอแม 
และครูผูสอน ควรสอนใหลกู ๆ เรียนรูวธิกีารปรบัพืน้ทีท่าํงาน และหาจดุผอนคลายต ัง้แตเน่ิน ๆ เมือ่มกีารใชคอมพวิเตอร
อปุกรณแบบปรบัไดสาํหรบัใชกบัคอมพวิเตอรอาจเป็นประโยชนเชนกนั เด็กตวัเล็กกวาผูใหญและหลายคนตวัเล็กกวามาก
เป็นพเิศษ ขณะใชคอมพวิเตอรในขนาดสาํหรบัผูใหญ โครงสรางทีไ่มสอดคลองอาจทาํใหเกดิการผดิทา เชน ขาหอย บางุม
ขอมอืวางบนขอบโตะ แขนยดืออกเพือ่เอือ้มไปทีแ่ป นพมิพและเมาส สายตามองเงยขึน้หาจอภาพ

ไมถูกตอง จอภาพอยูสูงเกนิไป และหางจากตวั อาจทาํใหเด็กตองกมไปดานหนาแบบ "เตา"
โดยคองุมและหลงัคอม โดยไมมเีกาอีร้องรบั

ถกูตอง วางหมอนเน้ือแนนไวดานลางและหลงัเด็กหากเกาอี้ใหญเกนิ
ไป ใชเมาสขนาดเล็กและแป นพมิพทีไ่มมีคยีแพดตวัเลข และลด
ระดบัความสูงของจอภาพ

คาํแนะนํา: หากเครือ่งของโรงเรยีนไมมอีปุกรณปรบัการใชงานคอมพวิเตอร ผูสอนอาจใหเดก็ทาํกจิกรรมเป็นทมีเพือ่
พจิารณาวาจะปรบัปรงุการใชงานใหสบายและมีประสทิธภิาพมากทีส่ดุไดอยางไร

ขอสงัเกตสาํหรบัพอแมและครผููสอน 19



8 สงัเกตนิสยัและพฤตกิรรมทีจ่ะสงผลตอสขุภาพของ
ตนเอง

ความสบายและความปลอดภยัในการทาํงานอาจสงผลตอสุขภาพของคณุโดยรวมไดอยางไมนาเชือ่ ผลการศกึษาพบวาภาวะ
ดานสขุภาพหลายอยางอาจเพิม่ความเสีย่งตอความรูสกึไมสบาย ปญัหาตอกลามเน้ือและขอตอ รวมท ัง้การบาดเจ็บตาง ๆ หาก
มขีอจาํกดัทางรางกายหรือขอกงัวลใด ๆ ดงัตอไปน้ี ใหหยดุกจิกรรมทีท่าํเป็นระยะ ๆ และสงัเกตรางกายหรือความลาและไม
สบายทีเ่กดิขึน้

อาการเหลาน้ีอาจไดแก

● ปญัหาทางกรรมพนัธุ

● ไขขออกัเสบและความผดิปกตขิองเน้ือเยือ่เกีย่วพนัอืน่ ๆ

● โรคเบาหวานหรือภาวะผดิปกตขิองตอมไรทอ

● ภาวะธยัรอยด

● ความผดิปกตขิองหลอดเลอืด

● สภาพรางกายทีไ่มแขง็แรงหรือนิสยัการกนิทีไ่มดี

● การบาดเจ็บหรือความผดิปกตขิองกระดกูและกลามเน้ือ

● น้ําหนกัเกนิ

● ความเครียด

● สูบบหุรี่

● การต ัง้ครรภ หมดประจาํเดอืนและอาการอืน่ ๆ ทีส่งผลตอระดบัฮอรโมนและการค ั่งน้ํา

● อายมุาก

ตดิตามระดบัและขอจาํกดัทางรางกายสวนบคุคล
ผูใชคอมพวิเตอรมรีะดบัขดีความสามารถของรางกายในการทาํงานและทาํกจิกรรมตอเน่ืองแตกตางกนั สงัเกตระดบัขดีความ
สามารถของรางกายของตนเองและอยาทาํกจิกรรมเกนิขดีความสามารถทีม่ ีหากเกดิภาวะอาการใด ๆ ทีร่ะบขุางตนกบัตนเอง
ควรประเมนิขอจาํกดัทางรางกายของตนเองใหดี

การสงเสรมิสขุภาพและความฟิตของรางกาย
สขุภาพและความแขง็แรงในการทาํงานโดยรวมของคณุสามารถปรบัใหดขีึน้ไดโดยการหลีกเลีย่งเงือ่นไขทีส่งผลกระทบตอ
สขุภาพตาง ๆ เมือ่ทาํได และโดยการออกกาํลงักายเป็นประจาํเพือ่ใหรางกายแข็งแรง

20 บท 8   สงัเกตนิสยัและพฤตกิรรมทีจ่ะสงผลตอสขุภาพของตนเอง



9 ความปลอดภยัทางไฟฟ าและเชงิกล

ผลติภณัฑของ HP ไดรบัการออกแบบมาใหทาํงานไดอยางปลอดภยั และควรใชงานตามคาํแนะนําในการใชงานผลติภณัฑ
และหลกัเกณฑดานความปลอดภยัท ั่วไป คาํแนะนําในหวัขอน้ีกลาวถงึปจัจยัเสีย่งเกีย่วกบัการทาํงานของคอมพวิเตอร รวมท ัง้
มาตรการดานความปลอดภยัทีส่าํคญัเพือ่ลดปจัจยัเสีย่งเหลาน้ี การปฏบิตัติามขอมลูทีแ่จงไวน้ีและคาํแนะนําเฉพาะสาํหรบั
ผลติภณัฑจะชวยใหคณุสามารถปกป องตนเองจากอนัตรายตาง ๆ และใชงานคอมพวิเตอรไดอยางปลอดภยั

ผลติภณัฑของ HP ออกแบบและผานการทดสอบตามมาตรฐาน IEC 60950 ซึง่เป็นมาตรฐานความปลอดภยัสาํหรบั
อปุกรณดานเทคโนโลยสีารสนเทศ มาตรดงักลาวกาํหนดโดย International Electrotechnical Commission ครอบคลุม
ประเภทของอปุกรณที ่HP ผลติ นอกจากน้ียงัครอบคลุมมาตรฐานความปลอดภยัระหวางประเทศ IEC60950 ทีใ่ชกนัท ั่ว
โลก

เน้ือหาในบทน้ีระบุขอมลูในประเด็นตอไปน้ี

● นโยบายความปลอดภยัเกีย่วกบัผลติภณัฑ

● เงือ่นไขการตดิต ัง้ผลติภณัฑ

● ขอควรระวงัเพือ่ความปลอดภยัท ั่วไปสาํหรบัผลติภณัฑ HP ท ัง้หมด

หากคณุมีขอกงัวลเกีย่วกบัการใชงานอปุกรณอยางปลอดภยัซึง่เพือ่นรวมงานไมสามารถใหคาํแนะนําได กรุณาตดิตอฝ าย
บรกิารลูกคาของ HP ในพื้นที่

นโยบายดานความปลอดภยัของผลติภณัฑและขอปฏบิตัโิดยท ั่วไป
ผลติภณัฑของ HP สามารถทาํงานไดอยางปลอดภยัหากใชตามพกิดัทางไฟฟ าทีร่ะบแุละตามคาํแนะนําในการใชงาน
ผลติภณัฑ และพจิารณาหลกัเกณฑและระเบียบขอบงัคบัในพืน้ที ่ระเบียบของอาคารและขอกาํหนดการตอสายไฟรวมกนัไป
เพือ่ใหใชอปุกรณ IT ไดอยางปลอดภยั

มาตรฐาน IEC 60950 เป็นขอกาํหนดดานรปูแบบความปลอดภยัท ั่วไปทีล่ดความเสีย่งตอการบาดเจ็บของบคุคลท ัง้ผูใช
คอมพวิเตอรและผูใหบรกิาร มาตรฐานเหลาน้ีจะลดความความเสีย่งในการบาดเจ็บทีเ่กดิจากอนัตรายดงัตอไปน้ี:

● ไฟดดู

ระดบัแรงดนัไฟฟ าทีส่ามารถกอใหเกดิอนัตรายซึง่อยูในชิน้สวนของผลติภณัฑ

● ไฟไหม

สภาวะไฟเกนิ อุณหภมู ิวสัดทุีต่ดิไฟงาย

● เครือ่งจกัร

ขอบทีแ่หลมคม ชิน้สวนทีเ่คลือ่นทีไ่ด การไมยดึอยูกบัที่

● พลงังาน

วงจรไฟฟ าทีมี่กาํลงัไฟฟ าสงู (240 โวลตแอมแปร) หรือระดบัความดนัไฟฟ าทีส่ามารถกอใหเกดิอนัตรายจากไฟไหม

● ความรอน

ชิน้สวนของผลติภณัฑทีจ่ะเกดิการเปลีย่นแปลงเมือ่อยูในระดบัอณุหภมูสิงู

นโยบายดานความปลอดภยัของผลติภณัฑและขอปฏบิตัโิดยท ั่วไป 21



● สารเคมี

ละอองสารเคมีและไอน้ํา

● รงัสี

เสียงรบกวน การเกดิไอออน แสงเลเซอร คลืน่อลัตราโซนิค

เงือ่นไขการตดิต ัง้
ผลติภณัฑของ HP สามารถทาํงานไดอยางปลอดภยัหากใชตามพกิดัทางไฟฟ าทีร่ะบแุละตามคาํแนะนําในการใชงาน
ผลติภณัฑ และพจิารณาหลกัเกณฑและระเบียบขอบงัคบัในพืน้ที ่ระเบียบของอาคารและขอกาํหนดการตอสายไฟรวมกนัไป
เพือ่ใหใชอปุกรณ IT ไดอยางปลอดภยั

สิง่สาํคญั: ผลติภณัฑของ HP ผลติขึน้สาํหรบัใชในพื้นทีแ่หงและมทีีก่าํบงั ยกเวนมีระบไุวเป็นอยางอืน่ในขอมูลผลติภณัฑ
อยาใชผลติภณัฑของ HP ในพื้นทีท่ีถ่อืวาเป็นอนัตราย พืน้ทีเ่หลาน้ีอาจไดแกพื้นทีด่แูลผูป วยซึง่มอีุปกรณทางการแพทยหรอื
ทนัตกรรม พืน้ทีท่ีม่อีอกซเิจนหรือพื้นทีท่างอุตสาหกรรม ตดิตอหนวยงานกาํกบัดแูลทางไฟฟ าในพื้นทีท่ีด่แูลเรือ่งการกอสราง
ดแูลรกัษาหรือความปลอดภยัเพือ่รบัคาํแนะนําในการตดิต ัง้ผลติภณัฑ

ตรวจสอบรายละเอียดเพิม่เตมิไดจากชุดขอมลู คูมือ และเอกสารทีม่จีดัมาใหพรอมกบัผลติภณัฑ หรือตดิตอฝ ายขายในพื้นที่

ขอควรระวงัท ั่วไปสาํหรบัผลติภณัฑ HP
จดัเก็บคาํแนะนําดานความปลอดภยัและการใชงานทีจ่ดัมาใหพรอมกบัผลติภณัฑเพือ่ใชอางองิในอนาคต ปฏบิตัติามคาํ
แนะนําในการใชงานท ัง้หมดทีม่ ีปฏบิตัติามคาํเตอืนสาํหรบัผลติภณัฑและคูมือการใชงานอยางเครงครดั

เพือ่ลดความเสีย่งจากการเกดิเพลงิไหม การบาดเจ็บและความเสียหายตออุปกรณ ใหปฏบิตัติามขอควรระวงัตอไปน้ี

ความเสยีหายทีต่องขอรบับรกิาร

ถอดปล ัก๊เครือ่งจากเตารบัไฟฟ า และนําเครือ่งสงใหแกผูใหบรกิารตามเงือ่นไขตอไปน้ี

● เตรียมสายไฟ สายตอพวงหรอืปล ัก๊ทีเ่สียหายไปดวย

● มขีองเหลวหกหรอืมีของตกใสผลติภณัฑ

● เครือ่งโดนน้ํา

● เครือ่งตกหรือเสียหาย

● มสีญัญาณความรอนเกนิทีส่งัเกตเห็นไดชดั

● เครือ่งไมทาํงานตามปฏบิตัแิมวาจะปฏบิตัติามคาํแนะนําในการใชแลว

การใหบรกิาร

อยาซอมบาํรุงผลติภณัฑของ HP ดวยตวัเอง ยกเวนมรีะบไุวในเอกสารกาํกบัของ HP การเปิดหรือถอดแยกฝาครอบทีมี่
สญัลกัษณหรือฉลากเตอืนอาจทาํใหคณุโดนไฟฟ าช็อตได ซอมแซมสวนประกอบทีจ่าํเป็นดานในอปุกรณโดยชางใหบรกิาร

อปุกรณยดึ

อยาใชผลติภณัฑบนโตะ รถเขน็ ฐานต ัง้ ขาต ัง้หรอืหยูดึทีไ่มม ั่นคง เครือ่งอาจหลนทาํใหไดรบับาดเจ็บหรือเกดิความเสียหาย
รุนแรงตอผลติภณัฑ ใชเฉพาะโตะ รถเข็น ฐาน ขาต ัง้หรือหยูดึที ่HP แนะนํา หรือจาํหนายมาพรอมกบัผลติภณัฑ
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การระบายอากาศ

ชองเปิดตาง ๆ ทีเ่ครือ่งมไีวเพือ่ชวยระบายอากาศ และไมควรใหมสีิง่กีดขวาง เน่ืองจากจะสงผลตอการทาํงานตามปกตขิอง
เครือ่งและอาจทาํใหเกดิความรอนสูง อยาใหชองเปิดตาง ๆ ถกูปิดก ัน้ โดยการวางผลติภณัฑบนเตยีง โซฟา พรมหรอืวสัดใุกล
เคยีง หรือบนพืน้ผวิออนและยดืหยุน อยาจดัวางผลติภณัฑในอปุกรณบลิทอนิ เชน ตูหนงัสอื หรือช ัน้วาง ยกเวนเครือ่งใชเหลา
น้ีจะออกแบบมาโดยเฉพาะสาํหรบัผลติภณัฑ โดยมสีวนระบายอากาศ และมกีารปฏบิตัติามคาํแนะนําในการใชผลติภณัฑ
อยางเครงครดั

น้ําและความช้ืน

อยาใชผลติภณัฑในทีเ่ปียก

ผลติภณัฑตอกราวด (สายดนิ)
ผลติภณัฑบางตวัมปีล ัก๊ตอกราวดทีม่ขีาสามขาสาํหรบัตอลงดนิอยูดวย ปล ัก๊น้ีจะเสยีบตอไดเฉพาะกบัเตารบัสามขาทีม่สีายดนิ
เทานัน้ น่ีเป็นระบบความปลอดภยัอยางหนึ่ง อยาลดัวงจรความปลอดภยัของปล ัก๊สามขาโดยการเสยีบเขากบัเตารบัไฟฟ าที่
ไมมสีายดนิ หากไมสามารถเสยีบปล ัก๊ได ใหตดิตอชางไฟเพือ่เปลีย่นเตารบัไฟฟ า

แหลงจายไฟ

ใชงานผลติภณัฑตามประเภทแหลงจายไฟทีร่ะบใุนฉลากพกิดัทางไฟฟ าของผลติภณัฑ หากคณุมขีอสงสยัเกีย่วกบัประเภท
แหลงจายไฟทีใ่ช โปรดตดิตอผูใหบรกิารหรือหนวยงานใหบรกิารระบบไฟฟ าในพื้นที ่สาํหรบัผลติภณัฑทีใ่ชแบตเตอรีห่รือ
แหลงจายไฟอืน่ คาํแนะนําในการใชงานจะมจีดัมาใหพรอมกบัผลติภณัฑ

การเขาถงึ

เตารบัไฟฟ าทีใ่ชเสยีบสายไฟจะตองอยูในจุดทีเ่ขาถงึไดงายและใกลกบัผูใชอปุกรณใหมากทีส่ดุ หากตองปลดสายไฟจาก
อปุกรณ ใหถอดปล ัก๊จากเตารบัไฟฟ าดวย

สวติชเลือกแรงดนัไฟฟ า

สวติชเลอืกแรงดนัไฟฟ าทีผ่ลติภณัฑจะตองอยูในตาํแหนงทีถ่กูตองตามพกิดัแรงดนัไฟฟ าในประเทศของคณุ (115VAC
หรือ 230VAC)

แบตเตอรีภ่ายใน

คอมพวิเตอรอาจมวีงจรนาฬกิาเรียลไทมทีใ่ชแบตเตอรีใ่นตวั อยาพยายามชารจแบตเตอรี ่ถอดแยกหรือจุมในน้ํา หรือทิง้ใน
กองไฟ เปลีย่นชิน้สวนโดยผูใหบรกิารโดยใชชิน้สวนเปลีย่นแทนจาก HP สาํหรบัคอมพวิเตอรโดยเฉพาะเทานัน้

สายไฟ

หากคณุไมไดใชสายไฟทีจ่ดัมาใหสาํหรบัคอมพวิเตอรของคณุหรอืสาํหรบัแหลงจายไฟ AC สาํหรบัใชกบัคอมพวิเตอรเครือ่ง
น้ี คณุควรซ้ือสายไฟทีไ่ดรบัอนุญาตใหใชงานในประเทศของคณุ

สายไฟจะตองไดรบัการรบัรองวามพีกิดัตรงกบัผลติภณัฑท ัง้ในสวนของแรงดนัไฟฟ าและกระแสตามทีร่ะบใุนฉลากพกิดัทาง
ไฟฟ าของผลติภณัฑ ระดบัแรงดนัและกระแสไฟฟ าของสายไฟควรจะมากกวาระดบัแรงดนัและกระแสไฟฟ าทีแ่สดงไวบน
ผลติภณัฑ นอกจากน้ี เสนผานศนูยกลางของสายไฟจะตองมีขนาดอยางนอย 0.75 mm2 /18AWG และมคีวามยาวระหวาง
5 - 8 ฟตุ (1.5 - 2.5 เมตร) หากมีขอสงสยัเกีย่วกบัประเภทสายไฟทีจ่ะใช กรุณาตดิตอชางใหบรกิาร
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ปล ัก๊ตอพวงนิรภยั

ในบางประเทศ สายไฟอาจมาพรอมกบัปล ัก๊เสยีบผนงัทีม่รีะบบป องกนักระแสโอเวอรโหลด น่ีเป็นระบบความปลอดภยัอยาง
หน่ึง หากตองเปลีย่นปล ัก๊ใหม ชางใหบรกิารจะตองใชปล ัก๊ใหมตามทีผู่ผลติกาํหนด และมรีะบบป องกนักระแสโอเวอรโหลด
เหมอืนกบัปล ัก๊ตวัเดมิ

สายตอพวง

หากใชสายพวง สายจะตองไดพกิดัเดยีวกบัผลติภณัฑ และพกิดักาํลงัไฟสาํหรบัผลติภณัฑท ัง้หมดทีต่อกบัสายพวง สายพวงจะ
ตองไมใชกระแสเกนิกวา 80% ของพกิดักาํลงัไฟทีร่องรบัได

การโอเวอรโหลด

อยาใชเตารบัไฟฟ าสายพวงหรือหวัตอเสียบแบบพเิศษเกนิพกิดักระแส โหลดของระบบโดยรวมจะตองไมเกนิ 80% ของ
พกิดัวงจรสาขา หากใชสายพวง โหลดจะตองไมเกนิ 80% ของพกิดักระแสขาเขาของสายพวง

การทาํความสะอาด

ถอดปล ัก๊เครือ่งจากเตารบัไฟฟ ากอนทาํความสะอาด อยาใชน้ํายาทาํความสะอาดทีเ่ป็นของเหลวหรือสเปรย ใชผาชุบหมาด
เพือ่ทาํความสะอาด

ความรอน

จดัวางผลติภณัฑใหหางจากเครือ่งทาํความรอน เตาอบหรอืชิน้สวนของอุปกรณ (รวมท ัง้แอมปลฟิายเออร) ทีท่าํใหเกดิความ
รอน

การถายเทและระบายความรอน

ปลอยใหอากาศถายเทรอบ ๆ คอมพวิเตอรและอะแดปเตอร AC ระหวางใชงาน และขณะชารจแบตเตอรีเ่พือ่ใหอุปกรณไม
เกดิความรอนสูงเกนิไป ป องกนัอยาใหโดนไอความรอนโดยตรง

ชิน้สวนเปลีย่นแทน

หากตองเปลีย่นอะไหล ชางจะตองใชชิน้สวนเปลีย่นแทนที ่HP กาํหนดเทานัน้

การตรวจสอบความปลอดภยั

หลงัจากสิน้สุดงานซอมผลติภณัฑ ชางจะตองตรวจสอบระบบความปลอดภยัตามข ัน้ตอนการซอมหรือตามหลกัเกณฑในทอง
ถิน่เพือ่ใหแนใจวาผลติภณัฑอยูในสภาพทีใ่ชการได

อปุกรณเสรมิและอพัเกรด

ใชเฉพาะอปุกรณเสรมิหรือชุดอพัเกรดที ่HP แนะนําเทานัน้

พ้ืนผวิทีม่คีวามรอน

ปลอยใหสวนประกอบภายในของเครือ่งและไดรฟทีเ่สียบใชงานไดทนัทเีย็นลงกอนจบัตอง
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สิง่แปลกปลอม

อยาใหมีวตัถแุปลกปลอมหลดุเขาไปในชองเปิดของผลติภณัฑ

ขอควรระวงัสาํหรบัคอมพวิเตอรแบบพกพา
นอกเหนือจากขอควรระวงัท ั่วไปทีอ่ธบิายไวตอนตน ควรแนใจวาปฏบิตัติามขอควรระวงัในการใชงานคอมพวิเตอรแบบพก
พาดงัตอไปน้ี การไมปฏบิตัติามขอควรระวงัเหลาน้ีอาจเป็นผลใหเกดิไฟไหม รางกายไดรบับาดเจ็บ และอุปกรณไดรบัความ
เสียหาย

คาํเตอืน! เพือ่ลดโอกาสทีจ่ะไดรบับาดเจ็บจากความรอนหรอืความรอนเกนิ อยาวางคอมพวิเตอรบนตกัโดยตรงหรือ
กดีขวางชองระบายอากาศของคอมพวิเตอร ใชคอมพวิเตอรบนพืน้ผวิทีแ่ข็งและราบเรียบเทานัน้ อยาใหพืน้ผวิทีแ่ขง็ เชน
เครือ่งพมิพทีว่างไวขางๆ หรือพืน้ผวิทีนุ่ม เชน หมอน หรือพรม หรือเสือ้ผา ปิดก ัน้ทางระบายอากาศ นอกจากน้ี อยาใหอะ
แดปเตอร AC สมัผสักบัผวิหนงัหรือวตัถทุีม่ผีวินุม เชน หมอน พรม หรือเสื้อผา ในระหวางการใชงานเครือ่ง คอมพวิเตอร
และอะแดปเตอร AC เป็นไปตามขดีจาํกดัอุณหภูมขิองพืน้ผวิทีผู่ใชเขาถงึได ตามทีก่าํหนดไวโดยมาตรฐานสากลเพือ่ความ
ปลอดภยัของอปุกรณเทคโนโลยสีารสนเทศ (International Standard for Safety of Information Technology
Equipment) (IEC 60950)

ฐานรองรบัจอภาพ

อยาวางจอภาพบนพ้ืนทีไ่มม ั่นคง หรือจอภาพทีห่นกักวาน้ําหนกัพกิดัทีฝ่าครอบหรอืฐานรองรบัจอภาพจะรองรบัได จอภาพที่
หนกัใหจดัวางบนโตะทาํงานตดิกบัชุดฐานตอพวง

ชุดแบตเตอรีช่ารจไฟได

อยาทบุ เจาะหรือเผาแบตเตอรีห่รอืลดัวงจรหนาสมัผสัโลหะ อยาพยายามเปิดหรือซอมบาํรุงแบตเตอรีด่วยตวัเอง

Docking base
เพือ่เลีย่งไมใหนิว้ถกูหนีบ อยาสมัผสัดานหลงัของคอมพวิเตอรเมือ่ตอเครือ่งเขากบัฐานรอง

ขอควรระวงัสาํหรบัผลติภณัฑเซริฟเวอรและเน็ตเวริก
นอกเหนือจากขอควรระวงัท ั่วไปทีอ่ธบิายไวตอนตน ควรแนใจวาปฏบิตัติามขอควรระวงัในการใชงานผลติภณัฑเกีย่วกบั
เซริฟเวอรและเน็ตเวริกตอไปน้ี การไมปฏบิตัติามขอควรระวงัเหลาน้ีอาจเป็นผลใหเกดิไฟไหม รางกายไดรบับาดเจ็บ และ
อปุกรณไดรบัความเสยีหาย

อนิเตอรล็อคและฝาปิดเพือ่ความปลอดภยั

เพือ่ป องกนัการเขาถงึบรเิวณทีม่กีระแสไฟฟ าในระดบัทีอ่าจกอใหเกดิอนัตราย เซริฟเวอรบางรุนจะมอีนิเตอรล็อคเพือ่ความ
ปลอดภยัซึง่จะตดักระแสไฟฟ าทนัททีีฝ่าปิดถกูเปิด สาํหรบัเซริฟเวอรทีม่ีระบบอนิเตอรล็อค ควรปฏบิตัติามขอควรระวงัตอไป
น้ี:

● อยาเปิดฝาปิดหรือทาํลายระบบอนิเตอรล็อค

● อยาพยายามซอมแซมสวนประกอบและอปุกรณเสรมิทีอ่ยูในบรเิวณทีค่วบคมุดวยระบบอนิเตอรล็อคขณะทีเ่ครือ่งกาํลงั
ทาํงาน การซอมแซมควรกระทาํโดยบคุคลทีม่ีความเชีย่วชาญดานการซอมแซมอปุกรณคอมพวิเตอรและไดรบัการ
ฝึกฝนเกีย่วกบัความสามารถของผลติภณัฑในการสรางกาํลงัไฟฟ าในระดบัทีก่อใหเกดิอนัตราย

ขอควรระวงัสาํหรบัคอมพวิเตอรแบบพกพา 25



สวนประกอบและอุปกรณเสรมิ

การตดิต ัง้สวนประกอบและอปุกรณเสรมิในบรเิวณทีค่วบคมุดวยระบบอนิเตอรล็อคควรดาํเนินการโดยบุคคลทีม่คีวาม
เชีย่วชาญดานการซอมแซมอปุกรณคอมพวิเตอรและไดรบัการฝึกฝนเกีย่วกบัความสามารถของผลติภณัฑในการสรางกาํลงั
ไฟฟ าในระดบัทีก่อใหเกดิอนัตราย

ผลติภณัฑทีม่ลูีกลอ

ควรเคลือ่นยายผลติภณัฑทีม่ลีูกลอดวยความระมดัระวงั การเคลือ่นยายเร็วเกนิไป ดนัแรงเกนิไป และพื้นผวิทีไ่มเรยีบอาจ
ทาํใหอปุกรณพลกิควํ่าได

ผลติภณัฑแบบต ัง้พ้ืน

ตรวจสอบใหแนชดัวาไดตดิต ัง้ฐานของอปุกรณอยางม ั่นคงและยดืออกมาจนสดุแลว ดใูหแนใจวาอุปกรณถกูตดิต ัง้อยางม ั่นคง
กอนทีจ่ะตดิต ัง้อปุกรณเสรมิและการด

ผลติภณัฑแบบตอแร็คได

เน่ืองจากแร็คชวยใหสามารถซอนคอมพวิเตอรไดในแนวต ัง้ คณุจงึควรระมดัระวงัเกีย่วกบัความม ั่นคงและความปลอดภยั
ของแร็ค:

● อยาเคลือ่นยายแร็คขนาดใหญดวยตวัเอง เน่ืองจากแร็คสงูและมน้ํีาหนกัมาก HP ขอแนะนําใหใชคนอยางนอยสองคน
เพือ่เคลือ่นยาย

● เมือ่ตองใชแร็คอีกคร ัง้ ควรแนใจวาขาต ัง้วางอยูบนพืน้และน้ําหนกัของแร็คลงบนพืน้อยางเต็มที ่ตดิต ัง้ขาของฐานแร็ค
แบบสวนเดยีวและแบบหลายสวนเขาดวยกนักอนเริม่งาน

● ควรวางอปุกรณบนแร็คจากดานลางขึน้ไปดานบนเสมอ และวางสิง่ของทีมี่น้ําหนกัมากทีส่ดุไวบนแร็คเป็นอนัดบัแรก
การทาํเชนทีว่าน้ีจะชวยใหฐานของแร็คหนกัและเป็นการเสรมิความม ั่นคงของแร็ค

● กอนทีจ่ะตอขยายสวนประกอบตางๆ บนแร็ค ควรแนใจวาแร็ควางไดระดบัและมีความม ั่นคง

● ควรตอสวนประกอบทลีะชิน้ แร็คอาจไมม ั่นคงหากมกีารตอเพิม่อปุกรณคร ัง้ละมากกวาหน่ึงชิน้

● ควรใชความระมดัระวงัในการกดสลกัปลอยรางของสวนประกอบและการเลือ่นสวนประกอบลงในแร็ค รางเลือ่นอาจบีบ
น้ิวของคณุได

● อยาตอสวนประกอบบนแร็คเร็วเกนิไป เพราะการเคลือ่นสิง่ของทีม่น้ํีาหนกัอาจทาํใหรางรองรบัเกดิความเสียหายได

● อยาบรรจวุงจรแหลงจายไฟ AC บนแร็คมากเกนิไป น้ําหนกัของแร็คโดยรวมไมควรเกนิ 80% ของอตัราวงจรกระแส
ไฟฟ ายอย

ขอควรระวงัสาํหรบัผลติภณัฑทีใ่ชแหลงจายไฟแบบถอดออกไดขณะเปิด
เครือ่ง

เมือ่เชือ่มตอและยกเลกิการเชือ่มตอสายไฟกบัแหลงจายไฟ ใหปฏบิตัติามแนวทางตอไปน้ี:

● ตดิต ัง้แหลงจายไฟกอนตอสายไฟเขากบัแหลงจายไฟ

● ถอดสายไฟออกกอนทีจ่ะถอด แหลงจายไฟออกจากเซริฟเวอร

● หากระบบมแีหลงจายไฟหลายตวั ใหยกเลกิการเชือ่มตอไฟฟ าโดยการถอดสายไฟท ัง้หมดจากแหลงจายไฟ
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ขอควรระวงัสาํหรบัผลติภณัฑทีม่ีตวันําเสาอากาศโทรทศันภายนอก
นอกเหนือจากขอควรระวงัท ั่วไปทีอ่ธบิายไวตอนตน ควรแนใจวาปฏบิตัติามขอควรระวงัในการใชงานเสาอากาศโทรทศัน
ภายนอกกบัอปุกรณของคณุตอไปน้ี การไมปฏบิตัติามขอควรระวงัเหลาน้ีอาจเป็นผลใหเกดิไฟไหม รางกายไดรบับาดเจ็บ
และอปุกรณไดรบัความเสียหาย

ความเขากนัได

ใชการดรบัสญัญาณโทรทศันของ HP พรอมสายอากาศกบัคอมพวิเตอรสวนบคุคลของ HP ทีผ่ลติสาํหรบัใชในครวัเรอืนโดย
เฉพาะ

การตอสายกราวนดทีเ่สาอากาศภายนอกของเครือ่งรบัโทรทศัน

หากมีการเชือ่มตออปุกรณกบัเสาอากาศภายนอกหรอืระบบเคเบลิ ควรแนใจวาเสาอากาศหรือระบบเคเบลิมกีารตอสายกรา
วนดเพือ่ป องกนัการกระชากของแรงดนัไฟฟ าและการเกดิประจุไฟฟ าสถติ มาตรา 810 ของ National Electrical Code,
ANSI/NFPA 70 ใหขอมลูเกีย่วกบัการตอสายกราวนดของเสาอากาศและโครงรองรบั การตอสายกราวนดของสายไฟแบบ
lead-in ไปยงัหนวยจายกระแสไฟทีเ่สาอากาศ ขนาดของตวันําสายกราวนด ตาํแหนงของหนวยจายกระแสไฟฟ าทีเ่สา
อากาศ การเชือ่มตอไปยงัข ัว้ไฟฟ าของสายกราวนด และขอกาํหนดสาํหรบัข ัว้ไฟฟ าของสายกราวนด

การป องกนัความเสยีหายจากฟ าแลบ

เพือ่ปกป องผลติภณัฑของ HP ระหวางเกดิฝนฟ าคะนอง หรือขณะไมไดใชงานเป็นเวลานานหรือวางทิง้ไว ใหถอดปล ัก๊
ผลติภณัฑจากเตารบัไฟฟ าและปลดสายอากาศหรือสายสญัญาณออก ท ัง้น้ีเพือ่ป องกนัความเสยีหายตอผลติภณัฑเน่ืองจาก
ฟ าผาและไฟกระชากทีส่ายสง

สายไฟฟ าแรงสูง

อยาวางเสาอากาศภายนอกใกลกบัสายไฟทีอ่ยูเหนือศรีษะ หลอดไฟ แผงวงจรไฟฟ า หรือในตาํแหนงทีส่ามารถตกลงไปทีส่าย
ไฟฟ าแรงสูงหรือวงจรไฟฟ า เมือ่ตดิต ัง้เสาอากาศภายนอก ควรระมดัระวงัอยางยิง่เพือ่หลีกเลีย่งการสมัผสักบัสายไฟฟ าแรง
สงูหรอืแผงวงจร การสมัผสัอุปกรณดงักลาวสามารถทาํใหเกดิอนัตรายถงึแกชีวติ

การตอสายกราวนดของเสาอากาศ

หวัขอน้ีมไีวสาํหรบัยํา้ผูตดิต ัง้ระบบ CATV (ทวีีเคเบลิ) เกีย่วกบัขอกาํหนด 820-40 ของ NEC (National Electrical
Code) ซึง่ใหแนวทางเกีย่วกบัการตอสายกราวนดทีถ่กูตอง และโดยเฉพาะอยางยิง่ การกาํหนดวาตองมกีารตอสายกราวนด
เขากบัระบบกราวนดของอาคารใกลกบัตาํแหนงของจุดรบัสญัญาณเคเบลิ

1. อุปกรณตอไฟฟ า

2. ระบบอเิล็กโทรดสายกราวนดของสายไฟฟ า (NEC Art 250, Part H)

ขอควรระวงัสาํหรบัผลติภณัฑทีม่ตีวันําเสาอากาศโทรทศันภายนอก 27



3. ทีห่นีบสายกราวนด

4. ตวันําในการตอสายกราวนด (NEC Section 810-21)

5. หนวยจายกระแสไฟฟ าทีเ่สาอากาศ (NEC Section 810-20)

6. ทีห่นีบสายกราวนด

7. สายไฟแบบ lead-in ของเสาอากาศ

ขอควรระวงัสาํหรบัผลติภณัฑทีม่โีมเด็ม อปุกรณโทรคมนาคม หรือเครือขาย
ในพ้ืนที่

นอกเหนือจากขอควรระวงัท ั่วไปทีอ่ธบิายไวตอนตน ควรแนใจวาปฏบิตัติามขอควรระวงัในการใชงานอุปกรณเกีย่วกบัการ
สือ่สารโทรคมนาคมและเน็ตเวริกตอไปน้ี การไมปฏบิตัติามขอควรระวงัเหลาน้ีอาจเป็นผลใหเกดิไฟไหม รางกายไดรบับาด
เจ็บ และอุปกรณไดรบัความเสียหาย

● อยาเชือ่มตอหรือใชโมเด็ม โทรศพัท (นอกจากอุปกรณประเภทไรสาย) LAN หรือเคเบลิในขณะเกดิฟ าแลบ อาจเกดิ
ความเสีย่งในการถกูไฟดดูในระยะไกลจากฟ าแลบ

● อยาเชือ่มตอหรือใชโมเด็มหรอืโทรศพัทในจุดทีเ่ปียกชื้น

● อยาเสียบโมเด็มหรอืสายโทรศพัทในตวัรบั Network Interface Card (NIC)

● ยกเลกิการเชือ่มตอสายโมเด็มกอนทีจ่ะเปิดเครือ่งหอหุมผลติภณัฑ สมัผสัหรือตดิต ัง้ชิน้สวนภายใน หรือสมัผสัแจคของ
โมเด็มทีไ่มมีการหุมฉนวน

● อยาใชโทรศพัทเพือ่รายงานการเกดิแกสร ั่วในขณะทีค่ณุอยูในบรเิวณใกลเคยีงกบัทีม่กีารร ั่วของแกส

● หากผลติภณัฑน้ีไมมีสายโทรศพัทมาให ใหใชสายสาํหรบัการสือ่สารโทรคมนาคม No. 26 AWG หรือใหญกวาเทานัน้
เพือ่ลดความเสีย่งในการเกดิไฟไหม

ขอควรระวงัสาํหรบัผลติภณัฑทีม่อีปุกรณเลเซอร
ระบบ HP ท ัง้หมดทีม่อีุปกรณเลเซอรจะเป็นไปตามมาตรฐานดานความปลอดภยั รวมถงึขอกาํหนด International
Electrotechnical Commission (IEC) 60825 และขอกาํหนดอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ ดวยมกีารควบคมุเป็นพเิศษสาํหรบั
อปุกรณเลเซอร อปุกรณจะตองเป็นไปตามมาตรฐานของอุปกรณเลเซอรทีก่าํหนดขึน้โดยหนวยงานของรฐัสาํหรบัผลติภณัฑ
เลเซอร Class 1 ผลติภณัฑไมแพรแสงทีเ่ป็นอนัตราย ลาํแสงจะถกูปิดก ัน้ไวท ัง้หมดในระหวางการใชงานโดยท ั่วไป

การแจงเตอืนความปลอดภยัระบบเลเซอร

นอกเหนือจากขอควรระวงัท ั่วไปทีอ่ธบิายไวตอนตน ควรแนใจวาปฏบิตัติามคาํเตอืนในการใชงานผลติภณัฑทีม่อุีปกรณ
เลเซอรตอไปน้ี หากไมปฏบิตัติามคาํเตอืนเหลาน้ีอาจเป็นสาเหตใุหเกดิไฟไหม การไดรบับาดเจ็บ และอุปกรณเกดิการเสยี
หาย

คาํเตอืน! อยาใชปุ มควบคมุบนตวัเครือ่ง ปรบั หรือใชงานอุปกรณเลเซอรนอกเหนือจากทีร่ะบุไวในคูมือการใชงานหรอื
คูมอืการตดิต ัง้อุปกรณเลเซอร

การซอมแซมอปุกรณเลเซอรควรดาํเนินการโดยผูใหบรกิารเทานัน้

28 บท 9   ความปลอดภยัทางไฟฟ าและเชงิกล



ความสอดคลองตามขอบงัคบั CDRH
The Center for Devices and Radiological Health (CDRH) ขององคการอาหารและยาของสหรฐัอเมรกิาไดต ัง้กฎ
ขอบงัคบัสาํหรบัอุปกรณเลเซอรเมือ่วนัที ่2 สงิหาคม 1976 กฎขอบงัคบัเหลาน้ีนํามาใชกบัอุปกรณเลเซอรทีผ่ลติขึน้ต ัง้แตวนั
ที ่1 สงิหาคม 1976 โดยอุปกรณเลเซอรทุกชนิดทีว่างจาํหนายในสหรฐัอเมรกิาตองไดมาตรฐานตามทีก่าํหนดไว

ความสอดคลองตามกฎขอบงัคบัระหวางประเทศ

ผลติภณัฑของ HP ทกุตวัตดิต ัง้อปุกรณเลเซอรทีไ่ดมาตรฐานความปลอดภยัทีเ่หมาะสม รวมท ัง้ IEC 60825 และ IEC
60950

ฉลากผลติภณัฑเลเซอร

ฉลากหรือสิง่เทยีบเทาตอไปน้ีจะตดิอยูทีด่านหนาของอปุกรณเลเซอร ฉลากน้ีจะระบวุาผลติภณัฑน้ีจดัอยูในกลุมผลติภณัฑ
เลเซอร CLASS 1

สญัลกัษณทีอ่ปุกรณ
ตารางตอไปน้ีแสดงสญัลกัษณเกีย่วกบัความปลอดภยัทีอ่าจปรากฏบนผลติภณัฑ HP ใชตารางน้ีเพือ่ดคูาํอธบิายของ
สญัลกัษณ และใหสงัเกตคาํเตอืนทีแ่สดงไวใกลกนั

สญัลกัษณน้ีเมือ่ปรากฏเพียงลาํพงัหรือรวมกบัสญัลกัษณอืน่ๆ ดานลาง แสดง
ถงึความจาํเป็นในการปฏบิตัติามเอกสารคาํแนะนําในการใชงานทีใ่หมา
พรอมกบัผลติภณัฑ

คาํเตอืน: อาจเกดิอนัตรายไดหากไมปฏบิตัติามคาํแนะนําในการใชงาน

สญัลกัษณน้ีบงบอกวาอาจมีอนัตรายจากไฟฟ าลดัวงจร การเปิดฝาหุมทีม่ี
สญัลกัษณเหลาน้ีควรทาํโดยผูใหบรกิารเทานัน้

คาํเตอืน: เพือ่หลีกเลีย่งการบาดเจ็บจากไฟฟ าลดัวงจร อยาเปิดฝาหุมน้ี

ตวัรบั RJ-45 ทีม่ีสญัลกัษณน้ีแสดงถงึ Network Interface Connection
(NIC)

คาํเตอืน: เพือ่หลีกเลีย่งความเสีย่งจากไฟฟ าลดัวงจร การเกดิไฟไหม ความ
เสียหายตออุปกรณ อยาเสียบสายโทรศพัทหรือตวัเชือ่มตอทางการสือ่สาร
โทรคมนาคมทีต่วัรบัน้ี
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สญัลกัษณน้ีบงบอกวามีสวนประกอบหรือพื้นผวิทีร่อน การสมัผสัพื้นผวิน้ีอาจ
ทาํใหเกดิการบาดเจ็บ

คาํเตอืน: เพือ่ลดความเสีย่งทีจ่ะเกดิอาการบาดเจ็บจากสวนประกอบทีร่อน
ควรรอใหอปุกรณเย็นกอนสมัผสั

สญัลกัษณเหลาน้ีใชเพือ่แจงวาอุปกรณมีแหลงจายไฟหลายรูปแบบ

คาํเตอืน: เพือ่หลีกเลีย่งอนัตรายจากไฟฟ าลดัวงจร ควรถอดสายไฟท ัง้หมด
เพือ่ยกเลกิการเชือ่มตอการจายไฟไปยงัระบบ

ผลติภณัฑหรือชิ้นสวนทีม่ีสญัลกัษณน้ีแสดงวามีสวนประกอบทีม่น้ํีาหนกัเกนิ
กวาทีจ่ะสามารถยกหรือเคลือ่นยายโดยบคุคลเพียงคนเดยีวไดอยางปลอดภยั

คาํเตอืน: เพือ่ลดความเสีย่งในการบาดเจ็บของบุคคลหรือการเกดิความเสีย
หายตออุปกรณ ควรปฏบิตัติามขอกาํหนดดานสขุภาพและความปลอดภยัจาก
โรคทีเ่กดิจากการทาํงานและแนวทางในการจดัการกบัสวนประกอบดวย
ตนเอง

สญัลกัษณน้ีแสดงใหเห็นวามีสวนประกอบทีแ่หลมคมหรือวตัถทุีอ่าจกอให
เกดิบาดแผลได

คาํเตอืน: เพือ่หลีกเลีย่งการถูกบาดหรืออาการบาดเจ็บทางรางกายแบบอืน่ๆ
อยาสมัผสัขอบหรือวตัถุทีม่คีม

สญัลกัษณเหลาน้ีแสดงใหเห็นวามีชิน้สวนทีเ่ป็นเครือ่งกลไกซึง่สามารถกอให
เกดิอนัตรายตอรางกายได

คาํเตอืน: เพือ่หลีกเลีย่งการบาดเจ็บ อยายืน่สวนใดๆ ของรางกายเขาไปใกล
กบัชิ้นสวนเหลานัน้

สญัลกัณน้ีใชเพือ่แจงวาชิน้สวนทีเ่คลือ่นทีอ่าจทาํใหเกดิการบาดเจ็บได

คาํเตอืน! ชิน้สวนเคลือ่นทีท่ีเ่ป็นอนัตราย เพือ่ป องกนัการบาดเจ็บ ระวงัอยา
สมัผสัโดนใบพดัลมทีห่มุนอยู

สญัลกัษณน้ีแสดงวาอาจมีปลายแหลมซอนอยูซึง่กอใหเกดิอนัตรายได

คาํเตอืน: เพือ่ป องกนัการบาดเจ็บ ใหปฏบิตัติามคาํแนะนําเพือ่ใหอุปกรณมี
ความมั่นคงระหวางการนําสง ตดิต ัง้และดแูลรกัษา.
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หากตองการทราบขอมลูเพิม่เตมิในการจดัพืน้ทีท่าํงาน และอุปกรณใชงานหรอืมาตรฐานดานความปลอดภยัตรวจสอบราย
ละเอียดไดจากหนวยงานตอไปน้ี

American National Standards Institute (ANSI)

11 West 42nd St.

New York, NY 10036

http://www.ansi.org

Human Factors and Ergonomics Society (HFES)

P.O. Box 1369

Santa Monica, CA 90406-1369

http://www.hfes.org

International Electrotechnical Commission (IEC)

Central Secretariat

3, rue de Varembé

P.O. Box 131

CH1211 GENEVA 20, Switzerland

http://www.iec.ch

International Organization for Standardization (ISO)

Central Secretariat

1, rue de Varembé, Case postale 56

CH-1211 GENEVA 20, Switzerland

http://www.iso.ch

National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)

NIOSH Publications

4676 Columbia Pkwy, MS C13

Cincinnati, OH 45226-1998

http://www.cdc.gov/niosh

Occupational Safety and Health Administration (OSHA)

Publications Office

U.S. Department of Labor

200 Constitution Ave. NW, Room N3101
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Washington, DC 20210

http://www.osha.gov

TCO Development

Linnégatan 14

SE-114 94 Stockholm, Sweden

http://www.tcodevelopment.com

32 บท 10   ขอมลูเพิม่เตมิ

http://www.osha.gov
http://www.tcodevelopment.com


ดชันี

D
docking base 25

S
safety standards organizations

31

ก
กดสมัผสั 8
การจดัพื้นทีท่าํงาน 31
การจดัวาง

คาํแนะนําในการปรบั 10
จอภาพ 10, 12
ฝาครอบรองรบัน้ําหนกั 25

การตอสายกราวนดของเสาอากาศ 27
การสมัผสั 14, 16
การโทรคมนาคม 28

ข
ขอมอื 7, 8

ค
ครูผูสอนคอยสงัเกต 19
ความปลอดภยัของพลงังาน 21
ความปลอดภยัของสารเคมี 22
ความปลอดภยัของเครือ่งจกัร 21
ความปลอดภยัของเลเซอร 28
ความปลอดภยัทางไฟฟ า 21
ความรอน 21
ความสูงของเกาอี้ 4
คอ 1, 10, 18
คาํเตอืน

ความปลอดภยัของเลเซอร 28
ความรอนสูง iii, 25
สญัลกัษณดานความปลอดภยั 29

คาํเตอืนกรณีความรอนสูง iii, 25
คาํแนะนําเกีย่วกบัโตะทาํงาน 8
เครือขายในพืน้ที ่(LAN) 28

จ
จอภาพ

ระบบสมัผสั 14
แท็บเล็ต 16

จอภาพคู 12

ช
ช้ีตาํแหนง 8
ชุดแบตเตอรี่ 25
ชุดแบตเตอรีช่ารจไฟได 25

ด
เดก็ 3, 19

ท
ทีพ่กัเทา 4
ทีห่นีบสายกราวนด 28
ทาทาง 6

นั่ง 1
ยนื 1
เอน 1

ทานั่ง 1
ทายนื 1
ทาหลงัเตา 1, 2
ทาเอน 1
แท็บเล็ต 16

น
น้ิวมือ 8

บ
บา 7

ผ
ผลติภณัฑแบบตอแร็คได 26

ฝ
ฝาปิดเซริฟเวอร 25

พ
พมิพงาน 8
พอแมคอยสงัเกต 19

ฟ
ฟ าผา 27
ไฟดดู 21
ไฟฟ ากระชาก 27
ไฟไหม 21

ม
มอื 7, 8
โมเด็ม 28

ร
รงัสี 22
แร็คเซริฟเวอร 26

ล
ลูกลอ 26

ส
สงัเกตปจัจยัทีจ่ะสงผลตอสุขภาพ 20
สญัลกัษณดานความปลอดภยั 29
สญัลกัษณทีอุ่ปกรณ 30
สญัลกัษณบนอุปกรณ 29
สายไฟ 23
สายไฟฟ าแรงสูง 27
สวนรองรบัปลายแขน 5
เสาอากาศของเครือ่งรบัโทรทศัน 27

ห
หนวยงานกาํหนดมาตรฐานดานความ
ปลอดภยั 31

แหลงจายไฟ 26

อ
อนิเตอรล็อคเพือ่ความปลอดภยั 25
อปุกรณเลเซอร 28
อปุกรณเสรมิ 26

ดชันี 33




	ใช้ความสบายในการทำงานเป็นแนวทางหลักในการปรับพฤติกรรม
	สังเกตจุดที่ทำให้เกิดความไม่สบายและปรับเพื่อให้เกิดความรู้สึกสบาย
	ปรับนิสัยเพื่อให้ดีต่อสุขภาพ
	ท่าทางในการใช้คอมพิวเตอร์ที่สบายสำหรับเด็ก

	การปรับเก้าอี้
	สังเกตจากท่าที่รู้สึกสบายเท้า ขา หลังและบ่า
	ขยับไปมาบ่อย ๆ

	การปรับโต๊ะทำงาน
	สังเกตจากท่าที่รู้สึกสบายบ่า แขนและมือ
	ขณะพิมพ์ ชี้ตำแหน่งหรือกดสัมผัส ให้คอยสังเกตมือและนิ้วว่ามีการฝืนหรือไม่

	การปรับจอภาพ
	สังเกตศีรษะ คอหรือลำตัวว่าอยู่ในท่าทางที่สบาย
	การปรับจอภาพแบบคู่

	การใช้เทคโนโลยีระบบสัมผัส
	การใช้จอภาพระบบสัมผัสและผลิตภัณฑ์ All-in-One
	การใช้แท็บเล็ตระบบสัมผัส

	การใช้โน้ตบุ๊ก
	สังเกตร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะใช้โน้ตบุ๊ก

	สังเกตเด็ก ๆ ขณะใช้คอมพิวเตอร์ให้ดี
	ข้อสังเกตสำหรับพ่อแม่และครูผู้สอน

	สังเกตนิสัยและพฤติกรรมที่จะส่งผลต่อสุขภาพของตนเอง
	ติดตามระดับและข้อจำกัดทางร่างกายส่วนบุคคล
	การส่งเสริมสุขภาพและความฟิตของร่างกาย

	ความปลอดภัยทางไฟฟ้าและเชิงกล
	นโยบายด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์และข้อปฏิบัติโดยทั่วไป
	เงื่อนไขการติดตั้ง
	ข้อควรระวังทั่วไปสำหรับผลิตภัณฑ์ HP
	ความเสียหายที่ต้องขอรับบริการ
	การให้บริการ
	อุปกรณ์ยึด
	การระบายอากาศ
	น้ำและความชื้น
	ผลิตภัณฑ์ต่อกราวด์ (สายดิน)
	แหล่งจ่ายไฟ
	การเข้าถึง
	สวิตช์เลือกแรงดันไฟฟ้า
	แบตเตอรี่ภายใน
	สายไฟ
	ปลั๊กต่อพ่วงนิรภัย
	สายต่อพ่วง
	การโอเวอร์โหลด
	การทำความสะอาด
	ความร้อน
	การถ่ายเทและระบายความร้อน
	ชิ้นส่วนเปลี่ยนแทน
	การตรวจสอบความปลอดภัย
	อุปกรณ์เสริมและอัพเกรด
	พื้นผิวที่มีความร้อน
	สิ่งแปลกปลอม

	ข้อควรระวังสำหรับคอมพิวเตอร์แบบพกพา
	ฐานรองรับจอภาพ
	ชุดแบตเตอรี่ชาร์จไฟได้
	Docking base

	ข้อควรระวังสำหรับผลิตภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์และเน็ตเวิร์ก
	อินเตอร์ล็อคและฝาปิดเพื่อความปลอดภัย
	ส่วนประกอบและอุปกรณ์เสริม
	ผลิตภัณฑ์ที่มีลูกล้อ
	ผลิตภัณฑ์แบบตั้งพื้น
	ผลิตภัณฑ์แบบต่อแร็คได้

	ข้อควรระวังสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ใช้แหล่งจ่ายไฟแบบถอดออกได้ขณะเปิดเครื่อง
	ข้อควรระวังสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีตัวนำเสาอากาศโทรทัศน์ภายนอก
	ความเข้ากันได้
	การต่อสายกราวนด์ที่เสาอากาศภายนอกของเครื่องรับโทรทัศน์
	การป้องกันความเสียหายจากฟ้าแลบ
	สายไฟฟ้าแรงสูง
	การต่อสายกราวนด์ของเสาอากาศ

	ข้อควรระวังสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีโมเด็ม อุปกรณ์โทรคมนาคม หรือเครือข่ายในพื้นที่
	ข้อควรระวังสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีอุปกรณ์เลเซอร์
	การแจ้งเตือนความปลอดภัยระบบเลเซอร์
	ความสอดคล้องตามข้อบังคับ CDRH
	ความสอดคล้องตามกฎข้อบังคับระหว่างประเทศ
	ฉลากผลิตภัณฑ์เลเซอร์

	สัญลักษณ์ที่อุปกรณ์

	ข้อมูลเพิ่มเติม
	ดัชนี


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /All
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings false
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Courier
    /Courier-Bold
    /Courier-BoldOblique
    /Courier-Oblique
    /Helvetica
    /Helvetica-Bold
    /Helvetica-BoldOblique
    /Helvetica-Oblique
    /Symbol
    /Times-Bold
    /Times-BoldItalic
    /Times-Italic
    /Times-Roman
    /ZapfDingbats
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.33333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU (FOR Acrobat 9 HPIE Screen Optimized PDF compatible with Sceenshots under 225 dpi)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


