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มอีะไรอยู่ในกล่อง 

1 Dell Active Pen 2 ถ่านกระดุม (2)

3 ถ่าน AAAA 4 คู่มือ

หมายเหตุ: เพื่อวตัถุประสงคใ์นการรับประกนั จดจาํหมายเลข PPID บนกล่อง หรือเกบ็กลอ้งไว้

 

4



คุณสมบัติ

คุณสมบัติ ฟังก์ชันการทาํงาน

1 ส่วนปลาย เล่ือนส่วนปลายเหนือหนา้จอสมัผสัเพื่อยา้ยตวัช้ี ช่วยใหคุ้ณสามารถเขียน วาด เลือกวตัถุ และ
อ่ืนๆ

2 ปุ่มบาร์เรลดา้นใต้ กดปุ่มน้ีคา้งไวแ้ละเล่ือนส่วนปลายเหนือพ้ืนท่ีท่ีคุณตอ้งการจะลบ หากตอ้งการเปล่ียนฟังกช์ั่
นการทาํงานของปุ่ มน้ี โปรดดูท่ี Active Pen Control Panel (แผงควบคุมของ 
Active Pen)

3 ปุ่มบาร์เรลดา้นบน กดปุ่มน้ีเพื่อเปิดเมนูบริบท หรือดาํเนินการคลิกขวา หากตอ้งการเปล่ียนฟังกช์นัการทาํงานของ
ปุ่มน้ี โปรดดูท่ี Active Pen Control Panel (แผงควบคุมของ Active 
Pen)

4 ไฟแสดงสถานะการจบัคู่ผา่
นบลทููธ

ไฟสีขาวกะพริบแสดงวา่โหมดจบัคู่ถูกเปิดใชง้าน ไฟสีขาวน่ิงแสดงวา่การจบัคู่เสร็จเรียบร้อย
แลว้ สาํหรับขอ้มูลเก่ียวกบัการจบัคู่ปากกากบัอุปกรณ์บลูทูธ โปรดดูท่ี Pairing with a 
Bluetooth device (การจบัคู่กบัอุปกรณ์บลทููธ)

5 ปุ่มดา้นบน
• กดคา้งไวป้ระมาณ 3 วนิาทีเพื่อเปิดใชง้านโหมดจบัคู่
• กดคา้งไวป้ระมาณ 0.5 วนิาทีเพื่อเปิดใชง้าน OneNote

หมายเหตุ: คุณสมบติัน้ีจะทาํงานแมเ้ม่ือหนา้จออุปกรณ์ของคุณถูกลอ็คไว้
• กดสองคร้ังอยา่งต่อเน่ืองเพื่อถ่ายภาพหนา้จอและส่งไปท่ี OneNote

• กดคา้งไวป้ระมาณ 0.5 วนิาที หรือกดสองคร้ังอยา่งต่อเน่ืองเพื่อปลุกเรียกคอมพิวเตอร์
หรือแทบ็เลต็จากสถานะสแตนดบ์ายแบบเช่ือมต่อไว้
หมายเหตุ: คุณสมบติัน้ีสามารถใชง้านไดเ้ฉพาะกบัอุปกรณ์ท่ีรองรับคุณสมบติัการ
สแตนดบ์ายแบบเช่ือมต่อไวแ้ลว้

• ขณะท่ีอยูใ่นโหมดการนาํเสนอ กดคา้งไวป้ระมาณ 0.5 วนิาทีเพื่อไปท่ีสไลดต่์อไป 
และกดสองคร้ังอยา่งต่อเน่ืองเพื่อไปท่ีสไลดก่์อนหนา้
หมายเหตุ: คุณสมบติัน้ีสามารถใชไ้ดเ้ฉพาะหลงัจากติดตั้งแผงควบคุมของ Active 
Pen สาํหรับคาํแนะนาํในการติดตั้งแผงควบคุมของ Active Pen โปรดดูท่ี 
Installing Active Pen Control Panel (การติดตั้งแผงควบคุม 
Active Pen)
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การตั้งค่า Dell Active Pen

การตดิตั้งแบตเตอร่ี
Dell Active Pen ใชถ่้าน AAAA จาํนวนหน่ึงกอ้น และถ่านกระดุมจาํนวนสองกอ้น
ถ่าน AAAA จดัส่งพลงังานสาํหรับส่วนปลายและปุ่ มบาร์เรล ถ่านกระดุมจดัส่งพลงังานสาํหรับฟังกช์นับลทููธ และคุณสมบติัการเปิด
ใชง้านด่วนของปุ่มดา้นบน

การใส่ถ่าน AAAA

ข้อควรระวงั: การใส่ถ่าน AAAA ไม่ถูกต้องจะสร้างความเสียหายกบัปากกา

1 แกะฝาดา้นบนออกจากปากกา

1 ปากกา 2 ฝาดา้นบน

2 ใส่ถ่าน AAAA เขา้ไปในปากกาโดยหนัดา้นขั้วบวกเขา้

1 ปากกา 2 ถ่าน AAAA

3 ใส่ฝาดา้นบนกลบัเขา้ไปในปากกา

การใส่ถ่านกระดุม

ข้อควรระวงั: การใส่ถ่านกระดุมไม่ถูกต้องจะสร้างความเสียหายกบัปากกา
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หมายเหตุ: ขอ้มูลการจบัคู่จะสูญหายเม่ือคุณถอดถ่านกระดุมออก หากตอ้งการจบัคู่ปากกากบัอุปกรณ์ของคุณ ดูท่ี 
“Pairing with a Bluetooth device (การจบัคู่กบัอุปกรณ์บลูทูธ)”

1 แกะฝาดา้นบนออกจากปากกา

1 ปากกา 2 ฝาดา้นบน

2 ถอดฝาปิดถ่านกระดุมออก

หมายเหตุ: สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม ดูท่ี Removing the coin-cell battery holder (การถอดฝา
ปิดถ่านกระดุมออก)

1 ฝาดา้นบน 2 ฝาปิดถ่านกระดุม
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3 ใส่ถ่านกระดุมโดยหนัดา้นขั้วลบเขา้

1 ถ่านกระดุม (2) 2 ท่ีใส่ถ่าน

4 ใส่ฝาปิดถ่านกระดุมกลบัคืน

5 ใส่ฝาดา้นบนกลบัคืน
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ภาพ: การถอดทีใ่ส่ถ่านกระดุมออก

ใชป้ลายน้ิวของคุณ คลายเกลียวท่ีใส่ถ่านกระดุมออกจากฝาดา้น
บน
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หากคุณประสบกบัความยุง่ยากในการ
ถอดท่ีใส่ถ่านกระดุมออกโดยใชป้ลาย
น้ิว ใหใ้ชเ้หรียญหรือไขควงหวัแบน

การจบัคู่กบัอุปกรณ์บลูทูธ 

หมายเหตุ: คุณสามารถใช ้Dell Active Pen เฉพาะกบัคอมพิวเตอร์และแทบ็เลต็ของ Dell ท่ีเลือกเท่านั้น โปรดดู
ท่ี www.dell.com
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หมายเหตุ: หากมีรายช่ือปากกาน้ีอยูแ่ลว้ในรายการอุปกรณ์บลทููธ ใหล้บปากกาออกจากรายการก่อนท่ีจะจบัคู่กบัอุปกรณ์ของ
คุณ

1 กดปุ่มดา้นบนคา้งไวป้ระมาณ 3 วนิาทีเพื่อเปิดใชง้านโหมดจบัคู่
ไฟแสดงสถานะการจบัคู่ผา่นบลทููธจะเร่ิมตน้กะพริบเพื่อยนืยนัวา่โหมดจบัคู่ถูกเปิดใชง้านแลว้

2 ใน Windows Search พิมพค์าํวา่ Bluetooth

3 จากรายการท่ีปรากฎ แตะหรือคลิกท่ี Bluetooth Settings (การตั้งค่าบลูทูธ)
4 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่มีการเปิดใชง้านบลูทูธแลว้
5 จากรายการอุปกรณ์ แตะหรือคลิกท่ี Dell PN556W Pen→จบัคู่

หมายเหตุ: หาก Dell PN556W Pen ไม่มีอยูใ่นรายการ ใหแ้น่ใจวา่โหมดจบัคู่ถกูเปิดใชง้านบนปากกา

6 ยนืยนัขั้นตอนการจบัคู่ทั้งบนปากกาและอุปกรณ์
ไฟแสดงสถานะการจบัคู่ผา่นบลทููธจะเปล่ียนเป็นสีขาวน่ิงประมาณ 2 - 3 วนิาทีเพื่อยนืยนัการจบัคู่ จากนั้นไฟแสดงสถานะ
จะดบั หลงัจากท่ีจบัคู่ปากกากบัอุปกรณ์แลว้ อุปกรณ์ทั้งสองจะเช่ือมต่อโดยอตัโนมติัเม่ือบลทููธถกูเปิดใชง้าน และอยูใ่นระยะ
สญัญาณบลูทูธ
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Active Pen Control Panel (แผง
ควบคุมของ Active Pen) 
คุณสามารถปรับแต่งปุ่มต่างๆ บนปากกาของคุณ เปล่ียนความไวต่อแรงกด และอ่ืนๆ โดยใชแ้ผงควบคุมของ Active Pen
 

การตดิตั้ง Active Pen Control Panel (แผงควบคุมของ 
Active Pen)

ในการติดตั้ง Active Pen Control Panel (แผงควบคุมของ Active Pen):

1 เปิดคอมพิวเตอร์หรือแทบ็เลต็
2 ไปท่ี www.dell.com/support/drivers

3 แตะหรือคลิกท่ี View products (ดูผลติภณัฑ์)

4 แตะหรือคลิกท่ี Electronics & Accessories (ระบบอเิลก็ทรอนิกส์และอุปกรณ์เสริม)

5 แตะหรือคลิกท่ี Stylus (สไตลสั)

6 แตะหรือคลิกท่ี Dell Active Pen 5000 Series

7 เล่ือนหนา้ลงและขยาย Application (แอปพลเิคชัน)

8 แตะหรือคลิกท่ี Download File (ดาวน์โหลดไฟล์)
9 บนัทึกไฟล์
10 หลงัจากท่ีดาวนโ์หลดเสร็จแลว้ เปิดไฟลแ์ละทาํตามคาํแนะนาํบนหนา้จอเพื่อติดตั้ง Active Pen Control Panel 

(แผงควบคุมของ Active Pen)
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การใช้ Active Pen Control Panel (แผงควบคุมของ 
Active Pen)

ปุ่มปากกาดา้นบน เลือก Enable Presentation Mode (เปิดใช้งานโหมดงานนําเสนอ) เพื่อ
ใชปุ่้มน้ีในการนาํทางผา่นงานนาํเสนอ PowerPoint

ปุ่มบาร์เรลดา้นบน ช่วยใหคุ้ณสามารถเลือกฟังกช์นัใดฟังกช์นัหน่ึงต่อไปน้ีเม่ือคลิกปุ่ม:

• Context Menu (เมนูบริบท) (คลิกขวา)
• Erase (ลบ) (กดคา้งไวเ้พื่อลบ)

• เลือ่นหน้าขึน้
• เลือ่นหน้าลง
• คดัลอก
• วาง
• เลกิทาํ
• ทาํซ้ํา

หมายเหตุ: เลือก Enable barrel buttons while hovering (เปิด
ใช้งานปุ่ มบาร์เรลขณะทีอ่ยู่เหนือ) เพื่อเปิดใชง้านปุ่มบาร์เรลดา้นบนขณะท่ีส่วนปลายอยู่
เหนือหนา้จอโดยท่ีส่วนปลายไม่สมัผสักบัหนา้จอ
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ปุ่มบาร์เรลดา้นใต้ ช่วยใหคุ้ณสามารถเลือกฟังกช์นัใดฟังกช์นัหน่ึงต่อไปน้ีเม่ือคลิกปุ่ม:

• Erase (ลบ) (กดคา้งไวเ้พื่อลบ)

• Context Menu (เมนูบริบท) (คลิกขวา)
• เลือ่นหน้าขึน้
• เลือ่นหน้าลง
• คดัลอก
• วาง
• เลกิทาํ
• ทาํซ้ํา

หมายเหตุ: เลือก Enable barrel buttons while hovering (เปิด
ใช้งานปุ่ มบาร์เรลขณะทีอ่ยู่เหนือ) เพื่อเปิดใชง้านปุ่มบาร์เรลดา้นใตข้ณะท่ีส่วนปลายอยู่
เหนือหนา้จอโดยท่ีส่วนปลายไม่สมัผสักบัหนา้จอ

ตวัเลือกส่วนปลายของปากกา เล่ือนตวัเล่ือนเพื่อเปล่ี◌่ยนความไวของปากกา เลือก Hard press to 
double-click (กดแบบต่อเน่ืองเพือ่คลกิสองคร้ัง) เพื่อเปิดใชง้านการคลิกสอง
คร้ังเม่ือกดส่วนปลายของปากกาคา้งไว้

หมายเหตุ: คลิกท่ี Go to Microsoft Pen Control Panel (ไปทีแ่ผงควบคุมของ Microsoft 
Pen)สาํหรับตวัเลือกการกาํหนดค่าเพิ่มเติม
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การจบัปากกา Dell Active Pen
จบัปากกา Dell Active Pen หมือนกบัท่ีคุณจบัดินสอหรือปากกา ปรับท่ีจบัเพื่อใหคุ้ณสามารถใชปุ่้มบาร์เรลไดอ้ยา่งง่ายดาย 
ใหแ้น่ใจวา่คุณจะไม่กดปุ่มบาร์เรลโดยบงัเอิญในขณะท่ีเขียนหรือวางตาํแหน่งปากกา Dell Active Pen
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การแก้ปัญหา
หมายเหตุ: คุณสามารถใช ้Dell Active Pen เฉพาะกบัคอมพิวเตอร์และแทบ็เลต็ของ Dell ท่ีเลือกเท่านั้น โปรดดู
ท่ี www.dell.com

ปัญหา สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไขทีเ่ป็นไปได้

ปากกาใชง้านไม่ได้
• ใส่ถ่านไม่ถูกตอ้ง • ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ใส่ถ่านถกูตอ้ง 

สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม โปรดดูท่ี 
Installing batteries 
(การใส่ถ่าน)

• ถ่านหมด • เปล่ียนถ่าน สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม 
โปรดดูท่ี Installing 
batteries (การใส่ถ่าน)

ปากกาไม่สามารถเขียนได ้และปุ่มบาร์เรล
ใชง้านไม่ได้

อาจเป็นเพราะใส่ถ่าน AAAA ไม่ถูก
ตอ้ง หรือถ่านหมด

เปล่ียนถ่าน AAAA สาํหรับขอ้มูลเพิ่ม
เติม โปรดดูท่ี Installing the 
AAAA battery (การใส่ถ่าน 
AAAA)

ฟังกช์นัค่าเร่ิมตน้สาํหรับปุ่มบาร์เรลใชง้าน
ไม่ได้

ฟังกช์นัท่ีไม่รองรับโดยแอปพลิเคชนั ทดสอบปุ่มบาร์เรลใน OneNote 
หรือแอปพลิเคชนัอ่ืนท่ีรองรับคุณสมบติั
เหล่าน้ี

การกดปุ่ มดา้นบน 0.5 วนิาทีไม่สามารถ
เปิด OneNote • OneNote ไม่ไดติ้ดตั้ง • ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดติ้ดตั้ง 

OneNote บนอุปกรณ์ของคุณ

• ปากกาไม่สามารถจบัคู่กบัอุปกรณ์
ของคุณ

• ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไดจ้บัคู่ปากกา
กบัอุปกรณ์ของคุณ สาํหรับขอ้มูล
เพิ่มเติม โปรดดูท่ี Pairing 
with a Bluetooth 
device (การจบัคู่กบัอุปกรณ์บลู
ทูธ)

• ถ่านกระดุมอาจจะหมด • เปล่ียนถ่านกระดุม สาํหรับขอ้มูล
เพิ่มเติม โปรดดูท่ี Installing 
coin-cell batteries 
(การใส่ถ่านกระดุม)

• เปล่ียนถ่านกระดุมแลว้ และจะไม่มี
การจบัคู่ปากกากบัอุปกรณ์ของคุณ
อีกคร้ัง

• ลบปากกาออกจากรายการอุปก
รณ์บลทููธ และจบัคู่กบัอุปกรณ์ของ
คุณใหม่ สาํหรับรายละเอียดเพิ่มเติม 
ดูท่ี Pairing with a 

16



ปัญหา สาเหตุทีเ่ป็นไปได้ การแก้ไขทีเ่ป็นไปได้

Bluetooth device (การ
จบัคู่กบัอุปกรณ์บลูทูธ)

การกดปุ่ มดา้นบนแบบต่อเน่ืองไม่สามารถ
ถ่ายภาพหนา้จอได้

Windows update 
KB2968599 ไม่ไดติ้ดตั้งบน
อุปกรณ์ของคุณ

ติดตั้ง Windows update 
KB2968599 ไดจ้ากเวบ็ไซต ์
Microsoft

ไม่สามารถจบัคู่ปากกากบัอุปกรณ์ของคุณ
• อุปกรณ์ท่ีไม่รองรับ • Dell Active Pen สามารถ

ใชง้านไดเ้ฉพาะกบัอุปกรณ์ของ 
Dell เท่านั้น

• ไดรเวอร์บลทููธบนอุปกรณ์ของคุณ
ล่าสมยั

• ติดตั้งไดรเวอร์บลูทูธล่าสุดสาํหรับ
อุปกรณ์ของคุณ

ปากกาแสดงคาํวา่ Not 
Connected (ไม่ได้เช่ือมต่อ) ใต้
รายการอุปกรณ์บลทููธ

ปากกาไม่สามารถจบัคู่กบัอุปกรณ์ของคุณ
อย◌่่างถกูตอ้ง • ติดตั้งไดรเวอร์บลูทูธล่าสุดสาํหรับ

อุปกรณ์ของคุณ
• ลบปากกาออกจากรายการบลูทูธ

ของคุณและจบัคู่อีกคร้ัง สาํหรับ
ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจบัคู่กบั
อุปกรณ์ของคุณ โปรดดูท่ี 
Pairing with a 
Bluetooth device (การ
จบัคู่กบัอุปกรณ์บูลทูธ)

ไฟแสดงสถานะการจบัคู่ผา่นบลูทูธไม่ติด ถ่านกระดุมอาจจะหมด เปล่ียนถ่านกระดุม สาํหรับขอ้มูลเพิ่มเติม 
โปรดดูท่ี Installing coin-cell 
batteries (การใส่ถ่านกระดุม)

การกดปุ่ มดา้นบนคา้งไว ้0.5 วนิาที 
หรือการกดปุ่มสองคร้ังต่อกนัไม่สามารถ
ปลุกเรียกคอมพิวเตอร์หรือแทบ็เลต็จาก
สถานะสแตนดบ์ายท่ีเช่ือมต่อไวแ้ลว้

คอมพิวเตอร์หรือแทบ็เลต็ของคุณอาจไม่
รองรับคุณสมบติัการสแตนดบ์ายท่ีเช่ือม
ต่อไวแ้ลว้

ใหแ้น่ใจวา่ใชคุ้ณสมบติัน้ีบนคอมพิวเตอร์
และแทบ็เลต็ท่ีรองรับคุณสมบติัการ
สแตนดบ์ายท่ีเช่ือมต่อไวแ้ลว้ คน้หา 
PN556W บนเวบ็ไซต ์Dell 
สาํหรับรายการอุปกรณ์ท่ีรองรับ
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รายละเอยีดทางเทคนิค
รุ่น PN556W

ยาว 145 มม. (5.71 น้ิว)

เสน้ผา่ศนูยก์ลาง 9.5 มม. (0.37 น้ิว)

นํ้าหนกั 18 ก. (0.04 ปอนด)์

ระบบไร้สาย Bluetooth Smart Low Energy 4.0

ระยะการใชง้านแบบไร้สาย 10 ม. (32.80 ฟุต)

ความสูงท่ีส่วนปลายของปากกาสามารถตรวจจบัได้ 5 มม.ถึง 10 มม. (0.2 น้ิว ถึง 0.39 น้ิว)

ถ่าน • ถ่านแบบชาร์จไม่ได ้AAA

• ถ่านกระดุม 319 (2)

ระบบปฏิบติัการท่ีสนบัสนุน • Windows 8.1 ท่ีติดตั้งการอปัเดตล่าสุด
• Windows 10
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การขอรับความช่วยเหลอืและการตดิต่อกบั Dell

วธีิการช่วยเหลอืตนเอง
คุณสามารถขอรับขอ้มูลและวธีิใชเ้ก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของ Dell โดยใชแ้หล่งขอ้มูลวธีิการช่วยเหลือตนเอง:

ขอ้มูลเก่ียวกบัผลิตภณัฑแ์ละบริการของ Dell www.dell.com

Windows 8.1 และ Windows 10 แอป Dell Help & Support

Windows 10 แอป Get started

Windows 8.1 แอป Help + Tips

การเขา้ถึงความช่วยเหลือใน Windows 8.1 และ 
Windows 10

ใน Windows search, พิมพค์าํวา่ Help and 
Support, และกด Enter

ความช่วยเหลือออนไลนส์าํหรับระบบปฏิบติัการ www.dell.com/support/windows 

ขอ้มูลการแกไ้ขปัญหา, คู่มือผูใ้ช,้ คาํแนะนาํการตั้งค่า, ขอ้มูล
จาํเพาะของผลิตภณัฑ,์ บลอ็คความช่วยเหลือทางดา้นเทคนิค, 
ไดรเวอร์, การอปัเดตซอฟตแ์วร์ และอ่ืนๆ

www.dell.com/support 

การตดิต่อกบั Dell

หากตอ้งการติดต่อ Dell สาํหรับฝ่ายขาย การสนบัสนุนดา้นเทคนิค หรือปัญหาเก่ียวกบับริการลกูคา้ โปรดดูท่ี 
www.dell.com/contactdell

หมายเหตุ: โดยบริการเหล่าน้ีอาจมีใหบ้ริการเฉพาะในบางประเทศและบางผลิตภณัฑเ์ท่านั้น และบริการบางอยา่งอาจไม่มีให้
บริการในประเทศของคุณ

หมายเหตุ: หากไม่สามารถเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต สามารถคน้หาขอ้มูลติดต่อไดจ้ากใบแจง้หน้ี ใบกาํกบัสินคา้ บิล หรือแคตา
ลอ็กสินคา้ของ Dell
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ข้อมูลตามกฎหมาย
การรับประกนั
การรับประกนัแบบจาํกดัและนโยบายการส่งคนื
ผลิตภณัฑภ์ายใตแ้บรนด ์Dell มีการรับประกนัฮาร์ดแวร์แบบจาํกดั 1 ปี หากซ้ือพร้อมกบัระบบของ Dell จะยดึถือตามการรับ
ประกนัของระบบ

สําหรับลูกค้าในประเทศสหรัฐฯ:

การซ้ือและการใชง้านผลิตภณัฑน้ี์เป็นไปตามขอ้ตกลงของผูใ้ชข้อง Dell ซ่ึงคุณสามารถคน้หาไดท่ี้ www.dell.com/
terms เอกสารน้ีประกอบดว้ยคาํสัง่อนุญาโตตุลาการท่ีมีผลผกูพนั

สําหรับลูกค้าในทวปียุโรป, ตะวนัออกกลาง และแอฟริกา: 
ผลิตภณัฑภ์ายใตแ้บรนด ์Dell ท่ีขายและใชง้านอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งสิทธิตามกฎหมายของผูบ้ริโภคระดบัประเทศท่ีมีผลบงัคบัใช ้
เง่ือนไขขอ้ตกลงการขายของร้านคา้ปลีกต่าง ๆ ท่ีคุณไดเ้ขา้ร่วม (ซ่ึงนาํมาปรับใชร้ะหวา่งคุณและร้านคา้ปลีก) และเง่ือนไขสญัญา
สาํหรับผูใ้ชข้อง Dell

นอกจากน้ี Dell อาจจดัใหมี้การรับประกนัฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม - สามารถคน้หารายละเอียดฉบบัสมบูรณ์ในเง่ือนไขสญัญาและการรับ
ประกนัสาํหรับผูใ้ชข้อง Dell ไดท่ี้ www.dell.com, เลือกรายช่ือประเทศของคุณจากรายการดา้นล่างของหนา้ “home 
(หลกั)” จากนั้นคลิกท่ีลิงก ์“terms and conditions (เง่ือนไขและขอ้กาํหนด)” สาํหรับเง่ือนไขของผูใ้ช ้หรือลิงก ์
"support (สนบัสนุน) สาํหรับเง่ือนไขการรับประกนั

สําหรับลูกค้าทีไ่ม่ได้อยู่ในประเทศสหรัฐฯ:

ผลิตภณัฑภ์ายใตแ้บรนด ์Dell ท่ีขายและใชง้านอยูภ่ายใตก้ารบงัคบัแห่งสิทธิตามกฎหมายของผูบ้ริโภคระดบัประเทศท่ีมีผลบงัคบัใช ้
เง่ือนไขขอ้ตกลงการขายของร้านคา้ปลีกต่าง ๆ ท่ีคุณไดเ้ขา้ร่วม (ซ่ึงนาํมาปรับใชร้ะหวา่งคุณและร้านคา้ปลีก) และเง่ือนไขการรับ
ประกนัสาํหรับผูใ้ชข้อง Dell นอกจากน้ี Dell อาจจดัใหมี้การรับประกนัฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม - สามารถคน้หารายละเอียดฉบบั
สมบูรณ์เก่ียวกบัเง่ือนไขการรับประกนัของ Dell ไดท่ี้ www.dell.com, เลือกรายช่ือประเทศของคุณจากรายการดา้นล่าง
ของหนา้ “home (หลกั)” จากนั้นคลิกท่ีลิงก ์“terms and conditions (เง่ือนไขและขอ้กาํหนด)” หรือลิงก ์
"support (สนบัสนุน) สาํหรับเง่ือนไขการรับประกนั
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คาํแถลงว่าด้วยระเบียบข้อบังคบั
ประกาศ FCC (สหรัฐอเมริกาเท่าน้ัน) และข้อมูลเกีย่วกบัระเบียบข้อบัง
คบัอืน่ๆ
สาํหรับประกาศ FCC และขอ้มูลเก่ียวกบัระเบียบขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ใหดู้เวบ็ไซตค์วามสอดคลอ้งกบัระเบียบขอ้บงัคบัท่ี 
www.dell.com\regulatory_compliance

อุปกรณ์น้ีสอดคลอ้งกบัส่วนท่ี 15 ของกฎ FCC การทาํงานเป็นไปตามเง่ือนไข 2 ขอ้ต่อไปน้ี:

1 อุปกรณ์น้ีตอ้งไม่ก่อใหเ้กิดสญัญาณรบกวน
2 อุปกรณ์ตอ้งสามารถทนต่อการรบกวนใดๆ ท่ีไดรั้บ รวมทั้งการรบกวนท่ีอาจก่อใหเ้กิดการทาํงานท่ีไม่พึงประสงค์

ข้อควรระวงั: การเปลีย่นแปลงหรือดดัแปลงในอุปกรณ์นีท้ีไ่ม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กรทีม่หีน้าทีรั่บผดิชอบเร่ืองความ
สอดคล้อง จะทาํให้สิทธ์ิในการใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้ส้ินสุด

อุปกรณ์น้ีไดรั้บการทดสอบและพบวา่สอดคลอ้งกบัขอ้จาํกดัสาํหรับอุปกรณ์ดิจิตอล คลาส B ตามส่วนท่ี 15 ของกฎระเบียบ FCC 
ขอ้ จาํกดัเหล่าน้ีไดรั้บการออกแบบเพื่อใหก้ารป้องกนัท่ีเหมาะสมต่อการรบกวนท่ีเป็นอนัตรายในการติดตั้งภายในท่ีอยูอ่าศยั อุปกรณ์น้ี
สร้าง ใช ้และสามารถแผพ่ลงังานความถ่ีคล่ืนวทิย ุและถา้ไม่ไดติ้ดตั้งและใชง้านตามคาํแนะนาํ อาจก่อใหเ้กิดการรบกวนท่ีเป็นอนัตราย
ต่อการส่ือสารทางวทิย ุอยา่งไรกต็าม ไม่มีการรับประกนัวา่การรบกวนจะไม่เกิดข้ึนในการติดตั้งท่ีเป็นเฉพาะ หากอุปกรณ์น้ีทาํใหเ้กิด
การรบกวนท่ีเป็นอนัตรายต่อเคร่ืองรับวทิยหุรือโทรทศันซ่ึ์งสามารถตรวจสอบไดโ้ดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ ผูใ้ชส้ามารถท่ีลองแกไ้ข
การรบกวนโดยทาํตามมาตรการต่อไปน้ีหน่ึงอยา่งหรือมากกวา่:

• ปรับทิศทางหรือเปล่ียนสถานท่ีของเสาอากาศรับสญัญาณ
• เพิ่มระยะห่างระหวา่งอุปกรณ์และเคร่ืองรับสญัญาณ
• เช่ือมต่ออุปกรณ์ลงในเตา้เสียบในวงจรท่ีแตกต่างจากท่ีใชเ้สียบเคร่ืองรับอยู่
• ปรึกษาตวัแทนจาํหน่าย หรือช่างเทคนิควทิย/ุโทรทศันท่ี์มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

ตอ้งใชส้ายเคเบิลกนัคล่ืนรบกวนกบัอุปกรณ์น้ี เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้จาํกดั คลาส A ของ FCC
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