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เกีย่วกบัชุดหฟูงัของคณุ

ดว้ย Nokia Bluetooth Mono Headset BH‑218 คณุจะสามารถโทรออกและรับสายไดง้า่ยกวา่
เคย ในการรับสาย เพยีงยกหฟัูงและสนทนา ชดุหฟัูงจะเปิด เชือ่มตอ่กับโทรศัพทข์องคณุ และรับ
สายโดยอตัโนมัติ

พืน้ผวิของผลติภัณฑน์ีป้ราศจากสารนกิเกลิ

คาํเตอืน:
ผลติภัณฑน์ีม้ชี ิน้สว่นขนาดเล็ก โปรดเก็บใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

ชิน้สว่นของผลติภัณฑเ์ป็นสือ่แมเ่หล็ก วัตถทุีทํ่าจากโลหะอาจดงึดดูเขา้หาผลติภัณฑ์ อยา่วาง
บัตรเครดติหรอืสือ่เก็บแมเ่หล็กอืน่ไวใ้กลผ้ลติภัณฑ์ เนือ่งจากขอ้มลูทีเ่ก็บไวภ้ายในอาจถกูลบ
ได ้

อา่นคูม่อืผูใ้ชอ้ยา่งละเอยีดกอ่นการใชง้านผลติภัณฑ์ และอา่นคูม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณ์ทีค่ณุเชือ่ม
ตอ่กบัผลติภัณฑด์ว้ย

สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดไปที ่www.nokia.com/support

ปุ่ มและชิน้สว่น

1 ทีเ่ก็บหฟัูงพรอ้มไฟแสดงสถานะ
2 ไมโครโฟน
3 สวติชปิ์ดเสยีง 
4 หฟัูง
5 คลปิหนบี
6 ปุ่ มมัลตฟัิงกช์นั 
7 ชอ่งเสยีบอปุกรณ์ชารจ์

เกีย่วกบัการเชือ่มตอ่ Bluetooth

คณุสามารถใช ้Bluetooth เพือ่ทําการเชือ่มตอ่ไรส้ายกบัอปุกรณ์อืน่ๆ ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้เชน่
โทรศัพทม์อืถอื
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อปุกรณ์ตา่งๆ ไมจํ่าเป็นตอ้งอยูใ่นแนวสายตา แตอ่ปุกรณ์แตล่ะชิน้ตอ้งอยูใ่กลก้นัภายในระยะ
 10 เมตร (33 ฟตุ) การเชือ่มตอ่อาจไดรั้บผลกระทบจากสิง่กดีขวางตา่งๆ เชน่ ผนัง หรอือปุกรณ์
อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ

โทรศัพทน์ีเ้ป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.1 + EDR ทีส่นับสนุนรปูแบบดังตอ่
ไปนี:้ headset profile (1.1), handsfree profile (1.5) โปรดตรวจสอบกบับรษัิทผูผ้ลติ

รณ์อืน่ๆ เพือ่ดวูา่อปุกรณ์นัน้ๆ ใชง้านรว่มกบัโทรศัพทร์ุ่นนีไ้ดห้รอืไม่

การชารจ์แบตเตอรี่

คณุตอ้งชารจ์แบตเตอรีก่อ่นการใชช้ดุหฟัูง

คาํเตอืน:
ควรใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ทีไ่ดรั้บการรับรองจาก Nokia วา่ใชก้บัเครือ่งรุน่นีไ้ดเ้ทา่นัน้ การใชอ้ปุกรณ์
ประเภทอืน่นอกเหนอืจากนี้ อาจเป็นอนัตรายและทําใหก้ารรับประกนัหรอืรับรองสําหรับเครือ่ง
เป็นโมฆะไป การใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจเสีย่งกบัการลกุไหม  ้การระเบดิ หรอื
อนัตรายอืน่ๆ

1 เสยีบอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัชอ่งเสยีบปลัก้ไฟทีผ่นัง
2 เสยีบสายอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัชอ่งเสยีบอปุกรณ์ชารจ์ของชดุหฟัูง ไฟแสดงสถานะสแีดงจะ

เปลีย่นเป็นสเีขยีวเมือ่ชารจ์แบตเตอรีเ่ต็มแลว้
3 ใหป้ลดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากชดุหฟัูง แลว้ออกจากชอ่งเสยีบปล๊ักไฟทีผ่นังตามลําดับ

เมือ่คณุถอดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากเตา้เสยีบ ใหจั้บทีป่ล๊ักไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ
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แบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บการชารจ์จนเต็มจะทําใหส้ามารถสนทนาไดน้านถงึ  8 ชัว่โมง  และ
ไดน้านถงึ 150 ชัว่โมง  หากคณุเก็บหฟัูงไวใ้นทีเ่ก็บหฟัูง จะสามารถสแตนดบ์ายไดน้านถงึ
 3 เดอืน

เมือ่การชารจ์แบตเตอรีตํ่า่ ชดุหฟัูงจะสง่เสยีงบี๊พทกุๆ 5 นาทแีละไฟแสดงสถานะสแีดงจะกะพรบิ
หากเปิดเสยีงเตอืนไว ้คณุจะไดย้นิเสยีงบอกระดับแบตเตอรี่ ขณะกําลังชารจ์แบตเตอรี่ ไฟแสดง
สถานะสแีดงจะตดิขึน้

การตรวจสอบการชารจ์แบตเตอรี่
ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชดุหฟัูงเปิดอยู่ จากนัน้กด  ไฟสเีขยีวหมายความวา่มพีลังงานเพยีงพอ
หากไฟเป็นสเีหลอืง คณุอาจตอ้งชารจ์แบตเตอรีใ่หมโ่ดยเร็ว หากไฟเป็นสแีดง ใหช้ารจ์
แบตเตอรีใ่หม่

การเปิดหรอืปิดชุดหฟูงั

การเปิดเครือ่ง
นําหฟัูงออกจากทีเ่ก็บหฟัูง ชดุหฟัูงจะสง่เสยีงบี๊พ และไฟแสดงสถานะสเีขยีวจะกะพรบิ

หากคณุยังไมเ่คยจับคูช่ดุหฟัูงกบัโทรศัพท์ หรอืคณุไดล้า้งการจับคูอ่ปุกรณ์แลว้ โหมดจับคูจ่ะ
เปิดขึน้ จับคูแ่ละเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงเขา้กบัโทรศัพทข์องคณุภายใน 3 นาที

หากคณุเคยจับคูช่ดุหฟัูงมากอ่น ชดุหฟัูงจะเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ทีใ่ชล้า่สดุโดยอตัโนมัติ หากชดุ
หฟัูงหาโทรศัพทด์ังกลา่วไมพ่บ ชดุหฟัูงจะพยายามเชือ่มตอ่กบัโทรศัพทร์ายการถัดไปทีอ่ยูใ่น
รายชือ่ของอปุกรณ์ทีจั่บคู่ หากไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กับโทรศัพทภ์ายใน 30 นาท ีชดุหฟัูงจะปิดตัวลง

การปิดเครือ่ง
ใสห่ฟัูงกลับคนืลงในทีเ่ก็บหฟัูง ชดุหฟัูงจะสง่เสยีงแจง้เตอืน และไฟแสดงสถานะสแีดงจะ
กะพรบิหนึง่ครัง้ สายทัง้หมดจะถกูวาง

การจบัคูแ่ละเชือ่มตอ่ชุดหฟูงัเขา้กบัโทรศพัทข์องคณุ

กอ่นใชง้านหฟัูงนี้ คณุตอ้งจับคูแ่ละเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงเขา้กบัโทรศัพทท์ีใ่ชง้านรว่มกนัได ้

1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่โทรศัพทม์อืถอืของคณุเปิดอยูแ่ละปิดชดุหฟัูงแลว้
2 หากคณุยังไมเ่คยจับคูช่ดุหฟัูงกบัอปุกรณ์ หรอืคณุไดล้า้งการจับคูอ่ปุกรณ์แลว้ ใหเ้ปิดชดุ

ัง
หากคณุไดทํ้าการจับคูช่ดุหฟัูงกบัอปุกรณ์อืน่มากอ่นหนา้นีแ้ลว้  ใหก้ด  คา้งไว ้5 วนิาที
เครือ่งจะเปิดโหมดจับคู ่และไฟแสดงสถานะสฟ้ีาจะเริม่กะพรบิอย่างรวดเร็ว

3 เปิดใชง้าน Bluetooth บนโทรศัพทแ์ละตัง้คา่ใหค้น้หาอปุกรณ์ Bluetooth ภายในเวลา
 3 นาท ีสําหรับรายละเอยีด ใหด้คููม่อืผูใ้ชข้องโทรศัพท์
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4 ในโทรศัพท ์ใหเ้ลอืกชดุหฟัูงจากรายชือ่อปุกรณ์ทีพ่บ
5 หากเครือ่งถาม ใหป้้อนรหสัผา่น 0000

เมือ่เชือ่มตอ่ชดุหฟัูงแลว้ ไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะกะพรบิชา้ๆ

คณุสามารถจับคูช่ดุหฟัูงกบัโทรศัพทไ์ดม้ากถงึ 8 เครือ่ง แตค่ณุสามารถเชือ่มตอ่ไดเ้พยีง 2
เครือ่งในเวลาเดยีวกนัเทา่นัน้

สําหรับโทรศัพทบ์างเครือ่ง คณุอาจตอ้งทําการเชือ่มตอ่แยกตา่งหากหลังจากทําการจับคูแ่ลว้

เคล็ดลบั: ไมส่ามารถเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงเขา้กบัโทรศัพทท์ีใ่ชง้านรว่มกนัไดใ้ชห่รอืไม่ โปรดตรวจ
สอบวา่คณุชารจ์ชดุหฟัูง เปิดสวติช ์และจับคูก่บัโทรศัพทแ์ลว้

การสวมชุดหฟูงั

ในการใชห้ฟัูง ใหด้งึหฟัูงออกจากทีเ่ก็บหฟัูง แลว้ดันเขา้ไปในหเูบาๆ ชดุหฟัูงจะเปิดโดย
อตัโนมัติ

เมือ่คณุไมไ่ดใ้ชช้ดุหฟัูงของคณุ ใหเ้ก็บหฟัูงไวใ้นทีเ่ก็บหฟัูง กดหฟัูงเขา้กบัทีเ่ก็บใหแ้น่นเพือ่ให ้
ล็อคอยูก่บัที ่ชดุหฟัูงจะเปดโดยอตัโนมัติ

เคล็ดลบั: เก็บชดุหฟัูงของคณุไวใ้กลต้ัว โดยหนบีไวท้ีก่ระเป๋าของคณุเชน่เดยีวกับปากกา

ชดุหฟัูงของคณุมาพรอ้มกบัเอยีรแ์พดขนาดตา่งๆ ใหเ้ลอืกเอยีรแ์พดทีม่ขีนาดพอดแีละใหค้วาม
รูส้กึสบายตอ่หขูองคณุ

การเปลีย่นเอยีรแ์พด
ดงึเอยีรแ์พดทีใ่ชอ้ยูอ่อกจากหฟัูง แลว้ดันเอยีรแ์พดอนัใหมใ่หเ้ขา้ที่
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การเปลีย่นระดบัเสยีง

กําหนดระดับเสยีงทีโ่ทรศัพทข์องคณุ ระดับเสยีงดังกลา่วจะใชเ้ป็นระดับเสยีงทีเ่บาทีส่ดุ หาก
เสยีงรอบๆ ตัวคณุดังขึน้หรอืเบาลง ชดุหฟัูงจะเปลีย่นระดับเสยีงใหส้อดคลอ้ง

การโทรออกและรบัสาย

ในการโทรออกและรับสายโดยใชช้ดุหฟัูง คณุตอ้งเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงเขา้กบัโทรศัพทข์องคณุ

การโทรออก
โทรออกตามปกติ

การรบัสาย
นําหฟัูงออกจากทีเ่ก็บหฟัูง

เคล็ดลบั: หากหฟัูงไมอ่ยูใ่นทีเ่ก็บหฟัูง ใหก้ด 

การวางสาย
ใสห่ฟัูงในทีเ่ก็บหฟัูง

เคล็ดลบั: หากตอ้งการวางสาย คณุสามารถกด  ไดเ้ชน่กนั

การปฏเิสธสาย
กด  สองครัง้ หรอืใสห่ฟัูงกลับลงในทีเ่ก็บหฟัูง

การสลบัสายระหวา่งชุดหฟูงัและโทรศพัท์
กด  คา้งไว ้2 วนิาที

การปิดเสยีงหรอืเปิดเสยีงไมโครโฟน
เลือ่น  ไมโครโฟนจะปิดเสยีงเมือ่สแีดงแสดงขึน้
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เมือ่คณุไมไ่ดใ้ชส้ายและหฟัูงไมอ่ยูใ่นทีเ่ก็บหฟัูง คณุสามารถโทรซ้ําหมายเลขทีค่ณุโทรออก
ลา่สดุ หรอืใชก้ารโทรดว้ยเสยีงได  ้หากโทรศัพทข์องคณุสนับสนุนคณุสมบัตนิีร้่วมกบัชดุหฟัูง

การโทรซํา้หมายเลขทีโ่ทรออกลา่สดุ
กด  สองครัง้

การใชก้ารโทรดว้ยเสยีง
กด  คา้งไว ้2 วนิาท ีจากนัน้ ใหทํ้าตามคําแนะนําในคูม่อืผูใ้ชข้องโทรศัพท์

การจบัคูแ่ละเชือ่มตอ่ชุดหฟูงัเขา้กบัอปุกรณ์สองเครือ่ง

เมือ่คณุเคยจับคูแ่ละเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงกบัโทรศัพทเ์ครือ่งหนึง่แลว้ คณุยังสามารถเชือ่มตอ่ชดุหู
ฟังเขา้กบัโทรศัพทอ์ืน่ และจัดการสายจากทัง้โทรศัพทม์อืถอืสว่นตัวและของทีทํ่างานในเวลา
เดยีวกนัได ้เป็นตน้

1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่เปิดใชง้าน Bluetooth บนโทรศัพททั์ง้สองแลว้
2 ในการปิดชดุหฟัูง ใหก้ด  คา้งไว ้5 วนิาที
3 กด  คา้งไว ้5 วนิาทเีพือ่เปิดใชโ้หมดการจับคู่ แลว้จับคูช่ดุหฟัูงกบัโทรศัพทเ์ครือ่งทีส่อง
4 ปิดชดุหฟัูงและเปิดใหมอ่กีครัง้ ชดุหฟัูงจะเชือ่มตอ่เขา้กับโทรศัพททั์ง้สองเครือ่ง

การจดัการสายจากโทรศพัทส์องเครือ่ง

หากชดุหฟัูงของคณุเชือ่มตอ่อยูก่บัโทรศัพทส์องเครือ่ง คณุสามารถจัดการสายจากทัง้สอง
เครือ่งไดพ้รอ้มกนั

การสนทนาตอ่และปฏเิสธสายในโทรศพัทอ์กีเครือ่งหนึง่
กด  สองครัง้
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การวางสายทีส่นทนาอยู ่และรบัสายในโทรศพัทอ์กีเครือ่งหนึง่
กด 

การพกัสายทีส่นทนาอยู่ และรบัสายในโทรศพัทอ์กีเครือ่งหนึง่
กด  คา้งไว ้2 วนิาที

การสลบัระหวา่งสายทีใ่ชอ้ยูแ่ละสายทีพ่กัไว้
กด  คา้งไว ้2 วนิาที

การวางสายทีส่นทนาอยู ่และกลบัไปสนทนากบัสายทีพ่กัไว้
กด 

หากคณุโทรซ้ําหรอืใชก้ารโทรดว้ยเสยีง โทรศัพทท์ีค่ณุใชส้ายครัง้ลา่สดุดว้ยชดุหฟัูงจะเป็น
เครือ่งทีใ่ชโ้ทรออก

การเปิดหรอืปิดเสยีงเตอืน

เสยีงเตอืนจะแสดงความคดิเห็นและใหคํ้าแนะนําในรปูแบบเสยีง เชน่ เมือ่ทําการจับคูอ่ปุกรณ์
ของคณุ

1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ชดุหฟัูงเปิดอยูแ่ละเชือ่มตอ่กบัโทรศัพทข์องคณุแลว้
2 กด  คา้งไว ้9 วนิาท ีคณุจะไดย้นิเสยีงเตอืน

เมือ่คณุปิดใชง้านเสยีงเตอืน ไฟแสดงสถานะสเีหลอืงจะกะพรบิหนึง่ครัง้ เมือ่คณุเปิดใชง้านเสยีง
เตอืน ไฟแสดงสถานะสเีขยีวจะกะพรบิหนึง่ครัง้

การลา้งการจบัคู่

1 ในการปิดชดุหฟัูง ใหก้ด  คา้งไว ้5 วนิาที
2 กด  คา้งไว ้8 วนิาท ีชดุหฟัูงจะสง่เสยีงบี๊พสองครัง้ และไฟแสดงสถานะสแีดงและสเีขยีว

จะตดิขึน้สลับกนั
3 เมือ่เปิดชดุหฟัูง โหมดจับคูจ่ะเปิดขึน้โดยอตัโนมัติ

ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
โทรศัพทร์ุน่นีม้แีบตเตอรีใ่นตัวทีช่ารจ์ใหมไ่ด ้ถอดเปลีย่นไมไ่ด ้อยา่พยายามถอดแบตเตอรีอ่อกจากเครือ่ง เพราะคณุอาจทําใหเ้ครือ่งเสยี
หายได ้

โทรศัพทเ์ครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบใหใ้ชง้านเมือ่ไดรั้บพลังงานจากอปุกรณ์ชารจ์ตอ่ไปนี ้AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-11, AC-15, DC-4
และ DC-9 หมายเลขรุ่นของอปุกรณ์ชารจ์ทีถู่กตอ้งนัน้อาจแตกตา่งกนัไปตามประเภทของปลั๊กเสยีบ ความแตกตา่งของปลั๊กเสยีบจะระบไุว ้
ดว้ยคา่ใดคา่หนึง่ต่อไปนี ้E, X, AR, U, A, C, K หรอื B

แบตเตอรีส่ามารถนํามาชารจ์และคายประจแุบตเตอรีไ่ดเ้ป็นรอ้ยครัง้ แตแ่บตเตอรีก็่จะค่อยๆ เสือ่มสภาพไปในทีส่ดุ
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เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายเป็นคา่โดยประมาณเทา่นัน้ เวลาจรงิจะขึน้อยูก่บัหลายปัจจัย เชน่ การตัง้คา่โทรศัพท ์คณุสมบตัทิี่
กําลังใช ้สภาพแบตเตอรี ่และอณุหภมูิ

หากไมไ่ดใ้ชแ้บตเตอรีเ่ป็นเวลานาน คณุอาจจําเป็นตอ้งเชือ่มตอ่อปุกรณ์ชารจ์ แลว้ถอดอปุกรณ์ชารจ์แลว้เชือ่มตอ่อกีครัง้เพือ่เร ิม่ชารจ์
แบตเตอรี่

หากแบตเตอรีห่มด อาจตอ้งใชเ้วลาหลายนาทกีวา่ทีส่ญัลักษณ์แสดงการชารจ์จะปรากฏขึน้

เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านอปุกรณ์ชารจ์ของคณุ ใหถ้อดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากเตา้เสยีบและโทรศัพท ์ไมค่วรเสยีบแบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มแลว้คา้งไวก้บั
อปุกรณ์ชารจ์ เนือ่งจากการชารจ์เป็นเวลานานเกนิไปจะทําใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง หากคณุทิง้แบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มไว ้
แบตเตอรีจ่ะคายประจอุอกเองเมือ่เวลาผา่นไป

โปรดเกบ็แบตเตอรีไ่วใ้นทีท่ีม่อีณุหภมูริะหวา่ง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อณุหภมูทิีร่อ้นหรอืหนาวจัดทําใหป้ระสทิธภิาพและอายุ
การใชง้านของแบตเตอรีล่ดลง แบตเตอรีท่ีร่อ้นหรอืเย็นเกนิไปอาจทําใหโ้ทรศัพทไ์มส่ามารถใชง้านไดช้ัว่คราว

หา้มทิง้แบตเตอรีท่ีไ่มใ่ชล้งในกองไฟเพราะแบตเตอรีอ่าจระเบดิได ้การกําจัดแบตเตอรีต่อ้งเป็นไปตามกฎหมายของทอ้งถิน่ นํากลับมาใช ้
ใหม ่ถา้เป็นไปได ้และไมค่วรทิง้รวมกบัขยะภายในบา้น

ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ตามวัตถปุระสงคท์ีเ่หมาะสมเทา่นัน้ การใชง้านทีไ่มเ่หมาะสมหรอืการใชง้านอปุกรณ์ชารจ์ทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจเสีย่งตอ่
การลกุไหม ้การระเบดิ หรอือนัตรายอืน่ๆ และอาจสง่ผลตอ่การรับรองหรอืการรับประกนั หากคณุเชือ่วา่อปุกรณ์ชารจ์ชํารุดเสยีหาย ใหนํ้าไป
ทีศ่นูยบ์รกิารเพือ่ตรวจสอบกอ่นนําไปใชต้อ่ อยา่ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ทีช่ํารดุเสยีหาย ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ในอาคารเท่านัน้

การดแูลอปุกรณ์ของคณุ
คณุควรดูแลโทรศัพท ์อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิดว้ยความระมดัระวัง คําแนะนําต่อไปนีจ้ะชว่ยใหคุ้ณปฏบิตัติามเงือ่นไขการรับประกนั
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• เก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้ การจับตัวของไอน้ํา ความเปียกชืน้ และของเหลวทกุประเภท หรอืความชุม่ชืน้ จะทําใหเ้กดิองคป์ระกอบของ
แร่ ซึง่อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิสส์กึกรอ่นได ้หากโทรศัพทข์องคณุเปียกชืน้ ปลอ่ยใหเ้ครือ่งแหง้สนทิ

• อยา่ใชห้รอืเก็บอปุกรณ์ไวใ้นทีท่ีม่ฝีุ่ นหรอืทีส่กปรก เน่ืองจากอาจทําใหอ้ปุกรณ์สว่นทีส่ามารถขยับไดแ้ละสว่นประกอบทีเ่ป็น
อเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่เก็บอปุกรณ์ไวใ้นอณุหภมูทิีส่งู เน่ืองจากอณุหภมูสิงูอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านของอปุกรณ์สัน้ลง แบตเตอรีอ่าจเสือ่มสภาพ และ
ทําใหพ้ลาสตกิงอหรอืละลายได ้

• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีเ่ย็นจัด เน่ืองจากเมือ่อณุหภมูเิพิม่ข ึน้จนถงึอณุหภมูปิกต ิความชืน้จะกอ่ตัวขึน้ภายในเครือ่ง ซึง่อาจ
ทําใหอ้ปุกรณ์และแผงวงจรอเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่พยายามเปิดดภูายในเครือ่ง

• การดัดแปลงทีไ่มไ่ดร้ับการรับรองอาจทําใหอ้ปุกรณ์เสยีหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยอปุกรณ์วทิยสุือ่สารอกีดว้ย

• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่โทรศัพท ์การใชง้านโดยไมถ่นอมเครือ่งอาจทําใหแ้ผงวงจรภายในและกลไกเกดิความเสยีหายได ้

• ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาดพืน้ผวิของอปุกรณ์เทา่นัน้

การนํากลบัมาใชใ้หม่
สง่คนืผลติภณัฑอ์เิล็กทรอนกิส ์แบตเตอรี ่และวัสดบุรรจภุณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ไปยงัจดุคัดแยกขยะเฉพาะทกุครัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการกําจัดขยะที่
ไมม่กีารควบคุม และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวัสดุใชแ้ลว้ตา่งๆ

ลขิสทิธิแ์ละประกาศอืน่ๆ

คําประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง
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Nokia, Nokia Connecting People และโลโก ้Nokia Original Accessories เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ
Nokia Corporation

หา้มทําซ้ํา สง่ตอ่ จําหน่าย หรอืจัดเก็บเนื้อหาสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมดของเอกสารฉบบันี้ในรปูแบบใด  ๆโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อกัษรจาก Nokia Nokia ดําเนนินโยบายในการพัฒนาอยา่งต่อเนือ่ง Nokia จงึขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงและปรับปรงุสว่นหนึง่
สว่นใดของผลติภณัฑท์ีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารฉบับนีโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

เครือ่งหมายคําวา่ Bluetooth และโลโกเ้ป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใชง้านเครือ่งหมายนีโ้ดย Nokia จะเป็นการใชภ้ายใตใ้บ
อนุญาตใชง้าน

เนือ้หาในเอกสารนี้ใหข้อ้มลู "ตามสภาพทีเ่ป็น" โดยไมม่กีารรับประกันใดๆ ไมว่า่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย ซึง่รวมถงึและมไิดจํ้ากดัเพยีงการ
รับประกนัโดยนัยถงึความสามารถในการทํางานของผลติภณัฑท์ีจํ่าหน่าย และความเหมาะสมในการใชง้านตามวัตถปุระสงค ์ตลอดจนความ
ถกูตอ้ง ความเชือ่ถอืไดห้รอืขอ้มลูในเอกสารนี ้นอกเหนอืจากขอบเขตทีก่ฎหมายทีนํ่ามาใชร้ะบไุวเ้ท่านัน้ Nokia ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงแกไ้ขหรอืเพกิถอนเอกสารนี้ทกุเมือ่โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ตามขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ ไมว่า่จะอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ใด Nokia หรอืผูใ้หอ้นุญาตรายใดของ Nokia จะไมรั่บ
ผดิชอบตอ่การสญูหายของขอ้มลูหรอืรายได ้หรอืความเสยีหายพเิศษโดยอบุตักิารณ์ อนัเป็นผลสบืเนื่องหรอืความเสยีหายทางออ้มไมว่า่จะ
ดว้ยสาเหตใุด

ผลติภณัฑบ์างอยา่งทีม่ใีหบ้รกิารของผลติภณัฑอ์าจแตกต่างไปตามภมูภิาค โปรดตรวจสอบรายละเอยีดจากตัวแทนจําหน่าย Nokia เครือ่ง
รุน่นี้ประกอบดว้ยสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วรซ์ ึง่อยูภ่ายใตบ้งัคับของกฎหมายและขอ้บงัคับดา้นการสง่ออกของสหรัฐอเมรกิาและ

เทศอืน่ๆ หา้มกระทําการใดๆ ทีข่ดัแยง้ตอ่กฎหมาย

/ฉบบัที ่1.0 TH
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