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การรับประกันความสามารถในการทํางาน
ของผลิตภัณฑท่ีจําหนาย หรือความเหมาะสม
ในการใชงานตามวัตถุประสงค ตลอดจน
ความถกูตอง ความเช่ือถือไดหรือขอมูล
ในเอกสารน้ี นอกเหนือจากขอบเขตท่ี
กฎหมายระบุไวเทาน้ัน โนเกียขอสงวนสิทธิ์
ในการแกไขหรือเพิกถอนเอกสารน้ีโดย
ไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ผลิตภัณฑท่ีวางจําหนายอาจแตกตางกันไป
ตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบขอมูลกับ
ตัวแทนจําหนาย Nokia ของคุณ โทรศัพท
เคร่ืองน้ีประกอบดวยสินคา เทคโนโลยี หรือ
ซอฟตแวร ซ่ึงสอดคลองตามกฎหมายและ
ขอบังคับดานการสงออกของสหรัฐอเมริกา
และประเทศอื่นๆ หามกระทําการใดๆ ท่ี
ขัดแยงตอกฎหมาย

ขอมลูเบ้ืองตน
ดวย Nokia Bluetooth Stereo Headset 
BH-505 คุณจะสามารถโทรและรบัสาย
ไดโดยไมยุงยากโดยใชอุปกรณมือถือท่ี
รองรับ นอกจากนี้ คณุยังสามารถฟงเพลง
ไดจากเครื่องเลนเพลงที่ใชงานรวมกันได
โปรดอานคูมือผูใชนี้ใหละเอียดกอน
ใชงานชุดหฟูง และโปรดอานคูมือผูใช
ของอุปกรณที่คุณตองการเช่ือมตอ
เขากับชุดหฟูงดวย

ผลิตภัณฑนี้อาจมช้ิีนสวนขนาดเล็ก 
โปรดเก็บช้ินสวนเหลานี้ใหพนมือเด็ก

หมายเหตุ: พื้นผิวของ
อุปกรณนี้ไมมีนิกเกิลใน
ชั้นเคลือบ พื้นผิวของ
อุปกรณนี้มีสแตนเลส

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth จะชวยให
คุณเช่ือมตอกับโทรศัพทที่ใชงานรวมกัน
ไดโดยไมตองใชสาย ชุดหฟูงและ



ภาษาไทย
อุปกรณอ่ืนๆ ไมจําเปนตองอยูในแนว
สายตา แตอุปกรณเหลานี้ควรอยูใน
ระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) ระหวางอุปกรณ 
การเช่ือมตออาจไดรับสญัญาณรบกวน
จากสิง่กีดขวาง เชน กําแพง หรือ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ
ชุดหูฟงเปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth 
Specification 2.1 + EDR 

ที่สนับสนุนรูปแบบดังตอไปนี้ Headset 
Profile 1.1, Hands-Free Profile (HFP) 
1.5, Advanced Audio Distribution 
Profile (A2DP) 1.2 และ Audio Video 
Remote Control Profile 1.0 ตรวจสอบ
กับผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพ่ือดูความ
สามารถในการใชงานรวมกันกับอุปกรณนี้

เร่ิมตนการใชงาน
ชุดหูฟงจะมีสวนประกอบตางๆ ที่แสดง
อยูบนเพจช่ือเรื่องดังนี้ ไฟแสดงสถานะ 
(1), ฝาชองเสยีบอุปกรณชารจ (2), 
ปุมเปด/ปด (3), ปุมรับ/วางสาย (4), 
เอียรปล๊ัก (5), ปุมความดัง (6), 
ปุมกรอกลับ/กรอไปขางหนา (7), 
ไมโครโฟน (8) และปุมเลน/หยุดช่ัวคราว 
(9)

กอนใชงานหูฟง คุณตองชารจแบตเตอรี่
และจับคูชุดหฟูงเขากับอุปกรณที่ใชงาน
รวมกันได
ช้ินสวนของอุปกรณมีคุณสมบตัิเปน
แมเหล็ก วัสดุที่เปนโลหะอาจถูกดูด
เขากับอุปกรณ อยาวางบัตรเครดิตหรอื
สื่อเก็บขอมูลประเภทแถบแมเหล็กไว
ใกลอุปกรณ เพราะขอมูลภายในอาจ
ถูกลบได
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การชารจแบตเตอรี่
กอนชารจแบตเตอรี่ โปรดอาน “ขอมูล 
เกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ” 
ใหละเอียด

คําเตือน: ใชเฉพาะอุปกรณ
ชารจที่ไดรับการรับรองจาก 
Nokia ในการใชงานรวมกับ
อุปกรณรุนนี้เทานั้น การใช
กับอุปกรณประเภทอื่นอาจ
เปนผลใหการรับรองการ
ใชงานหรือการรับประกันเปน
โมฆะ และอาจกอใหเกิด
อันตรายได การใชอุปกรณ
ชารจที่ไมไดรับการรับรอง
อาจกอใหเกิดความเสี่ยงตอ
ไฟไหม การระเบิด หรือ
อันตรายอืน่ๆ

หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ
เสริม ใหจับที่ปลัก๊ไฟและดึงออก อยาดึง
ที่สายไฟ

1 เสียบอุปกรณชารจเขากบัชองเสียบ
ปล้ักไฟที่ผนัง

2 ยกฝาชองเสยีบอุปกรณชารจข้ึน 
และเสยีบสายอุปกรณชารจเขากับ
ชองเสียบอุปกรณ ไฟแสดงสถานะ
สแีดงจะตดิข้ึนระหวางการชารจ 
การชารจแบตเตอรีจ่นเต็มอาจใช
เวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง

3 เมื่อชารจแบตเตอรี่เตม็แลว ไฟแสดง
สถานะสเีขียวจะปรากฏขึ้น ให
ยกเลิกการเช่ือมตออุปกรณชารจ
จากชุดหฟูง แลวจากชองเสยีบ
ปล๊ักไฟที่ผนังตามลําดับ กดฝาลง
บนชองเสยีบอุปกรณชารจ

แบตเตอรี่ที่ไดรับการชารจจนเต็มจะ
ชวยใหเวลาในการสนทนานานถึง 
12 ช่ัวโมง เวลาในการสแตนดบาย 
375 ช่ัวโมง หรือเวลาในการเลนเพลง
นานถึง 10 ช่ัวโมง
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หากตองการตรวจสอบการชารจ
แบตเตอร่ีขณะท่ีชุดหฟูงไมไดเช่ือมตอ
กับอุปกรณชารจ ใหกดปุมเปด/ปด
เมือ่ชุดหฟูงเช่ือมตอกับโทรศัพทมือถือ 
หากไฟแสดงสถานะเปนสีเขียว 
นั่นหมายความวามีระดับการชารจท่ี
เพียงพอ หากไฟเปนสีเหลือง คุณอาจ
ตองชารจแบตเตอรี่ใหมโดยเร็ว หากไฟ
เปนสีแดง ใหชารจแบตเตอรี่ใหม
เมือ่การชารจแบตเตอรี่ต่ํา ชุดหฟูงจะ
สงเสยีงบี๊พทุกๆ 5 นาทีและไฟแสดง
สถานะสแีดงจะกะพริบ
การเปดหรือปดเครื่อง
หากตองการเปดเครื่อง ใหกดปุมเปด/ปด
คางไวประมาณ 5 วินาที ชุดหฟูงจะ
สงเสยีงบี๊พและไฟแสดงสถานะสเีขียว
จะกะพริบชาๆ ขณะท่ีชุดหฟูงจะ
พยายามเช่ือมตอเขากับอุปกรณที่
เช่ือมตอลาสดุท่ีรองรับรูปแบบ HFP 
Bluetooth เมื่อชุดหูฟงเช่ือมตอเขากับ

อุปกรณและพรอมใชงาน ไฟแสดง
สถานะสนี้ําเงินจะกะพริบชาๆ หากยัง
ไมไดจับคูชุดหูฟงกับอุปกรณ ชุดหูฟง
จะเขาสูโหมดจบัคูโดยอัตโนมัติ
หากตองการปดเครื่อง ใหกดปุมเปด/ปด
คางไวประมาณ 2 วินาที ชุดหฟูง
จะสงเสยีงบี๊พ และไฟแสดงสถานะ
สีแดงจะปรากฏขึ้นเปนเวลาสัน้ๆ หาก
ชุดหูฟงไมไดเช่ือมตอกับอุปกรณภายใน 
30 นาที ชุดหฟูงจะปดโดยอัตโนมัติ
การจับคูและเช่ือมตอชุดหูฟง
กอนใชงานหูฟงนี ้คุณตองจับคูและ
เช่ือมตอชุดหฟูงเขากับโทรศัพทที่
ใชงานรวมกันได 
หากโทรศัพทมอืถอืของคุณรองรับ
รูปแบบ A2DP Bluetooth และมี
คุณสมบัตเิครือ่งเลนเพลง คุณสามารถ
ใชโทรศพัทเลนเพลงผานชุดหูฟงได
หากโทรศัพทมอืถอืของคุณไมรองรับ
รูปแบบ A2DP คณุสามารถจับคูชุดหฟูง
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กับโทรศัพทมอืถอื และเครื่องเลนเพลง
ที่สนับสนุนรูปแบบน้ีไดโดยแยกกัน 
หากคณุไดจับคูและเช่ือมตอชุดหูฟง
เขากับโทรศพัทมือถือของคณุแลว 
ใหยกเลิกการเช่ือมตอชุดหฟูงจาก
โทรศัพทมือถือนั้นกอนทีจ่ะจับคูชุดหูฟง
เขากับเครือ่งเลนเพลง
ในการจับคูและเช่ือมตอชุดหฟูงเขากบั
โทรศัพทมือถือของคณุเมือ่โทรศัพท
มือถือสนับสนุนคุณสมบัตกิารสือ่สาร
ระยะใกล (NFC) ใหเปดใชงานคุณสมบตัิ
ดังกลาว และใชโทรศพัทของคุณสมัผัส
ที่บริเวณตามรูปภาพที่ 10 ที่ปรากฎ
ในสวนตนของคูมอืผูใชฉบับนี้ สําหรับ
รายละเอียดเกี่ยวกับเทคโนโลยี NFC 
ใหดูคูมอืผูใชโทรศัพทมือถือของคุณ
ในการจับคูและเช่ือมตอชุดหฟูงเขากบั
โทรศัพทมือถือของคณุเมือ่โทรศัพท
มือถือไมสนับสนุนเทคโนโลยี NFC 
ใหทําดังตอไปนี้

1 ตรวจสอบใหแนใจวาเปดโทรศัพท
มือถือหรือเครือ่งเลนเพลงอยูและ
ปดชุดหูฟงแลว

2 หากยังไมเคยจับคูชุดหูฟงกบัอุปกรณ 
ใหเปดชุดหูฟง ชุดหูฟงจะเขาสูโหมด
จับคู และไฟแสดงสถานะสีฟาจะเริ่ม
กะพรบิอยางรวดเร็ว
หากทําการจับคูชุดหฟูงกับโทรศพัท
กอนหนานี้แลว โปรดตรวจสอบ
ใหแนใจวาชุดหฟูงปดอยู และกดปุม
เปด/ปดคางไว (ประมาณ 8 วนิาที) 
จนกวาไฟแสดงสถานะสีน้ําเงิน
จะเริ่มกะพริบอยางรวดเร็ว

3 เปดใชงานคุณสมบตัิ Bluetooth 
บนอุปกรณของคุณและต้ังคาใหคนหา
อุปกรณ Bluetooth ภายในเวลา
ประมาณ 3 นาที สําหรับรายละเอียด 
ใหดูคูมือผูใชของโทรศัพทมือถือ
ของคุณ

4 เลือกชุดหฟูงจากรายการของอุปกรณ
ที่พบ
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5. หากจําเปน ใหปอนรหสัผาน 0000 

เพ่ือจบัคูและเช่ือมตอชุดหฟูงเขากบั
โทรศัพทของคุณ หากโทรศพัทของ
คุณไมมีแปนพิมพ อาจมีการใชรหัส
ผานนีต้ามคาเริ่มตน
สําหรับโทรศัพทบางเครื่อง คุณอาจ
ตองทําการเช่ือมตอแยกตางหาก
หลังจากทําการจบัคูแลว

เมือ่ชุดหฟูงเช่ือมตอเขากับโทรศัพทของ
คุณและพรอมใชงาน ไฟแสดงสถานะ
สีน้ําเงินจะกะพรบิชาๆ
คุณสามารถจบัคูชุดหูฟงกับโทรศัพทได
สูงสดุ 8 เครื่อง แตคุณสามารถเช่ือมตอ
กับอุปกรณที่สนับสนุนรูปแบบ HFP 
และอุปกรณที่สนับสนุนรูปแบบ A2DP 
ไดอยางละหนึ่งเครื่องเทานัน้ในเวลา
เดียวกนั
หากตองการเช่ือมตอชุดหูฟงเขากับ
โทรศัพทที่ใชลาสุดท่ีสนับสนุนรูปแบบ 
HFP ดวยตนเอง (เชน หลังจากการ
เช่ือมตอขาดหาย) ใหเปดและปดชุดหูฟง 

หรือกดปุมรับ/วางสายคางไวประมาณ 
2 วินาที หากตองการเช่ือมตอชุดหูฟง
เขากับอุปกรณที่ใชลาสุดท่ีสนับสนุน
รูปแบบ A2DP ใหกดปุมเลน/หยุดช่ัวคราว
คุณอาจสามารถตั้งคาโทรศพัทของคุณ
เพ่ือใหชุดหฟูงสามารถเช่ือมตอกับ
โทรศัพทของคุณไดโดยอัตโนมัติ 
หากตองการเปดใชงานคณุสมบัตินี้ใน
โทรศัพท Nokia ใหเปล่ียนการตั้งคา
อุปกรณที่จบัคูในเมนู Bluetooth
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การใชงานพ้ืนฐาน
การเปลี่ยนเอียรปลั๊ก
ชุดหูฟงอาจมาพรอมกับเอียรปล๊ักและ
เอียรแพดขนาดตางๆ ใหเลือกเอียรปล๊ัก
และเอียรแพดที่มขีนาดพอดีและให
ความรูสึกสบายตอหขูองคุณ
หากตองการเปล่ียนเอียรปล๊ักปจจุบัน 
ใหดึงเอียรปล๊ักออกจากหฟูง แลวดัน
เอียรปล๊ักหรือเอียรแพดใหมใหเขาที่
การสวมชุดหูฟง
ใสชุดหูฟงทางดานหลังศีรษะเพ่ือให
สปคเกอรแพดวางลงบนหูของคุณพอดี 
(11)

ใสสปคเกอรแพดที่มปีุมเลน/หยุดช่ัวคราว
ที่หูซาย และแพดที่มีปุมรับ/วางสาย
ที่หูขวา
คอยๆ ใสเอียรปล๊ักเขากับหขูองคุณ

คําเตือน: ขณะที่คุณใช
ชุดหูฟง อาจมีผลตอความ
สามารถในการไดยินเสียง
ภายนอก หามใชชุดหูฟงใน
สถานที่ที่อาจมีผลตอความ
ปลอดภัยของคุณ 

การปรับความดัง
หากตองการปรับความดังของชุดหูฟง 
ใหเล่ือนปุมความดังข้ึนหรือลง เมือ่
ชุดหูฟงเช่ือมตอกับโทรศัพท หาก
ตองการปรับความดังอยางรวดเร็ว 
ใหเล่ือนปุมความดังคางไว
นอกจากนี ้คุณสามารถปรับความดัง
ของหฟูงบนอุปกรณ A2DP ที่เช่ือมตอ
อยู หากอุปกรณสนบัสนนุคุณสมบัตนิี้
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การโทร
หากตองการโทรออก ใหใชโทรศัพท
มือถือของคุณตามปกติในขณะที่ชุดหูฟง
เช่ือมตออยูกับโทรศพัท
หากตองการโทรซ้ําหมายเลขที่คุณ
โทรออกลาสดุ (หากโทรศัพทมือถือของ
คุณสนับสนุนคุณสมบตัินี้รวมกับชุดหฟูง) 
ขณะท่ียังไมมกีารโทรออก ใหกดปุมรับ/
วางสายสองครัง้
หากตองการเปดใชงานการโทรดวยเสียง 
(หากโทรศพัทมือถือของคณุสนบัสนนุ
คุณสมบัตนิี้รวมกับชุดหูฟง) ขณะท่ียังไมมี
การโทรออก ใหกดปุมรับ/วางสายคางไว
ประมาณ 2 วนิาทีปฏิบตัิตามข้ันตอน
ที่อธิบายในคูมอืผูใชของโทรศพัทมือถือ
หากตองการรบัหรือวางสาย ใหกดปุม
รับ/วางสาย หากไมตองการรับสาย 
ใหกดปุมนี้สองครั้ง
หากตองการเงียบเสยีงหรอืยกเลิกเงียบ
เสยีงไมโครโฟนระหวางการโทร ให

กดปุมเลน/หยุดช่ัวคราว ชุดหูฟงจะสง
เสยีงบีพ๊
หากตองการสลับการโทรจากชุดหูฟง
ไปยังโทรศพัทที่ใชงานรวมกันได ใหกด
ปุมรบั/วางสายคางไวประมาณ 2 วินาที
หรือปดชุดหฟูง หากตองการสลับการ
โทรกลับไปยังชุดหฟูง ใหกดปุมรับ/
วางสายคางไวประมาณ 2 วินาท ีหรอื
เปดชุดหฟูง
การฟงเพลง
หากตองการฟงเพลง ใหเช่ือมตอ
ชุดหูฟงเขากับเครื่องเลนเพลงที่ใชงาน
รวมกันไดที่สนับสนุนรูปแบบ A2DP 
Bluetooth

ฟงกชันเกี่ยวกับเพลงที่ใชงานไดนั้น
จะข้ึนอยูเครื่องเลนเพลงของคุณ
หากคณุรับสายหรือโทรออกขณะฟง
เพลง เพลงจะหยุดช่ัวขณะจนกวาคุณ
จะวางสาย
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คําเตือน: การรับฟงเสียง
ที่ดังเกินไปอยางตอเนื่อง
อาจเปนอันตรายตอการไดยิน
เสียงของคุณ ควรฟงเพลง
ในระดับเสียงปกติ

หากตองการเลนเพลง ใหเลือกเพลง
ในเครื่องเลนเพลง แลวกดปุมเลน/
หยุดช่ัวคราว
หากตองการหยุดการเลนช่ัวคราวหรือ
เลนตอจากเดิม ใหกดปุมเลน/หยุด
ช่ัวคราว เมื่อจะหยุดการเลน ใหกดปุมนี้
คางไว
หากตองการเลือกเพลงถดัไประหวาง
การเลนเพลง ใหเล่ือนปุมกรอกลับ/
กรอไปขางหนาข้ึน เมือ่จะเลือกเพลง
กอนหนา ใหเล่ือนปุมนี้ลงสองครั้ง 
หากตองการเลื่อนไปตามเพลงปจจุบัน
อยางรวดเร็ว ใหเล่ือนปุมดังกลาวคางไว

การลางการต้ังคาหรือรเีซ็ต
หากตองการลางการตั้งคาความดังของ
เสยีงและการจบัคูจากชุดหฟูง ใหกดปุม
เปด/ปด และปุมรับ/วางสายคางไว
พรอมกัน (ประมาณ 5 วินาที) จนกวา
ไฟแสดงสถานะสีแดงและสเีขียวจะติด
ข้ึนสลับกัน หลังจากลางการตัง้คาแลว 
ชุดหูฟงจะเขาสูโหมดจับคู
ในการรีเซ็ตชุดหฟูงในกรณทีี่ชุดหฟูง
หยุดทํางาน ใหเช่ือมตอชุดหูฟงเขากับ
อุปกรณชารจขณะที่คุณกดปุมเปด/ปด
คางไว แมวาชุดหฟูงดังกลาวจะไดรับ
การชารจแลวก็ตาม
การแกไขปญหา
หากคณุไมสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงเขากับ
โทรศัพทที่ใชงานรวมกันไดของคุณ 
โปรดตรวจสอบวาคุณชารจชุดหูฟง 
เปดสวิทช และจบัคูกับโทรศพัทแลว
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ขอมลู เก่ียวกับแบตเตอร่ีและอุปกรณชารจ
อุปกรณนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชารจซ้ําได
และไมสามารถถอดออกได อยาพยายาม
ถอดแบตเตอร่ีออกจากเคร่ือง เพราะคุณอาจ
ทําใหเครื่องเสียหายได อุปกรณนี้มีไวสําหรับ
ใชงานโดยรับจายไฟจากเครื่องชารจตอไปนี้: 
AC-3, AC-4, AC-15 และ DC-4 หมายเลข
รุนอุปกรณชารจอาจแตกตางกันตามประเภท
ปลั๊ก ประเภทปลั๊กอาจแตกตางกันตามที่
ระบุดังนี้ E, EB, X, AR, U, A,C, K หรือ UB 
คุณสามารถชารจแบตเตอรี่และคายประจุได
หลายรอยครั้ง แตแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลง
ตามการใชงาน ชารจแบตเตอรี่ของคุณ
ดวยอุปกรณชารจที่ผานการรับรองจาก 
Nokia สําหรับการใชกับอปุกรณนี้เทานั้น
หากใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรือหาก
ไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลานาน คุณอาจ
ตองเชื่อมตออุปกรณชารจ แลวถอด
อุปกรณชารจแลวเชือ่มตออีกครั้งเพื่อเริ่ม
ชารจแบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด 

อาจตองใชเวลาหลายนาทีกวาที่ไฟแสดง
สถานะการชารจจะปรากฏข้ึน
ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบ
และตัวเครื่องเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบ
แบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับ
อุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลา
นานเกินไปจะทําใหอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่
ชารจเต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเอง
เมื่อเวลาผานไป
พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่ที่มีอุณหภูมิ
ระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) 
อุณหภูมิที่รอนหรือหนาวจัดทําให
ประสิทธิภาพและอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็น
เกินไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถใชงาน
ไดชั่วคราว  ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่
จะลดลงในอุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง
หามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ เนื่องจากอาจ
เกิดการระเบิดได ควรทิ้งแบตเตอรี่ตาม
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ขอบังคับทองถ่ิน โปรดรีไซเคิลหากเปนไปได 
อยาทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน
อยาใชอุปกรณชารจที่ชํารุดเสียหาย
เวลาในการทํางานเปนคาโดยประมาณ
เทานั้น ประสิทธภิาพที่แทจริงจะข้ึนอยูกับ

หลายปจจัย เชน การตั้งคาอุปกรณที่เลือก 
คุณสมบัติของอุปกรณที่ใช (หรือทํางาน
อยูเบื้องหลัง) สภาพแบตเตอรี่และอุณหภูมิ
ของสิ่งแวดลอม

การดูแลรักษาอุปกรณของคุณ
อุปกรณของคุณไดรับการออกแบบมา
โดยมีรูปลักษณที่ดีเยี่ยมและมีฝมือการ
ผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลอุปกรณ
ของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวย
ใหคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได
อยางถูกตอง
• เก็บอุปกรณไวในที่แหง การจับตัว

ของไอน้ํา ความเปยกชื้น และของ
เหลวทุกประเภท หรือความชุมชื้น 
จะทําใหเกิดองคประกอบของแร 
ซึ่งอาจทําใหวงจรอเิล็กทรอนิกส
สึกกรอนได หากตัวเครื่องเปยกชื้น 
ควรปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีกอน

• อยาใชหรือเก็บอุปกรณไวในที่ที่มีฝุน
หรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทําให
อุปกรณสวนที่สามารถขยับไดและ
สวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกส
เสียหายได

• อยาเก็บอุปกรณไวในอุณหภูมิที่สูง
หรือเยน็จัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจ
ทําใหอายกุารใชงานของอุปกรณ
อิเลก็ทรอนิกสสั้นลง แบตเตอรี่อาจ
เสื่อมสภาพ และทําใหสวนที่เปน
พลาสติกงอหรือละลายได เมื่ออุปกรณ
มีอุณหภูมิเพิ่มข้ึนจนถึงอุณหภูมิปกติ 
ความชื้นจะกอตัวข้ึนภายในเครื่อง 
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ซึ่งอาจทําใหอุปกรณแผงวงจร
อิเลก็ทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในอุปกรณ
• อยาโยน เคาะ หรือเขยาอปุกรณ 

การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทํา
ใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียด
ออนเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด 
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความ
สะอาดเครื่อง ใชแตผาแหงที่นุมสะอาด
ทําความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ
เทานั้น

• อยาทาสีอุปกรณ เพราะสีอาจทําให
อุปกรณที่สามารถขยับไดติดขัด 
และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

คําแนะนําเหลานี้ใชไดกับอุปกรณ 
อุปกรณชารจ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ
การนํากลับมาใชใหม
โปรดสงคืนผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส 
แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑที่ใชแลว
ไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้

จะชวยปองกันการกําจัดขยะที่ไมมีการ
ควบคุม และชวยรณรงคการรีไซเคิลวัสดุ
ใชแลวตางๆ ตรวจสอบขอมูลสิ่งแวดลอม
ผลิตภัณฑและวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ 
Nokia ของคุณไดที่ www.nokia.com/
werecycle หรือ nokia.mobi/werecycle

www.nokia.com/werecycle
www.nokia.mobi/werecycle
www.nokia.com/werecycle


ภาษาไทย
สัญลักษณรูปถังขยะกากบาทบน
ผลิตภัณฑ แบตเตอรี่ สิ่งตีพิมพ
หรือบนวัสดุบรรจุภัณฑหมายถึง
ผลิตภัณฑอิเล็กทริกส แบตเตอรี่
และอุปกรณเก็บพลังงานตางๆ 
เหลานั้นจะตองถูกสงกลับมาจุด
รวบรวมที่มีการแบงประเภทเมื่อ
หมดอายุการใชงาน ขอกําหนดนี้
มีผลใชกับประเทศสมาชิก
สหภาพยุโรป หามทิ้งผลิตภัณฑ
เหลานี้ในลักษณะเดียวกับขยะ
สาธารณะท่ีไมไดรับการแยกท้ิง 
สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอม โปรดดู คําประกาศ
ดานสิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑ
ที ่www.nokia.com/environment

www.nokia.com/environment
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