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บทนํา
1. บทนํา

คุณสามารถใชชุดหูฟงบลูทูธโนเกีย BH-500 ฟงเพลงจากเครื่องเลนเพลงที่รองรบั
รวมทั้งโทรออกและรับสายเรียกเขาดวยโทรศัพทเคลื่อนที่รุนที่รองรบั เครื่องเลน
เพลงในที่นี้คอืฟงกชันเลนเพลงในโทรศัพทของคุณหรอืเครื่องเลนเพลงแยกตางหาก 
โปรดอานคูมือผูใชเลมนีใ้หละเอียดกอนที่จะใชงานชุดหูฟง ทั้งนี ้โปรดอานคูมือผูใช
โทรศัพทของคณุซึ่งมีขอมูลดานความปลอดภัยที่สําคญัและขอมูลการบํารงุรักษา 
รวมทั้งคูมือผูใชเครื่องเลนเพลง เก็บชุดหูฟงใหพนมือเด็ก

■ เทคโนโลยีไรสายบลทููธ
ชุดหฟูงรุนนีส้ามารถเชื่อมตอไดกับโทรศัพทเคลื่อนที่หรอืเครือ่งเลนเพลงที่รองรบั
เทคโนโลยีไรสายบลูทูธ เทคโนโลยีดังกลาวชวยใหสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณ
ที่ใชงานรวมกันไดโดยไมจําเปนตองใชสายเคเบิล ในการเชื่อมตอบลูทูธ ชุดหูฟง
และอุปกรณที่เชื่อมตอควรอยูหางกันไมเกินระยะ 10 เมตร (30 ฟตุ) ทั้งนี ้สิ่งกีดขวาง 
เชน กําแพงหรอือุปกรณอิเล็กทรอนกิสตางๆ อาจทําใหมีสัญญาณรบกวน
การเชื่อมตออุปกรณ
ชุดหฟูงไรสายนีส้อดคลองตามขอกําหนดเฉพาะของบลูทูธ 2.0 ที่รองรบัรูปแบบ
ดังตอไปนี้: Headset Profile 1.1, Handsfree Profile 1.5, Advanced Audio 
Distribution Profile 1.0 และ Audio Video Remote Control Profile 1.0 โปรด
ตรวจสอบกับผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพื่อตรวจสอบความเขากันไดกบัอุปกรณนี้
ในบางประเทศ อาจจะมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยีบลูทูธ กรณุาตรวจสอบกับ
หนวยงานหรือผูใหบริการในทองถิ่นของคุณ

■ การกันนํ้า
• คุณสามารถใชอุปกรณนีก้ับชุดหูฟงที่ใหมาเมื่อตากฝน แตหามจุมลงในน้ํา 

ถาใชชุดหูฟงแบบอ่ืน อุปกรณดังกลาวจะไมสามารถกันน้ําได
• ถาอุปกรณโดนเหงื่อหรือน้ําเกลือ ใหลางออกทันทีดวยน้ําสะอาดเพื่อปองกัน

ไมใหเปนสนมิ คอยๆ เช็ดอุปกรณใหแหง
4



การเริ่มตนใชงาน
2. การเร่ิมตนใชงาน

ชุดหูฟงรุนนี้ประกอบดวย:
• ปุม power (1)
• ไมโครโฟน (2)
• ไฟแสดงสถานะ (3)
• ปุมโทรออก (4)
• ปุมกรอกลับ (5)
• ปุมลดระดับเสียง (6)
• ชองเสียบอุปกรณชารจพรอมฝาปด (7)
• ปุม play/pause (8)
• ปุมเพิ่มระดับเสียง (9)
• ปุมกรอเดินหนา (10)
• ชองเสียบชุดหูฟง (11)
• ชุดหูฟงพรอมที่อุดหู (12)
กอนจะเริ่มใชงานชุดหูฟง คุณตองชารจแบตเตอรี่และจับคูชุดหฟูงกับโทรศัพท
ที่ใชงานรวมกนัได หากโทรศัพทของคุณไมมีฟงกชันเครื่องเลนเพลง คุณตองจับคู
ชุดหูฟงกับเครื่องเลนเพลงเครือ่งอ่ืน

หมายเหตุ: สวนประกอบของชุดหูฟงมีคุณสมบัติเปนแมเหล็ก ชุดหูฟงอาจดูด
วตัถุท่ีเปนโลหะเขามา หามวางบัตรเครดิตหรือสื่อบันทึกขอมูลและระบบแมเหล็ก
ไวใกลชุดหูฟง เพราะอาจทําใหขอมูลในสื่อดังกลาวถูกลบท้ิงไป

■ อุปกรณชารจ
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอปุกรณชารจกอนท่ีจะใชกับอปุกรณน้ี 
ชุดหูฟงรุนนี้กําหนดใหใชกับอุปกรณชารจรุน AC-3, AC-4 และ DC-4

คําเตือน: ใชเฉพาะอุปกรณชารจท่ีไดรับการรับรองจากโนเกียในการใชงาน
รวมกับอุปกรณเสริมน้ีเทานั้น การใชกับอุปกรณอื่นอาจเปนผลใหการรับรอง
การใชงานหรือการรับประกันเปนโมฆะและอาจกอใหเกิดอันตรายได
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การเริม่ตนใชงาน
โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นท่ีของคุณวามีอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรองใด
วางจําหนายบาง เมื่อจะถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริมใดๆ ใหจับท่ีปล๊ักไฟแลวดึงออก 
อยาดึงท่ีสายไฟ

■ การชารจแบตเตอรี่
ชุดหฟูงนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชารจซ้ําได ที่ไมสามารถถอดออกได อยาพยายาม
ถอดแบตเตอรี่ออกเนื่องจากอาจสรางความเสยีหายแกชุดหูฟงได
1. เสียบสายไฟของอุปกรณชารจเขากับเตารับไฟฟาที่ผนัง
2. เปดฝาปดที่ชองเสียบอุปกรณชารจ 

แลวเสยีบสายชารจเขากับชุดหูฟง
ไฟแสดงสถานะสเีหลืองจะสวางขึ้นใน
ระหวางการชารจ หากไฟแสดงสถานะ
ไมใชสเีหลือง ใหตรวจสอบการตออุปกรณ
ชารจใหม ถาเครื่องยังไมเริ่มชารจแบตเตอรี่ 
ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสยีบ 
แลวเสยีบเขาไปใหมเพือ่ลองชารจอีกครั้ง
การชารจแบตเตอรี่จนเต็มอาจใชเวลานานถึง 2 ชั่วโมง เม่ือชารจแบตเตอรี่
เต็มแลว ไฟแสดงสถานะจะเปลี่ยนเปนสีเขยีว

3. ถอดสายอุปกรณชารจออกจากเตารบัไฟฟาที่ผนังและชุดหูฟง
แบตเตอรีท่ี่ชารจจนเต็มสามารถใชสนทนาไดนานถึง 8 ชั่วโมง สแตนดบายไดนาน
ถึง 200 ชั่วโมง และเลนเพลงไดนานถึง 8 ชั่วโมง อยางไรก็ตาม เวลาอาจตางกันไป
เม่ือใชกับโทรศัพทเคลื่อนที่เครื่องอ่ืนหรือใชกับอุปกรณบลูทูธอ่ืนๆ การใชการตั้งคา 
สไตล และสภาพแวดลอม
เม่ือแบตเตอรี่หมด ชุดหูฟงจะสงเสยีงดังขึ้นทุก 20 วินาที และไฟแสดงสถานะ
จะกะพริบเปนสีแดง โปรดชารจแบตเตอรี่ซ้ํา

■ การเปดหรือปดชุดหูฟง
หากตองการเปดชุดหฟูง ใหกดคางไวที่ปุม power ชุดหูฟงจะสงเสียงดังขึ้นและไฟ
แสดงสถานะจะกะพรบิเปนสเีขียวในชวงสั้นๆ เม่ือเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพท
ที่จับคูและพรอมใชงาน ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเปนสีน้ําเงินอยางชาๆ
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การเริ่มตนใชงาน
หากตองการปดชุดหูฟง ใหดกคางไวที่ปุม power ชุดหูฟงจะสงเสียงดังขึน้และไฟ
แสดงสถานะจะกะพริบเปนสีแดงในชวงสั้นๆ

■ การจับคูชุดหูฟง

การจับคูกับโทรศัพทที่มีฟงกชันเลนเพลงซึ่งสามารถใชงาน
รวมกันได
หากโทรศัพทของคุณมีฟงกชันเลนเพลงที่ใชรวมกับชุดหูฟงได คุณสามารถใช
ชุดหูฟงในการโทรออกและรับสาย รวมทั้งฟงเพลงจากโทรศัพทได
1. เปดโทรศัพทของคุณ
2. ชุดหูฟงตองปดอยู หากชุดหฟูงยังเปดใชงานอยู ใหปดชุดหูฟง
3. กดปุม power ที่ชุดหูฟงคางจนกวาไฟแสดงสถานะจะกะพริบเปนสีน้ําเงิน

อยางรวดเร็ว
4. เปดใชงานฟงกชนั Bluetooth ที่โทรศัพทของคณุและตั้งคาใหคนหาอุปกรณ

ที่ใชเทคโนโลยีบลูทูธ อานวิธีใชจากคูมือผูใชโทรศัพท
5. เลือกชุดหูฟง (Nokia BH-500) จากรายชื่ออุปกรณที่คนพบ
6. โทรศัพทของคุณจะถามใหใสรหัสผานบลูทูธ ใหรหัสผาน (0000) ที่โทรศัพท 

ในโทรศัพทบางรุน คณุอาจตองทําการเชื่อมตอบลูทูธหลังจากที่จับคูเสร็จ 
การจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทตองทําเพียงครัง้เดียวเทานัน้

หากการจับคูสําเร็จและเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพทแลว ไฟแสดงสถานะที่ชุดหูฟง
จะกะพรบิเปนสนี้ําเงิน

การจับคูกับโทรศัพทและเครื่องเลนเพลง
หากโทรศัพทของคุณไมมีฟงกชันเครื่องเลนเพลงที่ใชงานรวมกับชุดหูฟงได คณุ
สามารถจับคูชุดหูฟงแยกกันทั้งกับโทรศัพทและเครือ่งเลนเพลงที่ใชงานรวมกันได 
หลังจากที่จับคูและเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพทแลว ใหปฏิบตัิดังนี้:
1. กดปุมปดชุดหูฟง
2. เปดเครือ่งเลนเพลง
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การเริม่ตนใชงาน
3. กดปุม power ที่ชุดหูฟงคางจนกวาไฟแสดงสถานะจะกะพรบิเปนสนี้ําเงิน
อยางรวดเร็ว

4. ปฏิบัติตามวิธีการจับคูในคูมือผูใชเครื่องเลนเพลงของคณุ เม่ือเครือ่งเลนเพลง
ถามถึงอุปกรณที่ตองการใหจับคู ใหเลือก Nokia BH-500 จากรายชื่ออุปกรณ 
หากมีการถามใหใสรหัสผานบลูทูธ ปอนตัวเลข 0000 ที่เครือ่งเลนเพลง
หากเครื่องเลนเพลงไมมีปุมกด เครือ่งเลนจะใชรหสัผานบลูทูธ 0000 เปนคา
เริ่มตน หากไมเปนไปตามนั้น โปรดอานรายละเอียดจากคูมือผูใชเครื่องเลนเพลง
เพื่อเปล่ียนรหัสเริ่มตนบลูทูธเปน 0000

หากการจับคูสําเร็จและเชื่อมตอชุดหูฟงกับเครื่องเลนเพลงแลว ไฟแสดงสถานะ
ที่ชุดหูฟงจะกะพริบเปนสีน้ําเงิน

การถอดชุดหูฟง
ในการยกเลิกการเชื่อมตอชุดหูฟงจากโทรศัพทหรอืเครื่องเลนเพลง ใหปดชุดหูฟง 
หรือปฏิบัติตามขัน้ตอนในคูมือผูใชของโทรศัพทหรอืเครื่องเลนเพลง โปรดทราบวา
คุณไมจําเปนตองลบการจับคูชุดหูฟงออกเพือ่ยกเลิกการเชื่อมตอกับชุดหูฟง

การเชื่อมตอชุดหูฟง
หากตองการเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพท ใหเปดใชงานชุดหูฟง หรอืทําการเชื่อมตอ
จากเมน ูBluetooth ในโทรศัพทของคุณ หากตองการเชื่อมตอชุดหูฟงกับเครือ่งเลน
เพลง ใหกดปุม play/pause คางไว
หากคุณใชโทรศัพทโนเกีย คุณสามารถตัง้คาโทรศัพทใหเชื่อมตอกับชุดหูฟงได
โดยอัตโนมัติเม่ือชุดหูฟงเปดใชงานอยู ในโทรศัพทโนเกยี ใหเปลี่ยนการตัง้คา
อุปกรณที่จับคูในเมนู Bluetooth
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การใชงานขัน้ตน
3. การใชงานขั้นตน

■ ชุดหูฟง
ชุดหูฟงรุนนี้มาพรอมกับหูฟงหนึ่งคูและ
โฟมครอบหูฟงสามคู เลือกโฟมครอบ
หูฟงที่พอดีกับหมูากที่สุด แลวกดโฟม
ครอบหูฟงลงบนท่ีอุดหูโดยกดที่ดานลาง
ที่กวางกวากอน
เสียบชุดหูฟงที่ชองเสยีบชุดหูฟง ตอง
เสียบขั้วเสยีบชุดหูฟงเขาไปในชองเสียบ
จนสดุ เลื่อนที่คลองหไูปทางดานหลังใบหู แลวสอดที่อุดหูลงในหู เสยีบชุดหูฟงไวกับ
เสื้อผาโดยใชคลิปที่อยูดานหลังชุดหูฟง โดยใหอยูใกลกับบรเิวณปากของคุณ
มากที่สุดเพื่อใหไดคุณภาพเสียงที่ชัดเจนที่สุด

คําเตือน: เมื่อใชชุดหูฟง อาจมีผลกระทบตอการรับฟงเสียงจากภายนอกได 
หามใชชุดหูฟงในสถานที่ท่ีอาจทําใหคุณเกิดอันตรายได 

■ การปรับระดับเสียง
กดปุมเพิ่มระดับเสียงเพื่อเพิ่มระดับเสียงหรอืกดปุมลดระดับเสียงเพื่อลดระดับเสยีง
ลงในขณะใชสายหรือขณะที่ฟงเพลง

■ การโทร
หากตองการโทรออกเมื่อเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพทแลว ใหใชโทรศัพทโทรออก
ไดตามปกติ
หากโทรศัพทของคุณรองรบัระบบหมุนทวนหมายเลขเดิมซ้ําดวยอุปกรณเสริมนี้ 
ใหกดปุม call สองครั้งขณะที่ไมมีการใชสาย
หากโทรศัพทของคุณรองรบัการโทรออกโดยใชเสยีงดวยชุดหูฟงนี ้ใหกดปุม call 
คางไวในขณะที่ไมมีการใชสาย จากนัน้ ใหปฏิบัติตามขัน้ตอนที่ไดแนะนําไวในคูมือ
ผูใชโทรศัพท
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การใชงานขัน้ตน
หากตองการรับสาย ใหกดปุม call หรือกดปุมโทรศัพท หากจะปฏิเสธไมรบัสาย 
ใหกดปุม call สองครั้ง
หากตองการวางสาย ใหกดโทรออกหรอืกดปุมโทรศัพท
หากตองการเปดหรือปดเสียงไมโครโฟนขณะใชสาย ใหกดปุมเพิ่มระดับเสียงและปุม
ลดระดับเสยีงพรอมกัน
หากตองการสลับการใชสายจากชุดหูฟงไปยังโทรศัพทหรือในทางกลับกัน ใหกดปุม 
call คางไว หรอืกดปุม1ที่เกี่ยวของจากโทรศัพท

■ การฟงเพลง
หากตองการฟงเพลง ทานตองเชื่อมตอชุดหฟูงกับโทรศัพทที่จับคูไว โดยโทรศัพท
ดังกลาวจะตองมีฟงกชันเลนเพลงท่ีสามารถใชงานรวมกันได หรือเชื่อมตอกับ
เครื่องเลนเพลง 
เม่ือตอชุดหูฟงกับโทรศัพทแตไมไดตอกับเครื่องเลนเพลง คุณสามารถโทรออก
และรับสายไดเพยีงอยางเดียวหากโทรศัพทของคุณไมมีฟงกชันเครื่องเลนเพลง
ที่ใชงานรวมกนัได
ในการเชื่อมตอชุดหูฟงกับเครื่องเลนเพลงที่ใชงานครั้งหลังสดุ ใหกดปุม play/pause 
ที่ชุดหูฟงคางไวในขณะท่ีชุดหูฟงยงัเปดอยู
ฟงกชันเพลงท่ีเลนไดจะขึน้อยูกับเครื่องเลนเพลงที่คุณเชื่อมตอ
หากคุณโทรออกหรือรับสายขณะที่ฟงเพลงจากเครื่องเลนเพลง เครื่องจะหยุดเลน
เพลงชั่วคราวจนกวาคุณจะวางสาย

คําเตือน: ฟงเพลงในระดับเสียงท่ีพอดี การฟงเพลงเสียงดังตอเน่ืองกันเปนเวลา
นานอาจทําลายประสาทการรับฟงของคุณ

เม่ือจะเลนเพลง ใหเลือกเพลงจากเครื่องเลนเพลง หรอืกดปุมกรอกล ับหรือปุมกรอ
เดินหนาที่ชุดหูฟงเพื่อเลือกเพลง หากตองการเริม่เลนเพลง ใหกดปุม play/pause
หากตองการหยุดเลนเพลงชั่วคราวหรอืเลนตอจากจุดที่หยุดเลน ใหกดปุม play/
pause หากตองการหยุดเลนเพลง ใหกดปุม play/pause
หากตองการเลื่อนไปยงัเพลงถัดไป ใหกดปุมกรอไปหนา หากตองการเลื่อนไปยัง
เพลงกอนหนา ใหกดปุมกรอกลับ
หากตองการกรอไปหนาหรือกรอกลับเพลงปจจุบัน ใหกดปุมบนชุดหูฟงที่เกี่ยวของ
คางไว
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การใชงานขัน้ตน
■ การใชชุดหูฟงกับอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีจับคูไว
คุณสามารถจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทและเครื่องเลนเพลงไดมากถึงแปดเครือ่ง แตจะ
ทําการเชื่อมตอกับโทรศัพทหรือเครื่องเลนเพลงไดครัง้ละหนึ่งเครือ่งเทานั้น
หากทานจับคูชุดหฟูงกับโทรศัพทหลายเครือ่ง โทรศัพทที่จับคูไวเปนเครื่องแรก
จะเปนเครื่องที่ตั้งไว เม่ือเปดชุดหูฟง ชุดหูฟงจะเชื่อมตอกับโทรศัพทเครื่องที่ตัง้คาไว
หากเครือ่งดังกลาวอยูภายในระยะ 10 เมตร (30 ฟุต) หากชุดหูฟงเชื่อมตอกับเครื่อง
ที่ตั้งไวไมได ชุดหูฟงจะพยายามเชื่อมตอกับโทรศัพทที่เชื่อมตอไวครั้งหลังสุด 
จากนั้นจะเชื่อมตอกับโทรศัพทเครื่องอ่ืนที่ไดจับคูไว
หากคุณจับคูชุดหูฟงกบัเครื่องเลนเพลงหลายเครื่อง เม่ือคุณตองการเปลี่ยน
การใชงานรวมกับเครือ่งเลนเพลงเครื่องอ่ืน ใหกดปุมกรอไปหนาและปุมกรอกลับ
พรอมกัน

■ การล็อคหรือปลดลอ็คปุม
ในการล็อคหรือปลดล็อคปุมที่ชุดหูฟงทั้งหมด ใหกดปุม power ชวงสั้นๆ หากคุณ
รับสายเรียกเขา เครื่องจะปลดล็อคปุมจนกวาคุณจะวางสาย

■ การลบการตั้งคาหรือการรีเซ็ตชุดหูฟง
หากตองการลบการตัง้คาและการตั้งคาเสียง ใหปดชุดหูฟงและกดปุม power จนกวา
ไฟแสดงสถานะเริ่มกะพริบเปนสีแดง สีเขยีว และสีน้ําเงิน สลับกันไป
หากชุดหูฟงหยุดการทํางานแมจะชารจชุดหูฟงอยูก็ตาม คณุตองรีเซ็ตชุดหูฟง 
กดปุม power คางไว ในขณะเดียวกัน ใหเสยีบชุดหูฟงกับอุปกรณชารจ การรีเซต็
ระบบจะไมลบการตั้งคาการจับคูและการตั้งคาเสียง
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ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่
4. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่

อุปกรณของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ท่ีสามารถชารจซํ้าได แบตเตอรี่ใหมจะทําสามารถ
ทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพหลังจากผานการชารจและคายประจุอยางครบถวนสองหรือ
สามรอบ คุณสามารถชารจแบตเตอรี่และคายประจุไดหลายรอยครั้ง แตแบตเตอรี่จะเส่ือม
สภาพลงตามการใชงาน ชารจแบตเตอรี่ซํ้าดวยอุปกรณชารจท่ีไดรับการรับรองจากโนเกียวา
ออกแบบขึน้เพ่ือใชงานรวมกับชุดหูฟง
เมื่อไมใชงาน ใหถอดปล๊ักอุปกรณชารจออกจากเตารับไฟฟาและตวัอุปกรณ อยาตอ
แบตเตอรี่ท่ีเตม็แลวท้ิงไวกับอุปกรณชารจ การชารจแบตเตอรี่นานเกินไปอาจทําใหอายุ
การใชงานลดลง หากคุณไมไดใชงานแบตเตอรี่ท่ีชารจไวเต็มแลว แบตเตอรี่จะคายประจุ
ออกเองตามระยะเวลา
ใชแบตเตอรี่ตามวัตถุประสงคท่ีระบุเทานั้น อยาใชอุปกรณชารจหรือแบตเตอร่ีท่ีชํารุด
เสียหาย
การวางอปุกรณน้ีท้ิงไวในสถานที่ท่ีรอนหรือเย็น เชน วางท้ิงไวในรถท่ีปดสนิทในสภาพ
อากาศที่รอนหรือหนาวจัด จะลดประสิทธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอร่ี ควรเก็บ
แบตเตอรี่ไวในอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) การใชแบตเตอรี่ท่ีรอน
หรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางานไดชั่วคราวแมวาแบตเตอร่ีน้ันจะมีประจุ
อยูเตม็แลวก็ตาม ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูท่ีอุณหภูมิต่ํากวา
จุดเยือกแขง็
หามทิ้งแบตเตอร่ีลงในกองไฟเพราะอาจทําใหแบตเตอรี่ระเบิด ซ่ึงแบตเตอรี่ท่ีเกิด
ความเสียหายแลวอาจระเบิดไดเชนกัน ท้ิงแบตเตอร่ีท่ีไมใชแลวตามขอบังคับกฎหมาย
ในทองถิ่นของคุณ หากสามารถทําได ควรนําไปผานกระบวนการเพื่อนํากลับมาใชใหม 
อยาท้ิงแบตเตอร่ีรวมกับขยะจากครัวเรือน
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การดแูลและการบํารุงรักษา
การดูแลและการบํารุงรักษา

อุปกรณของคณุไดรับการออกแบบและผลิตขึ้นดวยวิทยาการที่ลํ้าหนา ควรดูแลรักษา
อยางระมัดระวัง ขอแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณใชงานอุปกรณไดตรงตามเกณฑของ
การรับประกัน
• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• อยาพยายามแกะแบตเตอรี่ออกจากชุดหูฟง เราขอแนะนําใหนําชุดหูฟงไปเปล่ียน

แบตเตอรี่ท่ีศูนยบริการโนเกียท่ีอยูใกลบาน
• อยาใชหรือเก็บชุดอุปกรณไวในบริเวณท่ีมีฝุนละอองหนาแนนหรือในบริเวณท่ีสกปรก 

เน่ืองจากอาจทําใหชิ้นสวนท่ีสามารถเลื่อนไดชํารุดเสียหายได
• อยาเก็บชุดหูฟงไวในท่ีท่ีมีอณุหภูมิสูง เน่ืองจากอุณหภูมิสูงจะรนอายุการใชงานของ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส แบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําใหสวนท่ีเปนพลาสตกิละลาย
หรือผิดรูป

• อยาเก็บชุดหูฟงไวในบริเวณท่ีเย็นจัด เน่ืองจากเมื่ออณุหภูมิของอุปกรณกลับสูระดับ
ปกติ ละอองความชื้นจะเกาะตดิอยูภายในอุปกรณ ทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสชํารุด
เสียหาย

• อยาพยายามแกะชุดหูฟงนอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือเลมน้ี
• อยาเขยา โยน หรือเคาะชุดหูฟง การใชชุดหูฟงโดยไมระมัดระวังจะทําใหแผงวงจร

และระบบกลไกที่ซับซอนภายในชํารุดเสียหายได
• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาดชุดหูฟง
• อยาทาหรือระบายสีชุดหูฟง เน่ืองจากสีอาจเขาไปอดุตันในชิ้นสวนท่ีเล่ือนไดทําใหระบบ

ทํางานขัดของ
• โปรดใชอุปกรณชารจภายในบาน
คําแนะนําท้ังหมดขางตนสามารถนําไปใชกับท้ังตัวอุปกรณ แบตเตอรี่ อุปกรณชารจ 
และอปุกรณเสริมอื่นๆ ถาชุดหูฟงเกิดขดัของ โปรดนําสงศูนยบริการท่ีไดรับการรับรอง
ใกลบาน
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