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คําประกาศเรื่องความสอดคลอง 
บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศโดยถือเปนความรับผดิชอบของ
เราแตเพียงผูเดยีววา ผลติภัณฑ HF-5 น้ีสอดคลองกับบทบัญญัตขิองสภา Council Directive: 
1999 / 5 / EC คุณสามารถคัดลอกสําเนาของประกาศเรื่องความสอดคลองไดท่ี http:// www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/ 

ลิขสิทธิ์ ฉ 2006 โนเกียสงวนลิขสิทธิ์ 

หามคดัลอก สงตอ จําหนาย หรือ จัดเก็บเน้ือหาสวนหนึ่งสวนใด หรือท้ังหมดของเอกสาร ฉบับน้ีโดย
ไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากโนเกีย 

Nokia และ Nokia Connecting People เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจด ทะ
เบียนของบริษัท Nokia Corporation ช่ือผลิตภณัฑและบริษัทท่ีกลาวถึงในท่ีน้ีอาจเปน เครื่อง
หมายการคาหรือช่ือทางการคาของเจาของผลติภัณฑน้ันๆ

บลูทูธเปนเครื่องหมายการคาจดทะเบยีนของ Bluetooth SIG, Inc.

โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเน่ือง ดงัน้ัน เราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่น 
แปลงและปรับปรุงสวนหน่ึงสวนใดของผลติภัณฑท่ีอธบิายไวในเอกสารฉบับน้ีโดยไมตอง 
แจงใหทราบลวงหนา

โนเกียจะไมรับผิดชอบใดๆ ตอการสูญเสียขอมูลหรือรายไดหรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัตเิหต ุความ
เสยีหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางออมท่ีเกิดข้ึนไมวาจะโดยวิธีใดก็ตาม

เน้ือหาในเอกสารนี้ใหขอมูล "ตามสภาพที่เปน" โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะ โดย ตรงหรือโดยนัย 
และมิไดจํากัดอยูท่ีการรับประกันความสามารถในการทํางานของ ผลิตภัณฑท่ีจําหนายหรือความเหมาะ
สมในการใชงานตามวัตถุประสงค ตลอดจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลในเอกสารนี้ นอก
เหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไวเทาน้ัน 

โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือเพิกถอนเอกสารนี้ โดยไมตองแจงให ทราบลวงหนา 

บริการและผลติภัณฑท่ีวางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตวั 
แทนจําหนายโนเกียใกลบานคณุ 
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เพ่ือความปลอดภัยของคุณ
เพ่ือความปลอดภัยของคุณ

โปรดอานและปฏิบัตติามคําแนะนําตอไปน้ี มิฉะน้ันอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการละเมิดกฎหมาย
ได  คุณสามารถดขูอมูลรายละเอียดตางๆ เพ่ิมไดในคูมือฉบับน้ี

โปรดเก็บซิมการดและอุปกรณเสริมซ่ึงมีขนาดเล็กไวใหพนมือเด็ก

คํานึงถึงความปลอดภัยในการขบัขี่ยานพาหนะเปนอนัดบัแรก
โปรดระลกึอยูเสมอวาความปลอดภัยของการขับข่ียานยนตจําเปนตองอาศยัความ
ระมัดระวังเปนอยางมากของผูขับข่ีโปรดใชชุดอุปกรณในรถยนตของคุณในสภาพ
การจราจรที่ปลอดภัยตอการใชงาน และตรวจสอบวามีกฎ/ขอบังคับใดในทองท่ีน้ันๆ 
ท่ีหามการใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีขณะขับข่ียวดยานพาหนะหรือไม

สัญญาณรบกวน
โทรศพัทไรสายทั้งหมดอาจไดรับผลกระทบจากสัญญาณรบกวนซึ่งจะสงผลตอ
ประสทิธภิาพการทํางานของโทรศพัทได 

ดําเนินการติดตั้งและรับบริการจากศูนยบริการท่ีผานการรับรอง
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทาน้ันท่ีสามารถตดิตัง้หรือซอมแซมอุปกรณตางๆ ของเครื่องได 

การตอเชื่อมกับอุปกรณอืน่ๆ 
เมื่อตองการตอเช่ือมโทรศัพทกบัอุปกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอานคูมือของอุปกรณ น้ันๆ เพ่ือ
ศกึษาขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย หามตอเช่ือมโทรศพัท เขากับอุปกรณ
ท่ีไมสามารถใชงานรวมกันได 

การเปลี่ยนฟวส 
เปลี่ยนฟวสท่ีขาดแลวดวยฟวสใหมท่ีมีขนาดและชนิดเดยีกัน  อยาใชฟวสท่ีมีอัตรากําลัง
สูงเกินกวาท่ีใชอยู! 
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บทนํา
บทนํา

■ ชุดอุปกรณในรถยนตโนเกีย CK - 7W ของคุณ

การตดิตัง้ชุดอุปกรณในรถยนตในหองโดยสาร
ชุดอุปกรณในรถยนตของโนเกียน้ีพัฒนาข้ึนสําหรับติดตั้งในรถยนตเพ่ือชวยในการใชงานโทรศพัท
เคลือ่นท่ีแบบแฮนดฟรี และใชคณุสมบัตติางๆ ของโทรศพัท

ความพิเศษของชุดอุปกรณน้ี คอื การตดิตัง้ท่ีสะดวก รวดเร็ว และงายดาย คุณ สามารถตอเช่ือมโทรศัพท
เคลือ่นท่ีเขากับชุดอุปกรณในรถยนตได 2 วิธีคอื: โดยใช ท่ีวางโทรศพัทกับสายเคเบิล หรือโดยผานการตอ
เช่ือมไรสายแบบบลทููธ 

ในบางประเทศอาจมีกฎหมายจํากัดการใชชุดอุปกรณในรถยนต โปรดปฏิบัติตามกฏระเบียบ/ขอบังคบั
ในการใชงาน 
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บทนํา
■ เทคโนโลยีไรสายบลทููธ
เทคโนโลยีไรสายแบบบลูทูธเปนรูปแบบมาตรฐานสากลในการสื่อสารแบบไรสายในรัศมีสั้นๆ ท่ี
สามารถชวยใหคุณทําการเชื่อมตอแบบไรสายระหวางชุดอุปกรณในรถยนตกบัอุปกรณอ่ืนๆ ท่ีใชงาน
รวมกนัไดภายในรัศมี 10 เมตร

ชุดอุปกรณในรถยนตน้ีออกแบบมาเพื่อใชกับโทรศพัทเคลือ่นท่ีท่ีสามารถใชงานบลูทูธแบบแฮนดฟรีได 
(Bluetooth HFP) 

ในการตอเช่ือมแบบไรสายระหวางอุปกรณโดยใชเทคโนโลยีบลูทูธน้ี ผูใชไมตองเสยีคาใชจายแตอยาง
ใด  ในบางประเทศอาจจะมีขอจํากัดเพ่ิมเติมในการใชอุปกรณบลูทูธ  กรุณาตรวจสอบกับผูใหบริการ
ในทองถิน่ของคณุ

■ รหัสผานบลทููธ 
ครั้งแรกที่คุณตอเช่ือมแบบไรสายกบัอุปกรณอ่ืนโดยใชเทคโนโลยีบลทููธ คุณจําเปนตองปอนรหัสผาน
เพ่ือจับคูอุปกรณน้ันกอน

รหัสผานคือ 0000
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การเริ่มตนใชงาน
1. การเริ่มตนใชงาน

■ ภาพรวม

ชุดอุปกรณในรถยนตน้ีประกอบดวยสวนประกอบตางๆ ดงัท่ีแสดงขางตน 

• 1 ชุดแฮนดฟรี HF - 5 พรอมแผงยึด MK - 2

• 2 รีโมทคอนโทรล CU - 7

• 3 ลําโพง HFS - 12 

• 4 ไมโครโฟน MP-2

• 5 ชุดสายเคเบลิ PCU - 4 

• 6 สายเคเบิลขอมูล CA - 27 
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การเริ่มตนใชงาน
■ การใชอุปกรณเสริม
คุณสามารถเลือกใชอุปกรณเสริมไดหลากหลายเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการใชชุดอุปกรณในรถยนต  
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการติดตัง้  กอนเริ่มการตดิตั้ง โปรดขอคําแนะนําจากเจาหนาท่ีผูเช่ียวชาญเกี่ยวกบั
อุปกรณเสริมเพ่ือใหตรงกับความตองการของคุณมากที่สดุ  ใชแตอุปกรณเสริมท่ีผานการรับรองแลว
เทาน้ัน ตรวจสอบใหแนใจวา ไดตอชุดอุปกรณในรถยนตของคณุกับอุปกรณท่ีสามารถใชงานรวมกัน
ไดเทาน้ัน

ท่ีวางโทรศัพท
หากคณุตองการตอโทรศพัทเคลือ่นท่ีเขากับชุดแฮนดฟรีโดยตรงโดยใชสายเคเบิลขอมูล คุณจําเปนตอง
ใชท่ีวางโทรศัพทซ่ึงไดรับการออกแบบใหเหมาะกับโทรศัพทเคลื่อนท่ีน้ันๆ

ท่ีตอพวงเสาอากาศ
คุณจะตองใชท่ีตอพวงเสาอากาศเพื่อเช่ือมตอเขากับเสาอากาศภายนอก  ท่ีตอพวงเสาอากาศสําหรับ
โทรศัพทเคลื่อนท่ีและที่วางโทรศพัทมีจําหนายในแบบตางๆที่ตอพวงเสาอากาศจะชวยเพิ่มประสทิธภิาพ
ในการรับสัญญาณของโทรศัพทเคลื่อนท่ีในรถยนต

เสาอากาศ GSM
เสาอากาศ GSM ชวยใหคุณสามารถตอเช่ือมแบบไรสายไดอยางเตม็ประสทิธิภาพหากไดติดตั้งเสา
อากาศภายนอกแลว  โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับพลังงานคลืน่ความถี่ RF สําหรับอุปกรณสงสัญญาณ
โทรศัพท โดยจะตองติดตั้งเสาอากาศใหหางจากตวับุคคลอยางต่ํา 20 ซม.
8 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.



การติดต้ัง
2. การติดตั้ง

■ ขอมูลดานความปลอดภัย
เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณในรถยนต ควรปฏิบัตติามคําแนะนําเพ่ือความปลอดภยัตอไปน้ี 

หมายเหตุ: 
• การซอมแซมหรือติดตัง้ชุดอุปกรณในรถยนต ควรดําเนินการโดยชางผูเช่ียวชาญ

เทาน้ัน  การติดตั้งหรือการใหบริการที่ไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตราย รวมถึงอาจ
สงผลใหการรับประกันสินคาช้ินน้ันเปนโมฆะ

• ใหชางเทคนิค ผูเช่ียวชาญเปนผูตดิตัง้ชุดอุปกรณในรถยนต และใชแตอุปกรณของ
แทท่ีผานการรับรองจากโนเกยี ซ่ึงใหมาในชุดขาย  ผูใชควรระลกึอยูเสมอวา ชุด
อุปกรณในรถยนตน้ีประกอบดวยอุปกรณทางเทคนิคท่ีซับซอน จึงจําเปนจะตอง
ตดิตัง้โดยผูเช่ียวชาญ ซ่ึงมีเครื่องมือพิเศษที่ใชในการติดตั้งและรูวิธีการติดตัง้เปน
อยางดี

• โปรดระลึกอยูเสมอวา คําแนะนําตางๆ ท่ีระบุไวในคูมือตดิตั้งฉบับน้ีเปนคําแนะนํา
ท่ีใชสําหรับการตดิตัง้ชุดอุปกรณสําหรับรถยนตท่ัวไปเทาน้ัน แตเน่ืองจากในทองตลาด 
มีรถหลากประเภทหลายรุน คูมือฉบับน้ีจึงไมสามารถใหรายละเอียดทางเทคนิค
เฉพาะสําหรับยานพาหนะใดเปนพิเศษได  โปรดตดิตอผูผลติรถยนตเพ่ือขอขอมูล
เพ่ิมเตมิเกี่ยวกับยานพาหนะของคุณ

• ชุดอุปกรณในรถยนตน้ีออกแบบมาเพ่ือใชกับรถยนตท่ีมีการตอสายลบลงดินแบบ 12 
โวลตเทาน้ัน  การใชแหลงจายแรงดันไฟฟาแบบอื่นจะทําใหอุปกรณชํารุดเสียหายได

• โปรดระลึกวา ระบบเครื่องยนตสมัยใหมจะรวมเอาคอมพิวเตอรไวในระบบ ซ่ึงมีการ
จัดเก็บพารามิเตอรสําหรับรถยนตท่ีสําคัญๆ ไวดวย  การถอดแบตเตอรี่รถยนตอยาง
ไมถูกตองอาจทําใหขอมูลสูญหายและจําเปนตองใชความพยายามอยางมากในการ
ตดิตัง้ระบบใหม  หากคุณมีขอสงสยั กรุณาติดตอตวัแทนจําหนายรถยนตของคุณ
กอนทําการติดตั้ง

• อยาตอสายชุดอุปกรณในรถยนตเขากบัสายไฟแรงสูงของระบบไฟเครื่องยนต 

• ยึดอุปกรณทุกช้ินเขาท่ี เพ่ือมิใหรบกวนการทํางานของเครื่องยนต 

• ชางเทคนิคท่ีใหบริการของคณุอาจชวยเสนอวิธียึดอุปกรณในรถยนตใหคณุไดอยาง
เหมาะสม โดยที่ไมจําเปนตองเจาะรู

• ตดิท่ีวางโทรศพัทเขากับแผงหนาปดรถยนตหรือในตําแหนงอื่นภายในหองโดยสารที่
ผูใชสามารถเห็นไดอยางชัดเจนโดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอการควบคมุ หรือการ
ทํางานของรถยนตควรใหปุมกดอยูในระยะที่ผูขับสามารถสัมผสัไดอยางงายดาย
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การติดต้ัง
• ตรวจสอบใหแนใจวา เมื่อติดตัง้ชุดอุปกรณในรถยนตแลวการใชงานอุปกรณจะไม
สงผลกระทบตอระบบการบังคบัพวงมาลัยระบบเบรค หรือระบบอื่นๆ ท่ีจําเปนตอ
การทํางานของรถยนต ตรวจสอบวา การติดตั้งไมไดปดกั้นการพองตวัของถุงลม
นิรภัย หรือสงผลกระทบอื่นๆ

• อยาสูบบุหรี่ขณะติดตั้งอุปกรณในรถยนต  ตรวจสอบใหแนใจวา ไมมีการจุดไฟหรือ
เกิดเปลวไฟในบริเวณใกลเคยีง

• ตรวจดูใหแนใจวา การตดิตัง้อุปกรณไมไดสรางความเสยี หายตอสายไฟ ทอนํ้ามัน
เช้ือเพลิง สายเบรค หรืออุปกรณเพ่ือความ ปลอดภัย

• สัญญาณ RF อาจสงผลกระทบตอระบบอิเลคทรอนิคสในเครื่องยนตของยานพาหนะ
ท่ีไมไดรับการตดิตัง้ หรือปกปองอยางถูกตอง (เชน ระบบหัวฉีดเช้ือเพลิงอิเลคทรอนิคส 
ระบบเบรคแบบปองกันลอล็อคตายแบบอิเลคทรอนิคส ระบบควบคุมความเร็ว
อิเลคทรอนิคส และระบบถุงลมนิรภัย)  หากพบวา ระบบเหลาน้ีทํางานบกพรอง
หรือมีการเปลีย่นแปลงใดๆ เกิดข้ึน  กรุณาตดิตอตวัแทนจําหนายรถยนตของคณุ 

• ตรวจสอบใหแนใจวา การเดนิสายเคเบิลไมกอใหเกิดความเสียหายใดๆ (เชน ไมเดิน
สายเคเบิลไวใตเบาะที่น่ัง หรือเดินสายบนขอบที่แหลมคม) 

■ การตัง้คาคอนฟเกอเรชั่น 
ตามหลักแลว ชุดอุปกรณในรถยนตน้ีมีการตัง้คาคอนฟเกอเรชั่นสําหรับการตดิตัง้ท่ีแตกตางกัน 2 
แบบ คือ:
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การติดต้ัง
การตอเช่ือมโทรศัพทเคล่ือนที่โดยใชเทคโนโลยีไรสายบลูทูธ
ชวยใหสามารถตอโทรศพัทเคลือ่นท่ีกับชุดแฮนดฟรีไดโดยที่อุปกรณท้ังสองจะตองผานการจับคูอุปกรณ
มากอน

ในการตดิตัง้ดวยวิธีน้ี จะตองใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีสามารถใชงานเทคโนโลยีไรสายบลูทูธได
11Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.



การติดต้ัง
การตอโทรศัพทเคล่ือนที่โดยใชสายเคเบิลขอมูลและที่วางโทรศัพท
หลงัจากตอเช่ือมดวยสายเคเบิลขอมูลแลว คณุจะสามารถใชงานโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีสามารถใชงาน
รวมกนัไดกับชุดอุปกรณในรถยนตน้ีไดเมื่อวางโทรศพัทลงในที่วางโทรศพัท

คุณอาจจําเปนตองใชอุปกรณเสริม เชน ท่ีวางโทรศัพท ท่ีพวงเสาอากาศ หรือเสาอากาศภายนอก  
ท้ังน้ีข้ึนอยูกับโทรศพัทเคลือ่นท่ีและอุปกรณในรถยนตของคุณ
12 Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.



การติดต้ัง
■ การติดตั้งชุดอุปกรณในรถยนต
ดตูัวอยางการตดิตัง้ชุดอุปกรณในรถยนตท่ีเหมาะสมไดใน "บทนํา" ในหนา 5

ชุดแฮนดฟรี 

เมื่อติดตั้งชุดแฮนดฟรีแลว ตองตรวจสอบใหแนใจวา สามารถโยงสายเคเบิลสําหรับไมโครโฟนและ
ลําโพงไปยังบริเวณที่คุณตองการติดตั้งอุปกรณท้ังสองนี้ได

ตรวจสอบวา ไมไดติดตั้งชุดแฮนดฟรีไวภายในท่ีครอบโลหะซึ่งปดสนิทหรือในจุดใดของรถยนตท่ีอับ
จากสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุ ซ่ึงอาจจะมีผลตอการใชงานบลทููธ

ในการตดิตัง้ชุดแฮนดฟรี ข้ันแรก ใหตดิแผงยึดท่ีมาพรอมกับชุดอุปกรณในรถยนตน้ีกอน จากนั้นจึง
นําชุดแฮนดฟรีมายดึตดิกับแผงน้ีใหแนนโดยใชสกรู  ข้ันสุดทายปดฝาซ่ึงมีโลโกโนเกียประทับอยู ลง
บนชองและกดฝาใหล็อคเขาท่ี
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การติดต้ัง
รี โมทคอนโทรล
ควรตดิตัง้รีโมทคอนโทรลเพื่อใหสามารถหยิบใชไดงาย  ท้ังน้ี ควรตรวจสอบวาไดติดรีโมทคอนโทรล
ในจุดท่ีสามารถโยงสายเคเบิลเพ่ือตอเช่ือมกับชุดแฮนดฟรีไดดวยตําแหนงท่ีเหมาะสมในการตดิรีโมท
คอนโทรล อาจจะเปนบริเวณแผงคอนโซลที่อยูระหวางเบาะที่น่ังดานหนา

ในการติดตั้งรีโมทคอนโทรล ใหใชหวงและแถวกาวที่ใหมาดวย  ข้ันแรกใหดึงแถบกาวทั้งสองแถบออก
จากกนั แลวตดิแถบกาวเขากับหวงกอน: ดึงแผนปดแถบกาวออก (A) แลวติดแถบกาวตรงตําแหนง
ท่ีตองการในรถยนต (B) ตรวจสอบใหแนใจวา พ้ืนผิวท่ีคณุตองตดิแถบกาวแหงและไมมีฝุนผงจับอยู

จากนั้นติดแถบกาวเขากบัหวง: โดยดึงแผนปดแถบกาวออก (C) แลวตดิแถบกาวไวใตรีโมทคอนโทรล

กดรี โมทคอนโทรล (D) ลงบนหวงที่ติดไวกับรถใหแนน 

ลําโพง
เพ่ือใหไดคุณภาพเสียงที่ดี ควรตดิลําโพงโดยหันไปทางผูใช ควรติดลําโพง โดยใหลําโพงหางจาก
ไมโครโฟนอยางต่ํา 1 เมตร เพ่ือปองกันสัญญาณสะทอน

ชุดอุปกรณในรถยนตน้ี ยังสามารถตอเช่ือมกับระบบวิทยขุองรถยนตท่ีสามารถใชงานรวมกันไดไดดวย  
หากคณุตองการใชวิทยุท่ีตดิตัง้ในรถยนตของคณุกับชุดอุปกรณในรถยนต เพ่ือใหเสียงออกดังท่ีตอง
การ  กรุณาขอคาํแนะนําจากชางเทคนิคท่ีเช่ียวชาญของคณุ

ตอลําโพงของชุดอุปกรณหรือระบบวิทยุในรถยนตท่ีสามารถใชงานรวมกันไดเขากับชอง "SPEAKER 
(ลําโพง)"

ไมโครโฟน
การเลอืกตําแหนงในการติดตั้งไมโครโฟนอยางระมัดระวังจะชวยเพิ่มคุณภาพในการถายทอดเสยีง
ใหดียิ่งข้ึน

ติดไมโครโฟนใหหางจากศีรษะของคนขับประมาณ 30 ซม . และหันไมโครโฟนไป ทางปากของคนขับ  
จากประสบการณท่ีผานมาพบวา ตําแหนงท่ีดีท่ีสุดจะอยูใกลกับกระจกมองหลัง หรือบริเวณที่บังแดด
หนารถ  ควรติดไมโครโฟนใหหางจากลําโพงของชุดอุปกรณในรถยนตอยางต่ํา 1 เมตร เพ่ือปองกัน
สัญญาณสะทอน

ตรวจสอบการตดิตัง้ไมโครโฟนเพื่อปองกันไมใหอากาศที่เปาออกมาจากชองระบายอากาศพัดมาที่ตัว
ไมโครโฟนได  อยาวางสายไมโครโฟนไวในระบบทําความรอนระบบระบายอากาศหรือระบบปรับอากาศ 
ควรใชแถบกาวสองหนาท่ีใหมาเพื่อตดิไมโครโฟน ซ่ึงจะชวยปองกันเสยีงจากตัวรถเขามาภายใน
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การติดต้ัง
เสียบปลั๊กเขาในชอง "MIC (ไมโครโฟน)" ท่ีชุดแฮนดฟรีและหมุนปลั๊กในทิศทาง ตามเข็มนาฬิกาเพื่อ
ล็อคใหเขาท่ี 

หมายเหตุ : การใชไมโครโฟนแบบอื่นๆ ท่ีไมใชไมโครโฟน MP-2 ท่ีใหมาพรอมกับชุด
อุปกรณในรถยนต อาจสงผลตอคุณภาพในการถายทอดเสียงได

ชุดสายเคเบิล
การเดินข้ัวตอสายเคเบิลจะตอเช่ือมกันตามที่แสดงในแผนผังการเดนิสายไฟ 

• ตอสายสีดํากับสายดินของรถยนต (GND) 

• ตอสายสีเหลืองเขากับชอง MUTE (ปด) ของวิทยุในรถยนต

หากวิทยุในรถยนตของคณุไมมีชองเสียบเพ่ือปดเสียง คณุอาจปลอยสายเสนน้ีไวโดยไมตองตอ
เช่ือมเลยก็ได ในกรณีน้ี วิทยุในรถยนตของคุณจะไมสามารถปดเสียงไดโดยอัตโนมัตใินระหวาง
ท่ีคุณกําลงัใชสาย

คณุสามารถใชรีเลยเสริมเพ่ือชวยปดเสียงในรถยนตไดเมื่อคณุรับสาย  ชุดอุปกรณในรถยนตน้ีจะ
ตอสายสีเหลือง (MUTE-ปดเสยีง) ลงดินเพ่ือปดเสียงวิทยุในรถยนต เมื่อสิ้นสุดการใชสายแลว 
สายสีเหลอืงจะแยกออกจากสายดินและเสยีงวิทยใุนรถยนตจะดงัข้ึน

• ตอสายสีนํ้าเงินกับสาย IGNS ของรถยนตโดยใชฟวส 1A

แอมแปรท่ีใหมาดวย รถบางคนัอาจไมมีการตอเช่ือม IGNS สายเสนน้ีจึงไมมีความจําเปนสําหรับ
การทํางานของชุดอุปกรณในรถยนต คุณสามารถปลอยสายสนํ้ีาเงินน้ีไวโดยไมเช่ือมตอเลยก็ได  
อยางไรก็ตาม ในกรณีน้ีชุดอุปกรณในรถยนตจะไมปดการทํางานโดยอัตโนมัตเิมื่อดบัเคร่ืองยนต 
เพ่ือปองกันไมใหแบตเตอรี่ของรถยนตหมดลง ชุดอุปกรณในรถยนตน้ีจะปดการทํางานโดยอัตโนมัติ
ภายในสองนาทีหากไมมีการตอเช่ือมโทรศพัทเคลื่อนท่ีผานเทคโนโลยีไรสายแบบบลูทูธหรือผาน
สายเคเบิลขอมูล

• ตอสายสีแดงเขากับปลายขั้วบวกของแบตเตอรี่รถยนต 12 โวลตโดยใชฟวส2 แอมแปรท่ีใหมาดวย

ปลัก๊ชุดสายเคเบลิแบบ 4 ขาจะเสียบเขากับพอรท “DC (ไฟฟากระแสตรง)” ของชุดแฮนดฟรี
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การติดต้ัง
สายเคเบิลขอมูล
สายเคเบิลขอมูลจะเช่ือมตอชุดแฮนดฟรีเขากับโทรศพัทเคลือ่นท่ีท่ีสามารถใชงานรวมกันไดเชนโดย
ผานทางที่วางโทรศัพท

เสยีบปลายสายเคเบิลดานหนึ่งเขากับชอง “PHONE (โทรศัพท)” ในชุดแฮนดฟรีและเสียบปลายสาย
อีกดานหนึ่งเขากับท่ีวางโทรศพัท

หากคณุใชชุดอุปกรณในรถยนตเพ่ือเช่ือมตอผานเทคโนโลยีไรสายแบบบลทููธเพียงอยางเดยีว คุณไม
จําเปนตองตอสายเคเบิลขอมูล

■ ทดสอบการใชงาน
หลงัจากติดตั้งชุดอุปกรณในรถยนตแลว จะตองตรวจสอบใหแนใจวา เครื่องทํางานไดดหีรือไม  ขณะ
ทดสอบการทํางานของอุปกรณ ใหตรวจสอบดวยวา อุปกรณติดตั้งโดยไมสงผลกระทบตอคนขับใน
ขณะขับรถยนต
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การใชงานชุดอุปกรณในรถยนต
3. การใชงานชุดอุปกรณในรถยนต

คณุสามารถตอเช่ือมโทรศพัทเคลือ่นท่ีท่ีสามารถใชงานรวมกันไดเขากับชุดอุปกรณในรถยนตได 2 วิธ ีคือ: 
ผานการเชื่อมตอไรสายแบบบลูทูธหรือใชท่ีวางโทรศพัทกับสายเคเบิล

■ การตอเชื่อมโทรศัพทเคลือ่นที่โดยใชเทคโนโลยีไรสายบลูทธู
ครั้งแรกที่คณุตอเช่ือมแบบไรสายจากชุดอุปกรณในรถยนตโดยใชเทคโนโลยีบลูทูธ คณุจําเปนจะตอง
จับคูชุดแฮนดฟรีกับโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีสามารถใชงานรวมกันไดท่ีคุณกําลงัใชงานกอน โดยจําเปนตอง
ทําเพียงครั้งเดียวเทาน้ัน: หลังจากนั้น อุปกรณท้ังสองจะจดจําไดเองโดยอัตโนมัติ และตอเช่ือมไดในทันที

หมายเหต: หากคณุตองการตอเช่ือมโดยใชเทคโนโลยีไรสายแบบบลูทูธ ตองตรวจสอบ
ใหแนใจวา คณุไมไดวางโทรศัพทเคลื่อนท่ีท้ิงไวในท่ีวางโทรศัพท

■ การจับคูโดยใชรหัสผานบลูทูธ
1. ตรวจสอบใหแนใจวา ไดเปดเครื่องโทรศพัทเคลือ่นท่ีและชารจแบตเตอรี่แลว

2. เปดใชงานชุดอุปกรณในรถยนต หากตองการขอมูลเพ่ิมเตมิ ดู "การเปด/ปดชุดอุปกรณในรถยนต" 
ในหนา 20

3. เปดเมนูบลทููธในเครื่องโทรศพัทเคลือ่นท่ี และเปดใชงานฟงกชันบลูทูธ

4. ทําการตั้งคาท่ีจําเปนลงในเครื่องโทรศพัทเคลื่อนท่ีเพ่ือคนหาอุปกรณบลูทูธท่ีอยูภายในรัศมี  หาก
ตองการขอมูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการตั้งคาท่ีจําเปนของโทรศพัทเคลือ่นท่ีของคุณ โปรดดูในคูมือผูใช

5. เลือก Advanced Car Kit (ชุดอุปกรณในรถยนต) จากรายการอุปกรณบลูทูธท่ีพบ

6. จากนั้นจึงปอนรหัสผานบลูทูธ 0000

7. ณ ตอนนี้ คณุสามารถใชงานโทรศพัทเคลื่อนท่ีซ่ึงจับคูกับชุดอุปกรณในรถยนตแลวได

หมายเหต: ชุดอุปกรณในรถยนตน้ีสามารถตอเช่ือมไรสายแบบบลูทูธเขากับโทรศพัท
เคลื่อนท่ีท่ีใชงานรวมกันไดไดเพียงเครื่องเดียวเทาน้ัน มิฉะน้ัน คุณอาจตองยุติหรือพัก
การตอเช่ือมไรสายแบบบลูทูธท่ีใชอยู
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การใชงานชุดอุปกรณในรถยนต
■ การจบัคูกับโทรศัพทเคลือ่นที่ทีส่ามารถใชงานรวมกันไดโดย
อัตโนมัติ

1. ตั้งคาท่ีเหมาะสมใหกับโทรศพัทเคลือ่นท่ีเพ่ือใหสามารถจับคูกบัชุดอุปกรณในรถยนตของคณุได
โดยไมตองขอใหมีการยอมรับหรือการอนุญาตแยกตางหากหากตองการขอมูลเพ่ิมเตมิเกี่ยวกับ
การตั้งคาท่ีจําเปนของโทรศพัทเคลือ่นท่ีของคุณ โปรดดูในคูมือผูใช

2. เปดใชงานชุดอุปกรณในรถยนต

3. ณ ตอนนี้ ชุดอุปกรณในรถยนตจะเริ่มคนหาโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีไดจับคูไวกอนแลว โดยใชรหัสผาน
บลูทูธโดยอัตโนมัตภิายในระยะเวลา 30 วินาที ชุดอุปกรณในรถยนตจะจับคูกับโทรศพัทเคลือ่นท่ี
ท่ีไดจับคูไวในครั้งลาสดุ สัญญาณไฟบนรีโมทคอนโทรลจะแสดงใหทราบวา มีการคนหาบลทููธท่ี
ใชงานอยู 

■ การตอเชือ่มโทรศพัทเคลื่อนทีผ่านสายเคเบิลขอมูล
หากคณุเลือกใชการตอเช่ือมในรูปแบบน้ี โทรศัพทเคลื่อนท่ีจะพรอมใชงานกับชุดอุปกรณในรถยนตตอ
เมื่อไดวางโทรศพัทไวในท่ีวางโทรศพัท โดยที่ไมจําเปนตองจับคูอุปกรณแตอยางใด

หากวางโทรศัพทลงในที่วางโทรศพัท ซ่ึงตอเขากับชุดอุปกรณในรถยนตผานทางสายเคเบิลขอมูล 
โทรศัพทเครื่องน้ีจะเปนอุปกรณท่ีพรอมใชงานและคณุจะไมสามารถตอเช่ือมกับอุปกรณอ่ืนผาน
เทคโนโลยีไรสายแบบบลูทูธได  การวางโทรศพัทเคลือ่นท่ีท่ีมีการตอเช่ือมไรสายแบบบลูทูธอยูลงในที่
วางโทรศัพทซ่ึงตอเขากับชุดอุปกรณในรถยนต จะทําใหการตอเช่ือมไรสายบลทููธสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติ
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การทํางาน
4. การทํางาน

ชุดอุปกรณในรถยนตสามารถควบคมุการทํางานไดโดยการใชรีโมทคอนโทรลหรือใชปุมกดบนเครื่อง
โทรศพัทเคลื่อนท่ีท่ีสามารถใชงานรวมกันได

■ รีโมทคอนโทรล

1 คุณสามารถใชปุมไดดงัน้ี:

• กด

• กดคางไว (ประมาณ 1 วินาที)

• กดอยางเร็วสองครั้ง

• กดคางไวเปนเวลานาน (นานกวา 10 วินาที)

2 คุณสามารถใชวงแหวนหมุนไดดังน้ี:

• หมุนไปทางซาย

• หมุนไปทางขวา

3 ไฟสญัญาณจะแสดงสถานะ 3 แบบ: 

• สวาง

• กระพริบ

• ดบั
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การทํางาน
■ การเปด/ปดชุดอุปกรณในรถยนต
เมื่อคณุสตารทรถเทากับคณุไดเปดใชงานชุดอุปกรณในรถยนตโดยอัตโนมัตไิฟสัญญาณจะสวางขึ้น
เพ่ือแสดงใหทราบวา ชุดอุปกรณในรถยนตทํางานอยู

เมื่อคณุดับเครื่องยนตเทากับคุณไดปดการทํางานของชุดอุปกรณในรถยนตดวยและไฟสญัญาณจะดับ
ลง หากตดิตัง้ชุดอุปกรณในรถยนตโดยไมไดตอสายเคเบลิ IGNS คุณจะสามารถเปดใชงานชุดอุปกรณ
ในรถยนตไดโดยการกดปุมแลวปลอย หรือวางโทรศพัทเคลื่อนท่ีลงในที่วางโทรศพัท (หากตดิตัง้ไว)

หมายเหต: หากติดตั้งชุดอุปกรณในรถยนตโดยไมไดใชสายเคเบิล IGNS เมื่อเปดใชงาน
อุปกรณ อุปกรณน้ีจะยังคงทํางานไปตลอดเวลาที่คณุวางโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีสามารถใชงาน
รวมกันไดไวในท่ีวางโทรศัพท

หากไมมีการตอเช่ือมกับโทรศพัทเคลื่อนท่ี ชุดอุปกรณในรถยนตน้ีจะปดการทํางานเอง
ภายใน 2 นาที

■ การใชงานชุดอุปกรณในรถยนต
คุณสามารถใชรีโมทคอนโทรลเพื่อเขาใชงานฟงกช่ันตางๆ ของโทรศพัทไดดังน้ี:

การรับสาย
เมื่อตองการรับสายเรียกเขา ใหกดปุม 

การวางสาย
เมื่อตองการวางสาย ใหกดปุม

การปฏิเสธไมรับสาย
หากไมตองการรับสาย ใหกดปุมคางไว

การโทรออก
เลอืกรายการที่ตองการจากสมุดโทรศพัทท่ีบันทึกไวหรือปอนหมายเลขที่ตองการโทรออกลงในโทรศพัท
เคลื่อนท่ีของคณุ

การเรียกซ้ํา
หากตองการเรียกซํ้าหมายเลขที่โทรออกลาสุด ใหกดปุมอยางเร็วสองคร้ัง
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การทํางาน
การโทรออกโดยใชเสียง
คณุสามารถใชรายการเสียงที่ไดบันทึกไวในโทรศัพทเคลื่อนท่ีได:

1. เมื่อตองการเริ่มการโทรออกดวยเสียง ใหกดปุมคางไวจนกวาจะไดยินสัญญาณเสียง

2. ออกเสียงตามคําในรายการเสยีง

3. เครื่องจะเลนรายการเสียง แลวโทรไปยังหมายเลขของรายการเสยีงนั้นๆ

ดรูายละเอียดเกี่ยวกบัการโทรออกดวยเสยีงไดจากคูมือผูใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีของคณุ

หมายเหต: โทรศัพทเคลื่อนท่ีบางเครื่องอาจไมสามารถรองรับการทํางานของฟงกช่ัน
ท้ังหมดที่ไดอธิบายไวในคูมือผูใชฉบับน้ีได 

การปรับระดับเสียง
หากตองการปรับระดบัเสยีงลําโพง ใหหมุนวงแหวน

การคนหาอุปกรณบลูทูธดวยตนเอง
หากคุณไมไดตอเช่ือมกับโทรศัพทเคลื่อนท่ีไว คุณสามารถเริ่มการคนหาโทรศัพทเคลื่อนท่ีท่ีสามารถ
ใชงานเทคโนโลยีไรสายแบบบลูทูธดวยตนเองได

หากตองการเปดใชงานฟงกชันการคนหาบลูทูธในชุดอุปกรณสําหรับรถยนต ใหกดปุมคางไว

หากมีการคนหาอุปกรณบลทููธ ไฟสญัญาณจะเริ่มกระพริบ

การรีเซตอปุกรณบลูทูธท่ีจับคูได
ชุดอุปกรณในรถยนตจะบันทึกช่ืออุปกรณบลูทูธท่ีจับคูไวในครั้งลาสดุ 7 รายการ

คณุสามารถลบรายการอุปกรณบลูทูธท่ีจับคูไวได  หากตองการลบรายการ จะตองปดการทํางานของชุด
อุปกรณในรถยนตกอน (ไฟสัญญาณดับ): 

กดปุมคางไวจนกระทั่งไดยินสัญญาณเสยีง ซ่ึงแสดงใหทราบวา รายการถูกลบแลว
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การทํางาน
การสลับการใชงานระหวางโหมดแฮนดฟรีกับโทรศัพทเคล่ือนที่
• หากคณุตอเช่ือมโทรศพัทเคลือ่นท่ีท่ีสามารถใชงานรวมกันไดเขากับชุดอุปกรณในรถยนตโดย

ใชสายเคเบิลขอมูล ใหนําโทรศัพทออกจากที่วางโทรศัพทเพ่ือสลับการใชงานจากโหมดแฮนดฟรี
ไปเปนแบบใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีแทน

• หากตองการกลับไปใชงานในโหมดแฮนดฟรี ใหวางโทรศัพทในท่ีวางโทรศพัทจากนั้นคณุจะสามารถ
ใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีในโหมดแฮนดฟรีผานชุดอุปกรณในรถยนตได

• หากคณุตอเช่ือมโทรศพัทเคลือ่นท่ีท่ีสามารถใชงานรวมกันไดเขากับชุดอุปกรณในรถยนตโดยใช
เทคโนโลยีบลูทูธ คุณจะสามารถสลับการใชสายระหวางชุดอุปกรณในรถยนตและโทรศพัท
เคลื่อนท่ีได  กดปุมคางไวหรือใชฟงกช่ันท่ีสอดคลองกันในโทรศพัทเคลื่อนท่ีของคุณ
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การดูแลและการบํารุงรักษา
การดูแลและการบํารงุรักษา 

ชุดอุปกรณในรถยนตของคุณไดรับการออกแบบและผลิตข้ึนดวยวิทยาการที่ล้ําหนาโดยฝมือชาง
ผูชํานาญงาน และควรดูแลรักษาอยางระมัดระวัง ขอแนะนําตอไปน้ีจะชวยใหคุณสามารถใชงาน
โทรศพัทไดตรงตามเกณฑของการรับประกันท้ังยังชวยยืดอายุการทํางานของโทรศพัทไดอีกดวย

• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเดก็

• ใชงานและเก็บชุดอุปกรณในรถยนตไวในท่ีแหง ฝน ไอนํ้า ความชื้นและของเหลวทุกชนิดอาจมี
แรเปนสารประกอบ ซ่ึงจะทําใหวงจรอิเลคทรอนิคสข้ึนสนิม

• อยาใชหรือเก็บชุดอุปกรณในรถยนตในบริเวณที่มีฝุนละอองหนาแนน หรือในบริเวณที่สกปรกเนื่อง
จากอาจทําใหช้ินสวนที่สามารถเลื่อนไดชํารุดเสียหายได

• อยาพยายามเปดตวัเคร่ืองชุดอุปกรณในรถยนตออก  การจัดการอยางไมชํานาญอาจกอความ
เสียหายได

• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาดหรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาดชุดอุปกรณใน
รถยนตหรือรีโมทคอนโทรล

• อยาทาหรือระบายสีชุดอุปกรณในรถยนตหรือรีโมทคอนโทรล เน่ืองจากสอีาจเขาไปอุดตันใน
ช้ินสวนที่เลือ่นไดของโทรศัพท และอาจสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของโทรศัพท

หากชุดอุปกรณในรถยนตหรือรีโมทคอนโทรลทํางานไมถูกตอง กรุณานําช้ินสวนที่บกพรองไปยังศนูย
บริการที่เช่ือถอืไดใกลบานคุณ โดยคุณจะไดรับการบริการจากพนักงานประจําศนูยน้ันเปนอยางดี
และจะซอมแซมใหตามความจําเปน
23Copyright © 2006 Nokia. All rights reserved.
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