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Nokia, Nokia Connecting People และโลโก
Nokia Original Accessories เปนเคร่ืองหมาย
การคา หรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ 
Nokia Corporation

ขอมลูเบ้ืองตน
ดวย Nokia Battery Charging Stand 
DT-33 คุณสามารถชารจแบตเตอรี่สํารอง
สําหรับโทรศัพทมือถือ Nokia ของคุณได
แทนชารจจะมีสวนประกอบตางๆ ที่แสดง
อยูในหนาแรกดังนี้ ฝาครอบที่หมนุได (1), 
ชองเสียบอุปกรณชารจขนาด 2.0 มม. (2), 

ชองชารจ 1 (3), ไฟแสดงสถานะ (4) และ
ชองชารจ 2 (5)

พ้ืนผิวของอุปกรณเครื่องนีป้ราศจาก
สารนิกเกิล
ใชแบตเตอรีแ่ละอุปกรณชารจของแทของ 
Nokia เทานั้น

การใชงานพ้ืนฐาน
อุปกรณชารจที่ใชงานรวมกันได
อุปกรณนี้มไีวสําหรับใชงานโดยรับจายไฟ
จากอุปกรณชารจของแทจาก Nokia 
ตอไปนี้ 

AC-3, AC-4, AC-5, AC-8 และ AC-15 
หมายเลขรุนอุปกรณชารจอาจแตกตางกัน
ตามประเภทปลั๊ก ปล๊ักประเภทตางๆ 
มีดังตอไปนี้ E, X, AR, U, A, C, K หรือ B
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เลือกชองที่ถูกตองสําหรับ
แบตเตอรี่ของคุณ
แทนชารจมีชองชารจสองชอง (หมายเลข 
1 และ 2) สําหรับแบตเตอรีแ่บบชารจซ้ําได
ของแทจาก Nokia รุนตางๆ หมายเลข
จะพิมพกํากับอยูที่ดานลางของแตละชอง
ในการเลือกชองที่ 2 หากชองที่ 1 แสดงอยู 
ใหหมุนฝาครอบไปทางซาย (6) ในการ
เลือกชองที ่1 หากชองที่ 2 แสดงอยู 
ใหหมุนฝาครอบไปทางขวา (7)

ชองที่ 1 มีไวสําหรับใชกับแบตเตอรีรุ่น
ตอไปนี ้BL-4B, BL-4CT, BL-4D, BL-4J, 
BL-4S, BL-4U, BL-5BT, BL-5CT, BL-5F, 
BL-5J, BL-5K, BL-6F, BL-6P, BL-6Q, 
BP-4L, BP-5M และ BP-6MT

ชองที่ 2 มีไวสําหรับใชกับแบตเตอรีรุ่น
ตอไปนี้ BL-4C, BL-5B, BL-5C, BL-5CA, 
BL-5CB และ BL-6C

การชารจแบตเตอรี่
1 วางแทนชารจบนพ้ืนผิวที่ราบเรียบและ

มั่นคง เสยีบปล๊ักอุปกรณชารจเขากับ
แทนและชองเสียบปล๊ักไฟที่ผนงั
ไฟแสดงสถานะจะกะพริบหนึ่งครั้ง

2 วางแบตเตอรี่ลงในแทนจากดานบน 
(8) เพ่ือใหแบตเตอรี่และชองเสยีบ
ของแทนตรงกัน
ไฟแสดงสถานะจะตดิข้ึนระหวาง
การชารจ

3 เมื่อชารจแบตเตอรี่เตม็แลว ไฟแสดง
สถานะจะดับลง
ใหถอดแบตเตอรี่ออกจากชองดานบน 
และถอดสายอุปกรณชารจจากแทน 
แลวจึงถอดสายจากชองเสยีบปล๊ักไฟ
ที่ผนงัตามลําดับ
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เมื่อคุณถอดอุปกรณชารจออกจาก
เตาเสยีบ ใหจับที่ปล๊ักไฟและดึงออก 
อยาดึงที่สายไฟ

การแกไขปญหา
หากแบตเตอรี่ที่คณุเสยีบลงในแทนชารจ
เตม็อยูแลว ไฟแสดงสถานะจะกะพรบิ
สองครั้ง และจะไมเริม่การชารจ

หากแบตเตอรี่ชํารุดเสยีหาย หรือ อุณหภูมิ
ของแบตเตอรี่ต่ําหรือสูงเกนิไป ไฟแสดง
สถานะจะกะพริบอยางรวดเร็ว และจะไม
เริม่การชารจ
หากอุปกรณชารจท่ีคุณเช่ือมตอกับแทน
ชารจไมสามารถใชงานรวมกันได ไฟแสดง
สถานะจะกะพริบอยางรวดเร็วหรอืไม
แสดงไฟเลย และจะไมเริ่มการชารจ

การดูแลรักษาอุปกรณของคุณ
ดูแลรักษาอุปกรณของคุณดวยความ
ระมัดระวัง คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันไดอยาง
ถูกตอง
• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง การจับตัวของ

ไอน้ํา ความเปยกชื้น และของเหลว
ทุกประเภท หรือความชื้น จะทําใหเกิด
องคประกอบของแร ซึ่งอาจทําใหวงจร

อิเลก็ทรอนิกสสึกกรอนได หากตัวเครื่อง
เปยกชื้น ควรปลอยใหเครื่องแหงสนิท
ดีกอน

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุน
หรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณ
สวนที่สามารถขยับไดและสวนประกอบ
ที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได
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• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีอุณหภูมิสูง 

เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทําใหอายุการ
ใชงานของอุปกรณสั้นลง และทําใหสวน
ที่เปนพลาสติกงอหรือละลายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีอุณหภูมิเย็น 
เมื่ออุณหภูมิที่เย็นเพิ่มข้ึนจนถึงอุณหภูมิ
ปกติ ความชื้นจะกอตัวข้ึนภายในเครื่อง 
ซึ่งอาจทําใหวงจรอเิล็กทรอนิกสเสียหาย
ได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่องโทรศัพท
• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท 

การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําให
แผงวงจรภายในและกลไกเกิดความ
เสียหายได

• ควรใชผาแหงที่สะอาดและนุมในการ
ทําความสะอาดพื้นผิวของโทรศัพท
เทานั้น

• อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําให
ชิ้นสวนที่สามารถขยับไดติดขัด 
และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

การนํากลับมาใชใหม
โปรดสงคืนผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส 
แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑที่ใชแลวไปยัง
จุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีนี้จะชวย
ปองกันการกําจัดขยะที่ไมมีการควบคุม 
และชวยรณรงคการรีไซเคิลวัสดุใชแลวตางๆ 
ตรวจสอบขอมูลดานสิ่งแวดลอมผลิตภัณฑ
และวิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ Nokia 
ของคุณไดที่ www.nokia.com/werecycle 
หรือใชโทรศัพทเขาไปที่ www.nokia.mobi/

werecycle

www.nokia.com/werecycle
www.nokia.com/werecycle
www.nokia.mobi/werecycle
www.nokia.mobi/werecycle
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สัญลักษณรูปถังขยะกากบาทบน
ผลิตภัณฑ แบตเตอรี่ สิ่งตีพิมพหรือ
บนวัสดุบรรจุภัณฑหมายถึง
ผลิตภัณฑอิเล็กทริกส แบตเตอรี่
และอุปกรณเก็บพลังงานตางๆ 
เหลานั้นจะตองถูกสงกลับมาจุด
รวบรวมที่มีการแบงประเภทเมื่อ
หมดอายุการใชงาน ขอกําหนดน้ีมี
ผลบังคับใชในสหภาพยุโรป อยาทิ้ง
ผลิตภัณฑเหลานี้รวมกับขยะของ
เทศบาลที่ไมสามารถแบงประเภท
ได สําหรับขอมูลเพิ่มเติมเก่ียวกับ
คุณลักษณะทางสภาพแวดลอม
ของโทรศัพท โปรดดูที่ 
www.nokia.com/ecodeclaration

www.nokia.com/ecodeclaration
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