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คําประกาศเร่ืองความสอดคลอง
NOKIA CORPORATION ขอประกาศในท่ีน้ีวา 
ผลิตภัณฑ HF-210 น้ีสอดคลองกับ
ขอกําหนดท่ีจําเปนและเงื่อนไขอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวของของ Directive 1999/5/EC 
ผลิตภัณฑน้ีสอดคลองกบัขอจํากัดท่ีกําหนด
ไวใน Directive 2004/104/EC (การแกไข 
Directive 72/245/EEC) ภาคผนวก I ขอ 
6.5, 6.6, 6.8 และ 6.9 คุณสามารถคดัลอก
สําเนาของประกาศเร่ืองความสอดคลองไดท่ี 
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity

© 2010 Nokia สงวนลขิสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และโลโก 
Nokia Original Accessories เปนเคร่ืองหมาย
การคาหรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียน
ของ Nokia Corporation Nokia tune เปน
เคร่ืองหมายการคาดานเสียงของบริษทั Nokia 
Corporation ผลิตภัณฑอื่นหรือ

ช่ือบริษทัอืน่ท่ีกลาวถึงในท่ีน้ีอาจเปน
เคร่ืองหมายการคาหรือช่ือทางการคาของ
ผูเปนเจาของอืน่ๆ ตามลําดับ

หามทําซํ้า สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บ
เน้ือหาสวนหน่ึงสวนใดหรือท้ังหมดของ
เอกสารฉบับน้ีในรูปแบบใดๆ โดยไมไดรับ
อนุญาตเปนลายลักษณอกัษรจาก Nokia Nokia 
ดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง Nokia จึงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสวนหน่ึงสวนใด
ของผลิตภัณฑท่ีอธิบายไวในเอกสารฉบับน้ี
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

Bluetooth เปนเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของบริษัท Bluetooth SIG, Inc.

ตามขอบขายสูงสุดท่ีอนุญาตโดยกฎหมาย
ท่ีใชบังคับ ไมวาจะอยูภายใตสถานการณใด 
Nokia หรือผูใหอนุญาตรายใดของ Nokia 
จะไมรับผิดชอบตอการสญูหายของขอมูล
หรือรายได หรือความเสียหายพิเศษโดย
อุบัติการณ อันเปนผลสืบเน่ืองหรือ
ความเสียหายทางออมไมวาจะดวยสาเหตุใด
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เน้ือหาในเอกสารน้ีใหขอมูล “ตามสภาพ
ท่ีเปน” โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะ
โดยชัดแจงหรือโดยนัย ซ่ึงรวมถึงและมิได
จํากัดเพียงการรับประกันโดยนัยถึงความ
สามารถในการทํางานของผลติภัณฑท่ี
จําหนาย และความเหมาะสมในการใชงาน
ตามวตัถุประสงค ตลอดจนความถูกตอง 
ความเช่ือถือไดหรือขอมูลในเอกสารน้ี 
เวนแตกฎหมายท่ีใชบังคับระบุไวเทาน้ัน Nokia 
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแกไข

หรือเพิกถอนเอกสารน้ีทุกเม่ือโดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา

การใหบริการของผลิตภัณฑอาจแตกตาง
กันไปตามภูมิภาค โปรดติดตอตัวแทน
จําหนาย Nokia ของคุณเพื่อขอขอมูล
เพิ่มเติม เคร่ืองรุนน้ีประกอบดวยสินคา 
เทคโนโลยี หรือซอฟตแวรซ่ึงอยูภายใต
บังคับของกฎหมายและขอบังคบัดานการสงออ
กของสหรัฐอเมริกาและประเทศอืน่ๆ 
หามกระทําการใดๆ ท่ีขัดแยงตอกฎหมาย

เพ่ือความปลอดภัยของคุณ
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ 
มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปน
การผิดกฎหมายได กรุณาอานขอมูล
เพิ่มเติมในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ

คํานึงถึงความปลอดภัย
ในการขับขี่ยานพาหนะ
เปนอันดับแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถ่ิน ไมควรใช

มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับข่ียานพาหนะอยู 
สิ่งสําคัญอันดับแรกที่คุณควรคํานึงในขณะขั
บข่ียานพาหนะ คือ ความปลอดภัย
บนทองถนน
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สัญญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดจะไวตอสัญ
ญาณรบกวน ซึ่งจะสงผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของ
เครื่องได

บทนํา
ดวย Nokia Speakerphone HF-210 
คุณสามารถโทรออกและรับสายแบบ
แฮนดฟรีได
โปรดอานคูมือผูใชนี้โดยละเอียดกอน
ใชงานสปกเกอรโฟน และอานคูมอืผูใช
เกี่ยวกับอุปกรณที่คณุตอเขากับ
สปกเกอรโฟน
ผลิตภัณฑนี้มีช้ินสวนขนาดเล็ก โปรด
เก็บใหพนมือเด็กเล็ก
พ้ืนผิวของอุปกรณเครื่องนีป้ราศจาก
สารนิกเกิล

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ชวยให
คุณสามารถเช่ือมตอกับอุปกรณที่ใชงานร
วมกันไดโดยไมตองมีสายเช่ือมตอ 
สปกเกอรโฟนและอุปกรณอ่ืนไมจําเปนตอ
งอยูในระยะที่มองเหน็ได แตระยะ
สูงสดุระหวางอุปกรณไมควรเกิน 
10 เมตร (33 ฟุต) การเช่ือมตออาจ
ถูกรบกวน เนื่องจากสิง่กีดขวาง เชน ผนงั 
หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ
สปกเกอรโฟนนี้เปนไปตามมาตรฐาน 
Bluetooth Specification 2.1 + EDR 
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ที่สนับสนุนรูปแบบดังตอไปนี้: Handsfree 
Profile 1.5 โปรดตรวจสอบ
กับบริษัทผูผลิตอุปกรณอ่ืนๆ เพ่ือดูวา

อุปกรณนัน้ๆ ใชงานรวมกับอุปกรณ
รุนนี้ไดหรือไม

การเร่ิมตนใชงาน
สปกเกอรโฟนนี้ประกอบดวยสวน
ประกอบตอไปนี้ตามที่ปรากฏใน
หนาแรก: ปุมลดระดับเสียง (1), 
ไมโครโฟน (2), ปุมรบัสาย/วางสายทีม่ี
ไฟแสดงสถานะ (3), คลิป (4), ปุมเพ่ิม
ระดับเสยีง (5), ปุมเปด/ปด (6), แท็บ
ปลดล็อค (7), ลําโพง (8), และชองเสยีบ
อุปกรณชารจ (9)

กอนการใชสปกเกอรโฟน คุณจําเปน
ตองชารจแบตเตอรี่และจับคูสปกเกอร
โฟนเขากับอุปกรณที่ใชงานรวมกันได
ช้ินสวนของอุปกรณเปนสื่อแมเหล็ก 
วัตถุที่ทําจากโลหะอาจดึงดูดเขาหา

เครื่อง อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อ
เก็บแมเหล็กอ่ืนไวใกลกับเครื่อง เพราะ
ขอมูลที่เกบ็ไวภายในอาจถูกลบได

การเปลี่ยนแบตเตอรี่
กอนชารจแบตเตอรี่ โปรดอาน 
“ขอมลูแบตเตอรี่”อยางละเอียด
1 เสยีบสายอุปกรณชารจเขากับ

ชองเสียบอุปกรณชารจ
2 เสยีบอุปกรณชารจเขากับแหลง

จายไฟ ไฟแสดงสถานะสีแดง
จะสวางขึ้นในระหวางการชารจ
หากคณุใชอุปกรณชารจท่ีตออยู
กับเตารับที่จุดบุหรี่ แบตเตอรี่รถ
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จะตองจายไฟที่ 12 โวลต 
ตรวจสอบวาเครื่องชารจเสียบ
เขากับเตารบัที่จุดบหุรี่อยางถกูตอง 
และไมไดกีดขวางการใชงานรถ
ตามปกติ
สําหรับรถบางรุน เตารับที่จดุบุหรี่
จะไดรบัไฟเล้ียงจากแบตเตอรี่รถ
แมวาจะไมไดเสยีบกุญแจสตารท
อยูก็ตาม ในกรณีเชนนี้ แบตเตอรี่
รถอาจถายประจุตอเนื่องแมใน
ขณะท่ีไมไดใชงานสปกเกอรโฟน 
สําหรับขอมูลเพ่ิมเติม โปรดติดตอ
ผูผลิตรถยนตของคุณ
ถาเคร่ืองยังไมเริ่มชารจแบตเตอรี่ 
ใหถอดอุปกรณชารจออกจาก
เตาเสยีบ แลวเสยีบเขาไปใหม
อีกครั้ง การชารจแบตเตอรี่จนเต็ม
อาจใชเวลาประมาณ 2 ช่ัวโมง

3 เมือ่ชารจแบตเตอรี่เตม็แลว 
ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะปรากฏข้ึน 
ถอดอุปกรณชารจออกจาก
สปกเกอรโฟน จากนัน้ถอดออก
จากแหลงจายไฟ

แบตเตอรี่ที่ชารจจนเต็มจะสามารถ
สนทนาไดนานถึง 10 ช่ัวโมง หรือมี
เวลาสแตนดบายนานถึง 240 ช่ัวโมง
ในการตรวจสอบการชารจแบตเตอรี่ 
ใหสงัเกตสขีองไฟแสดงสถานะเมือ่คุณ
เปดสปกเกอรโฟน หากไฟแสดงสถานะ
เปนสีเขียว แสดงวาประจุไฟเพียงพอ 
หากไฟแสดงสถานะเปนสีเหลือง 
แสดงวาอาจตองชารจแบตเตอรี่ใหม
ในไมชา หากไฟแสดงสถานะเปนสแีดง 
ใหชารจแบตเตอรี่ใหม
เมือ่ประจุไฟเหลือนอย สปกเกอรโฟน
จะสงเสยีงบี๊พทุกๆ 5 นาทีและไฟแสดง
สถานะสแีดงจะกะพริบ
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การเปดหรือปดเครื่อง
ในการเปดเครือ่ง ใหกดปุมเปด/ปด 
สปกเกอรโฟนจะสงเสียงบี๊พ และไฟ
แสดงสถานะจะกะพริบชาๆ ขณะท่ี
สปกเกอรโฟนพยายามเชื่อมตอกับ
อุปกรณที่ใชลาสุด เมือ่สปกเกอรโฟน
เช่ือมตอกบัอุปกรณของคุณและพรอม
ใชงานแลว ไฟแสดงสถานะสฟีาจะ
กะพริบชาๆ หากยังไมไดจบัคู
สปกเกอรโฟนกับอุปกรณ สปกเกอร
โฟนจะเขาสูโหมดจับคูโดยอัตโนมัติ
ในการปดเคร่ือง ใหกดปุมเปด/ปด 
สปกเกอรโฟนจะสงเสียงบี๊พ และไฟ
แสดงสถานะสีแดงจะสวางข้ึนเปนเวลา
สั้นๆ หากภายในเวลาประมาณ 30 นาที 
สปกเกอรโฟนไมไดเช่ือมตอกับอุปกรณ 
สปกเกอรโฟนจะปดลง

การจับคูและเช่ือมตอ
กอนการใชสปกเกอรโฟน คุณจําเปน
ตองจับคูและเช่ือมตอสปกเกอรโฟน
เขากับอุปกรณที่ใชงานรวมกันได
คุณสามารถจบัคูสปกเกอรโฟนกับ
อุปกรณไดสงูสดุ 8 เครื่อง แตสามารถ
เช่ือมตอเพ่ือใชงานไดครั้งละหนึ่ง
เครื่องเทานั้น
1 ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทมือถือ

ของคุณเปดอยู
2 หากยังไมเคยจับคูสปกเกอรโฟน

เขากับอุปกรณมากอน ใหเปด
สปกเกอรโฟน สปกเกอรโฟนจะ
เขาสูโหมดจับคู และไฟแสดง
สถานะสฟีาจะเริ่มกะพริบอยาง
รวดเร็ว
หากคณุไดจับคูสปกเกอรโฟน
เขากับอุปกรณกอนหนานี้ 
ตรวจสอบใหแนใจวาไดปดใชงาน
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ฟงกชัน Bluetooth ในอุปกรณ
ที่ใชอยู หรือใหแนใจวาอุปกรณ
ไมไดอยูในระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) 
ของสปกเกอรโฟน จากนั้นปด
สปกเกอรโฟน แลวเปดอีกครัง้

3 ภายในเวลาประมาณ 3 นาที 
ใหเปดใชงานคุณสมบตัิ Bluetooth 
ที่อุปกรณของคุณ และตัง้คาให
คนหาอุปกรณ Bluetooth โปรดดู
คําแนะนําจากคูมอืผูใชของอุปกรณข
องคณุ

4 เลือกสปกเกอรโฟนจากรายการ
อุปกรณที่พบ

5. หากจําเปน ใหปอนรหสัผาน 0000 
เพ่ือจบัคูและเช่ือมตอสปกเกอรโฟนกับ
อุปกรณ ในอุปกรณบางรุน 
คุณอาจตองทําการเช่ือมตอ
แยกตางหากหลังจากที่จบัคูเสร็จ

เมือ่สปกเกอรโฟนเช่ือมตอกับอุปกรณ
ของคุณและพรอมใชงานแลว ไฟแสดง
สถานะสฟีาจะกะพริบชาๆ
เมือ่เปดสปกเกอรโฟน เครื่องจะ
พยายามเช่ือมตอกับอุปกรณที่จับคูไว
ลาสุด หากไมสามารถเชื่อมตอได 
เครื่องจะพยายามเช่ือมตอกับอุปกรณ
อ่ืนที่จับคูไวลาสดุ ในการเช่ือมตอ
สปกเกอรโฟนอีกครั้งเมื่อเปดเครื่องแลวเค
รื่องไมเช่ือมตอกับอุปกรณ ให
ตรวจสอบวาอุปกรณเปดอยู และปด
สปกเกอรโฟนแลวเปดใหม หรือ
ตรวจสอบการเช่ือมตอในเมนู Bluetooth 
ของอุปกรณ
คุณสามารถตัง้คาอุปกรณมือถือเพ่ือให
สปกเกอรโฟนทําการเช่ือมตอโดย
อัตโนมัติได หากตองการเปดใชงาน
คุณสมบัตนิี้ในโทรศัพท Nokia ใหแกไข
การตั้งคาอุปกรณที่จับคูในเมนู Bluetooth
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การติดต้ังในรถยนต
คุณสามารถใชคลิปที่ใหมายึด
สปกเกอรโฟนไวกับที่บงัแดดรถ

คําแนะนําดานความปลอดภัย
ทั่วไป
เมือ่คณุติดตั้งสปกเกอรโฟนในรถยนต 
โปรดตรวจสอบวาเครื่องไมไดกีดขวาง
ระบบการทํางานตางๆ ของรถ 
(เชน ถุงลมนิรภัย) หรอืบดบังทัศนวสิัย
ขณะขับข่ี
ตรวจสอบวาไมมกีารกีดขวางหรือทําใหเกิ
ดความบกพรองตอการทํางานของ
ถุงลมนิรภัยไมวาในลักษณะใดๆ ใชงาน
สปกเกอรโฟนหากเหน็วาปลอดภัยใน
การใชงานขณะขับข่ีเทานั้น

ในการใชสปกเกอรโฟนที่ยึดอยูกับที่
บังแดดรถ โปรดตรวจสอบใหแนใจวา
ที่บังแดดพับข้ึนแนบกับหลังคารถ (10)

การยึดคลิปเขากับที่บังแดด
เล่ือนตวัคลิปไปรอบท่ีบังแดงจาก
ดานคนขับหรือดานผูโดยสาร
กดคลิปไปทางที่บังแดด (14) และ
ตรวจสอบใหแนใจวาคลิปเขาที่ดี พับที่
บังแดดขึ้นใหติดหลังคารถ (15)

การยึดสปกเกอรโฟนแนบกับ
คลิป
วางใหชองที่ดานขวาของสปกเกอรโฟนแน
บกับตัวยึดบนคลิป (11) และกด
ดานซายเขาหาคลิป (12) เพ่ือล็อค
สปกเกอรโฟนใหเขาที่ ตรวจสอบวา
สปกเกอรโฟนอยูในตําแหนงที่ถกูตอง
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ในการถอดสปกเกอรโฟนออก ใหกด
แทบ็ปลดล็อค และดึงสปกเกอรโฟนออก
จากคลิป (13)

การใชงานพ้ืนฐาน
การปรับระดับเสียง
ขณะใชสาย ใหกดปุมระดับเสียง

คําเตือน: อยาถืออุปกรณ
ไวใกลหู เนื่องจากระดับเสียง
อาจดังมาก

การโทร
ในการโทรออก ใหใชโทรศัพทมือถือ
ของคุณตามปกติ เมื่อสปกเกอรโฟน
เช่ือมตอกบัโทรศพัทของคุณอยู พูดผาน
ทางไมโครโฟนของสปกเกอรโฟน 
เพ่ือใหไดประสิทธิภาพสงูสดุ โปรด
ตรวจสอบวาไมมสีิ่งกีดขวางดานหนา
ของไมโครโฟนและไมโครโฟนอยู

ดานหนาของคุณ ระหวางใชสาย 
ไฟแสดงสถานะสีฟาจะสวางขึ้น
ในการโทรถึงหมายเลขลาสดุซ้ํา 
(ในกรณีที่โทรศัพทรองรับคุณสมบตัินี้
กับสปกเกอรโฟน) กดปุมรับสาย/
วางสายสองครัง้ระหวางที่ไมมกีาร
ใชสาย
ในการเปดใชงานการโทรออกดวยเสยีง 
(หากโทรศพัทมือถือของคณุรองรบั
คุณสมบัตนิี้กับสปกเกอรโฟน) กดปุม
รับสาย/วางสายคางไว 2 วินาทีระหวาง
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ที่ไมมกีารใชสาย ปฏบิัติตามขั้นตอน
ที่อธิบายในคูมอืผูใชของโทรศพัทมือถือ
ในการรับสาย ใหกดปุมรับสาย/วางสาย 
ในการปฏิเสธสาย ใหกดปุมรับสาย/
วางสายสองครัง้
ในการวางสาย ใหกดปุมรับสาย/วางสาย
ในการสลับสายที่ใชงานอยูระหวาง
สปกเกอรโฟนและอุปกรณที่เช่ือมตอ 
ใหกดปุมรับสาย/วางสายคางไว 2 วนิาที

การเปดใชงานหรือเลิกใชงาน
ไฟแสดง
ตามคาที่ตั้งไว จะมีการใชไฟแสดง
สถานะในทุกสถานการณ ในการเลิก
ใชงานไฟแสดงสําหรับบางสถานการณ 
(เชน ระหวางใชสายหรือเมื่อเช่ือมตอ
สปกเกอรโฟนกับโทรศัพทมือถือ) 
กดปุมรบัสาย/วางสาย และปุมลดระดับ

เสยีงคางไว 5 วินาที เมื่อสปกเกอรโฟน
เช่ือมตอกบัโทรศพัท สปกเกอรโฟน
จะสงเสยีงบี๊พ และไฟแสดงสถานะ
สีเหลืองจะกะพรบิหนึง่ครัง้
ในการเปดใชงานไฟแสดง ใหกดปุม
รับสาย/วางสายคางไว และกดปุมเพ่ิม
ระดับเสยีงคางไว 5 วินาที สปกเกอร
โฟนจะสงเสียงบี๊พ และไฟแสดงสถานะ
สีเขียวจะกะพริบหนึ่งครั้ง

การลางการต้ังคาหรือรเีซ็ต
ในการลางการตั้งคาการจบัคูจาก
สปกเกอรโฟน ใหปดสปกเกอรโฟน 
แลวกดปุมเปด/ปดและปุมรับสาย/
วางสายพรอมกันคางไว 8 วนิาที 
เมือ่การตั้งคาถูกลางแลว ไฟแสดง
สถานะสแีดงและสีเขียวจะสวางข้ึน
สลับกัน
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ในการรีเซ็ตสปกเกอรโฟนหาก
สปกเกอรโฟนหยุดทํางานแมวาจะ
ชารจแลว ใหตอสปกเกอรโฟนกบั
อุปกรณชารจขณะที่คุณกดปุมเปด/ปด

การแกไขปญหา
หากคณุไมสามารถเชื่อมตอสปกเกอร
โฟนเขากับอุปกรณที่ใชงานรวมกันได 
ใหตรวจสอบวาสปกเกอรโฟนไดรับ
การชารจแลว เปดเคร่ืองอยู และจับคูกับ
อุปกรณของคุณแลว

ขอมลูแบตเตอรี่
อุปกรณรุนนี้มีแบตเตอรี่ในตัวที่ชารจ
ใหมได ถอดเปลี่ยนไมได อยาพยายาม
ถอดแบตเตอร่ีออกจากเคร่ือง เพราะคุณ
อาจทําใหเครื่องเสียหายได อุปกรณ
เครื่องนี้ไดรับการออกแบบใหเก็บพลังงานจา
กอุปกรณชารจตอไปนี้ AC-3, AC-4, AC-5, 
AC-8, AC-15, DC-4, DC-9 และ DC-13 
หมายเลขรุนของอุปกรณชารจ
ที่ถูกตองนั้นอาจแตกตางกันไปตาม
ประเภทของปลั๊กเสียบ ความแตกตาง
ของปลั๊กเสียบจะระบุไวดวยคาใดคาหนึ่ง

ตอไปนี้ E, X, AR, U, A, C, K หรือ B 
แบตเตอรี่สามารถนํามาชารจและคาย
ประจุแบตเตอรี่ไดหลายรอยครั้ง แต
แบตเตอรี่ก็จะคอยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด
เวลาในการสนทนาและเวลาเปดรอรับสายเป
นคาโดยประมาณเทานั้น เวลาจริงจะข้ึน
อยูกับหลายปจจัย เชน การตั้งคาใน
อุปกรณ, คุณสมบัติที่กําลังใช, สภาพ
แบตเตอรี่ และอุณหภูมิ
หากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลานาน 
คุณอาจจําเปนตองเชื่อมตออุปกรณชารจ 
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แลวถอดอุปกรณชารจแลวเชื่อมตออีกครั้งเพื่
อเริ่มชารจแบตเตอรี่
หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใชเวลา
หลายนาทีกวาที่ไฟแสดงสถานะการชารจจะ
ปรากฏข้ึน
เมื่อไมไดใชงานอุปกรณชารจของคุณ 
ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบ
และจากตัวเครื่อง ไมควรเสียบแบตเตอรี่
ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจ 
เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไป
จะทําใหอายกุารใชงานของแบตเตอรี่
สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว 
แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลา
ผานไป
โปรดเก็บแบตเตอรี่ไวในที่ที่มีอุณหภูมิ
ระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) 
อุณหภูมิที่รอนหรือหนาวจัดทําให
ประสิทธิภาพและอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็น

เกินไปอาจทําใหอุปกรณไมสามารถใชงานได
ชั่วคราว
หามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกองไฟ
เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได การกําจัด
แบตเตอรี่ตองเปนไปตามกฎหมายของ
ทองถ่ิน นํากลับมาใชใหม ถาเปนไปได 
และไมควรทิ้งรวมกับขยะภายในบาน
ใชอุปกรณชารจตามวัตถุประสงคเทานั้น 
การใชงานที่ไมเหมาะสมหรือการใชงาน
อุปกรณชารจที่ไมไดรับการรับรองอาจ
เสี่ยงตอการลุกไหม การระเบิด หรือ
อันตรายอื่นๆ และอาจสงผลตอการรับรอง
หรือการรับประกัน หากคุณเชื่อวาอุปกรณ
ชารจชํารุดเสียหาย ใหนําไปที่ศูนยบริการ
เพื่อตรวจสอบกอนนําไปใชตอ อยาใช
อุปกรณชารจที่ชํารุดเสียหาย ใชอุปกรณ
ชารจในอาคารเทานั้น
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การดูแลอุปกรณของคุณ
คุณควรดูแลอุปกรณ อปุกรณชารจ 
และอุปกรณเสริมดวยความระมัดระวัง 
คําแนะนําตอไปนี้จะชวยใหคุณปฏิบัติตามเงื่
อนไขการรับประกันไดอยางถูกตอง
• เก็บอุปกรณไวในที่แหง การจับตัว

ของไอน้ํา ความเปยกชื้น และ
ของเหลวทุกประเภท หรือความ
ชุมชื้น จะทําใหเกิดองคประกอบ
ของแร ซึ่งอาจทําใหวงจร
อิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได หาก
อุปกรณของคุณเปยก ปลอยให
เครื่องแหงสนิท

• อยาใชหรือเก็บอุปกรณไวในที่ที่มีฝุน
หรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทําให
อุปกรณสวนที่สามารถขยับไดและ
สวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกส
เสียหายได

• อยาเก็บอุปกรณไวในอณุหภูมิที่สูง 
เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทําใหอายุ
การใชงานของอุปกรณสั้นลง 
แบตเตอรี่อาจเส่ือมสภาพ และทําให
พลาสติกงอหรือละลายได

• อยาเก็บอุปกรณไวในอณุหภูมิที่
เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิเพิ่มข้ึน
จนถึงอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะ
กอตัวข้ึนภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําให
อุปกรณและแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส
เสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในอุปกรณ
• อยาโยน เคาะ หรือเขยาอุปกรณ 

การใชงานโดยไมถนอมเครื่อง
อาจทําใหแผงวงจรภายในและ
กลไกเกิดความเสียหายได
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• ใชแตผาแหงที่นุมสะอาดทําความ

สะอาดพื้นผิวของตัวเครื่องเทานั้น
• อยาทาสีอุปกรณ เพราะสีอาจทําให

อุปกรณที่สามารถขยับไดติดขัด 
และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

การนํากลับมาใชใหม
สงคืนผลิตภัณฑอเิล็กทรอนิกส แบตเตอรี่ 
และวัสดุบรรจุภัณฑที่ใชแลวไปยังจุด
คัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธนีี้จะชวย
ปองกันการกําจัดขยะที่ไมมีการควบคุม 
และชวยรณรงคการรีไซเคิลวัสดุใชแลว
ตางๆ โปรดตรวจสอบขอมูลเก่ียวกับ
สภาพแวดลอมของผลิตภัณฑและวิธีการ
รีไซเคิลผลิตภัณฑ Nokia ของคุณไดที่  
www.nokia.com/werecycle 

หรือทางโทรศัพทมือถือ ที่  
www.nokia.mobi/werecycle

สัญลักษณถังขยะที่มีลอพรอม
เครื่องหมายกากบาทบน
ผลิตภัณฑ, แบตเตอรี่, เอกสาร 
หรือบรรจุภัณฑของคุณ 
เปนการเตือนวา ผลิตภัณฑที่
เก่ียวกับไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสทุ
กชนิด แบตเตอรี่ และตัวเก็บ
ประจุ ตองไดรับการจัดแยก
ประเภทเมื่อหมดอายุการใชงาน 
ขอกําหนดนี้มีผลใชกับประเทศ
สมาชกิสหภาพยุโรป หามทิ้ง
ผลิตภัณฑเหลานี้ในลกัษณะ
เดียวกับขยะสาธารณะที่ไมไดรับ
การแยกทิ้ง
สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เก่ียวกับคุณลักษณะทาง
สภาพแวดลอมของอุปกรณ 
โปรดดูที ่www.nokia.com/

ecodeclaration

www.nokia.com/werecycle
www.nokia.mobi/werecycle
www.nokia.com/ecodeclaration
www.nokia.com/ecodeclaration
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ขอมลูเพ่ิมเติมเพ่ือความปลอดภัย

■ ยานพาหนะ
สัญญาณวิทยุอาจมีผลตอระบบ
อิเล็กทรอนิกสในยานพาหนะที่ติดตั้ง
ไมถูกตองหรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชน 
ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคุมดวย
อิเล็กทรอนิกส, ระบบเบรก ABS, ระบบ
ควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส และ
ระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามขอมูล
เพิ่มเติมกับบริษัทผูผลิตยานพาหนะหรือ
อุปกรณเสริมตางๆ
การติดตั้งหรือการซอมแซมที่ไมถูกตอง
อาจกอใหเกิดอันตรายและทําใหการ
รับประกันของคุณเปนโมฆะดวย ควร
ตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณไรสายทุ
กชิน้ในยานพาหนะไดรับการติดตั้งและ

ทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บหรือพก
ของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิด
ไวรวมกับอุปกรณ ชิ้นสวนของอุปกรณ 
หรืออุปกรณเสริมตางๆ โปรดทราบวา
ถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกดวยแรงอัด
ที่แรงมาก อยาวางอุปกรณหรืออุปกรณ
เสริมไวในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจ
พองตัวออก
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