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คําประกาศเรื่องความสอดคลอง
บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศวาผลิตภัณฑ HF-310 สอดคลองกับขอกําหนดพ้ืนฐานที่
สําคัญและบทบัญญัติสภา Directive 1999/5/EC ผลิตภัณฑนี้สอดคลองตามขอจํากัดที่ระบุไว
ในบทบญัญัต ิ2004/104/EC (แกไข Directive 72/245/EEC), Annex I, paragraph 6.5, 6.6, 6.8 และ 
6.9) เรียกดูสําเนาของคําประกาศเรื่องความสอดคลองไดที่ 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

© 2009 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และโลโกอปุกรณเสริมของแทของ Nokia เปนเคร่ืองหมายการคา
หรือเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Nokia Corporation Nokia tune เปนเคร่ืองหมายการคาดาน
เสียงของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑและช่ือบริษัทอื่นๆ ที่กลาวถึงในที่นีอ้าจเปนเคร่ืองหมาย
การคาหรือช่ือทางการคาของเจาของผลิตภัณฑนั้นๆ
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สําหรับรายละเอียด

การควบคมุการสงออก
อุปกรณนี้ประกอบดวยสินคา เทคโนโลยี หรือซอฟตแวร ซึ่งสอดคลองตามกฎหมายและขอบังคับของ
การสงออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ หามกระทําการใดๆ ที่ขัดแยงตอกฎหมาย
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เพื่อความปลอดภัยของคุณ

โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปน้ี มิฉะน้ันอาจกอใหเกิดอันตรายหรือ
เปนการผิดกฎหมายได โปรดอานคูมือผูใชฉบับสมบูรณสําหรับขอมูลเพ่ิมเติม

คํานึงถึงความปลอดภัยบนทองถนน
ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถ่ิน ไมควรใชมือจับสิ่งอื่นใดเม่ือคุณ
ขับข่ียานพาหนะอยู สิ่งสําคัญอันดับแรกที่คุณควรคํานึงในขณะขับข่ี
ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนทองถนน

สัญญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดอาจไดรับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน 
ซ่ึงจะสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได
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1. บทนํา

ดวยการใชชุดลําโพง Nokia HF-310 คุณสามารถโทรออกและรับสายแบบ
แฮนดฟรีได
คุณสามารถเชื่อมตอชุดลําโพงกับโทรศัพทมือถือที่ใชงานรวมกันไดซ่ึงรองรับ
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth

โปรดอานคูมือผูใชน้ีโดยละเอียดกอนใชงานชุดลําโพง อานรายละเอียดจากคูมือผูใช
เครื่องที่เชื่อมตอกับชุดลําโพง รับคูมือฉบับลาสุดและขอมูลเพ่ิมเติมที่เกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ Nokia ของคุณไดที่ www.nokia-asia.com/support หรือเขาไปที่
เว็บไซตของ Nokia ในพ้ืนที่ของคุณ
ผลิตภัณฑอาจประกอบดวยชิ้นสวนขนาดเล็ก โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวใหพน
มือเด็ก พ้ืนผิวของอุปกรณน้ีไมไดประกอบดวยนิกเกิล แตเปนสแตนเลสสตีล

■ เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
ในการเชื่อมตอระบบ Bluetooth อุปกรณมือถือและชุดลําโพงจะตองอยูภายในระยะ 
10 เมตร (33 ฟุต) ทั้งน้ี การตอเชื่อมอาจถูกรบกวนจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอื่นๆ
ชุดลําโพงสอดคลองกับ Bluetooth Specification 2.1 ที่รองรับ Hands-Free 
Profile (HFP) 1.5 ตรวจสอบอุปกรณอื่นๆ วารองรับการใชงานกับอุปกรณน้ีหรือไม
กับผูผลิต

http://www.nokia-asia.com/support
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2. เริ่มตนใชงาน

ชุดหูฟงรุนน้ีประกอบดวยสวนประกอบ
ดังตอไปน้ี:
1. ปุมเปด/ปด
2. ไมโครโฟน
3. ลําโพง
4. ปุมปรับระดับเสียง
5. ไฟแสดงสถานะ
6. ปุมรับ/วางสาย
7. ชองเสียบอุปกรณชารจ
กอนการใชชุดลําโพง คุณจําเปนตอง
ชารจแบตเตอรี่และจับคูชุดหูฟงเขากับ
อุปกรณที่รองรับ
ชิ้นสวนของชุดลําโพงมีคุณสมบัติเปน
แมเหล็ก วัสดุที่เปนโลหะอาจถูกดูดเขากับชุดลําโพง อยาวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บ
ขอมูลประเภทแถบแมเหล็กไวใกลชุดลําโพง เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได

■การชารจแบตเตอรี่
กอนชารจแบตเตอรี่ กรุณาอานรายละเอียดใน “ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอปุกรณชารจ”, 
หนา 16

คําเตือน: ใชเฉพาะอุปกรณชารจที่ไดรับการรับรองจาก Nokia ในการใชงาน
รวมกับอุปกรณรุนนี้เทานั้น การใชกับอุปกรณประเภทอ่ืนอาจเปนผลใหการรับรอง
การใชงานหรือการรับประกันเปนโมฆะ และอาจกอใหเกิดอันตรายได

ขณะปลดสายไฟของอุปกรณเสริมใดๆ ควรจับและดึงท่ีปล๊ัก อยาจับท่ีสาย
1. ตอสายอุปกรณชารจเขากับชุดตออุปกรณชารจ
2. ตออุปกรณชารจเขากับแหลงจายไฟ เชน ตออุปกรณชารจ DC-4 เขาที่ชองเสียบ

สําหรับจุดบุหรี่ในรถยนต หรืออุปกรณชารจ AC-5 เขากับเตาเสียบที่ผนัง 

1
2

3 4

7
6
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ระหวางการชารจ ไฟสีแดงจะปรากฏข้ึน การชารจแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช
เวลานานถึง 2 ชั่วโมง 10 นาที
ในกรณีที่ใชอุปกรณชารจที่ตออยูกับชองที่จุดบุหรี่ แบตเตอรี่รถจะตองจายไฟที่ 
12 โวลต ตรวจสอบวาอุปกรณชารจเสียบเขากับเตารับที่จุดบุหรี่ถูกตอง และ
ไมไดกีดขวางการใชงานรถตามปกติ
สําหรับรถบางรุน เตารับที่จุดบุหรี่จะไดรับไฟเล้ียงจากแบตเตอรี่รถอยางตอเน่ือง
แมวาจะไมไดเสียบกุญแจสตารทอยูก็ตาม ในกรณีเชนน้ี แบตเตอรี่รถอาจถาย
ประจุตอเน่ืองแมในขณะที่ไมไดใชงานชุดลําโพง สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดจาก
ผูผลิตรถยนต

3. เม่ือชารจแบตเตอรี่เต็มแลว จะมีเสียงบ๊ีปดังข้ึนจากชุดลําโพง ถอดอุปกรณชารจ
ออกจากชุดลําโพงและแหลงจายไฟ

แบตเตอรี่ที่ชารจจนเต็มจะสามารถสนทนาไดนานถึง 30 ชั่วโมง และมีเวลา
สแตนดบายนานถึง 40 วัน
เม่ือประจุแบตเตอรี่ตํ่า ไฟสีแดงจะกะพริบชาๆ และชุดลําโพงจะมีเสียบบ๊ีพดังทุกๆ 
5 นาที ชารจแบตเตอรี่ใหม

■ การเปดหรอืปดเครื่อง

การเปดใชงาน
ในการเปดใช ใหกดปุมเปดปด ชุดลําโพงจะสงเสียงบ๊ีพดังข้ึน และไฟสีเขียวจะ
กะพริบหน่ึงครั้ง ชุดลําโพงจะพยายามเชื่อมตอกับอุปกรณที่เชื่อมตอดวยครั้งลาสุด
เม่ือชุดลําโพงเชื่อมตอกับอุปกรณของคุณและพรอมใชงาน ไฟแสดงสถานะสีเขียว
จะกะพริบชาๆ

การปดใชงาน
เม่ือตองการปด ใหกดปุมเปดปดคางไวประมาณ 2 วินาที ชุดลําโพงจะสงเสียงบ๊ีพ
ตอเน่ืองกันโดยคอยๆ เบาลง และไฟสีแดงจะกะพริบหน่ึงครั้ง
หากชุดลําโพงไมไดตออยูกับอุปกรณภายใน 30 นาที เครือ่งจะปดการทํางาน
โดยอัตโนมัติ
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■ การจับคูและเชื่อมตอกับอุปกรณอ่ืน
1. ตรวจดูใหแนใจวาปดชุดลําโพงแลวและโทรศัพทมือถือของคุณเปดอยู
2. หากยังไมเคยจับคูชุดลําโพงเขากับอุปกรณ ใหเปดใชงานชุดลําโพง ชุดลําโพง

จะเขาสูโหมดจับคู และไฟสีเขียวจะกะพรบิอยางรวดเร็ว
หากคุณไดจับคูชุดลําโพงกับอุปกรณอื่นกอนหนาน้ีแลว ใหปดอุปกรณ และเปด
ชุดลําโพง

3. ภายในเวลาประมาณ 5 นาที ใหเปดใชงานคุณสมบัติ Bluetooth ที่โทรศัพท
มือถือ และต้ังคาใหคนหาอุปกรณ Bluetooth สําหรับรายละเอียด โปรดดูคูมือ
ผูใชของอุปกรณของคุณ

4. ในอุปกรณของคุณ เลือกชุดลําโพง (Nokia HF-310) จากรายการอุปกรณที่พบ
5. ปอนรหัสผาน Bluetooth 0000 เพื่อจับคูและเช่ือมตอชุดลําโพงกับอุปกรณ

ของคุณ ในอุปกรณบางรุน คุณอาจตองทําการเช่ือมตอหลังจากท่ีจับคูเสร็จ
หากจับคูไดสําเร็จ ชุดลําโพงจะปรากฏข้ึนที่รายการอุปกรณ Bluetooth ซ่ึงจับคู
อยูในปจจุบันของอุปกรณมือถือ
เม่ือชุดลําโพงเชื่อมตอกับอุปกรณของคุณและพรอมใชงาน ไฟแสดงสถานะสีเขียว
จะกะพริบชาๆ
สามารถจับคูชุดลําโพงไดสูงสุดกับอุปกรณสี่ชิ้น แตสามารถเชื่อมตอเพ่ือใชงานได
ครั้งละหน่ึงชิ้นเทาน้ัน

การปลดการเชื่อมตอชุดลําโพง
ในการปลดการเชื่อมตอออกจากโทรศัพทมือถือของคุณ ใหทําอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี
• ปดชุดลําโพง
• ยกเลิกการตอเชื่อมชุดลําโพงในเมนู Bluetooth ของอุปกรณ
• ใหชุดลําโพงอยูหางจากอุปกรณมากกวา 10 เมตร (33 ฟุต) 
ไมจําเปนตองลบรายการจับคูกับชุดลําโพงเพ่ือตัดการเชื่อมตอ
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การเชื่อมตอชุดลําโพงดวยตนเอง
หลังจากเปดใชงานชุดลําโพง เครื่องจะพยายามเชื่อมตอกับอุปกรณที่จับคูไวลาสุด
ในการเชื่อมตอชุดลําโพงเขากับอุปกรณที่ใชลาสุดดวยตนเอง (เชน หลังจากสูญเสีย
การเชื่อมตอ) แนใจวาเปดอุปกรณอื่นๆ ไว และกดปุมรับ/วางสายคางไว ประมาณ 
2 วินาที หรือปดและเปดชุดลําโพงใหม ในการเชื่อมตอชุดลําโพงกับอุปกรณที่
จับคูกันอื่นๆ ใหทําการเชื่อมตอในเมนู Bluetooth ของอุปกรณ
คุณสามารถตั้งคาอุปกรณมือถือเพ่ือใหชุดลําโพงทําการเชื่อมตอโดยอัตโนมัติได 
เปดใชคุณสมบัติน้ีจากอุปกรณของ Nokia โดยเปล่ียนคาอุปกรณที่จับคูไวจากเมนู 
Bluetooth
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3. การติดต้ังในรถ

คุณสามารถติดต้ังชุดลําโพงเขากับที่บังแดด กระจกบังลม หรือแผงหนาปดรถยนต
ได

■ คําแนะนําท่ัวไปเพื่อความปลอดภัย
รูปภาพน้ีแสดงถึงตําแหนงการติดต้ังใน
จุดตางๆ
ขณะทําการติดต้ังชุดลําโพงในรถ กรุณา
ตรวจสอบวาอุปกรณไมไดกีดขวางระบบ
ตางๆ ของรถ (เชน ถุงลมนิรภัย) หรือ
รบกวนวิสัยทัศนขณะขับข่ี
ตรวจสอบวาระยะการทํางานของถุงลม
นิรภัยไมถูกกีดขวางหรือจํากัดประสิทธิภาพ
ในลักษณะใดๆ ใชงานชุดลําโพงหากเห็นวา
ปลอดภัยในการใชงานขณะขับข่ีเทาน้ัน
ใชชุดลําโพงขณะยึดกับที่บังแดดโดยตรวจสอบวาที่บังแดดพับติดกับหลังคารถ
เรียบรอยดี
หามปรับอุปกรณยึดขณะขับข่ี

■ การยึดเขากับท่ีบังแดด
คุณสามารถยึดชุดลําโพงกับที่บังแดดรถโดยใชคลิปที่จัดมาให
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1. ในการติดต้ังชุดลําโพงเขากับคลิป 
ใหยึดสวนคลิปเขากับชองที่ดานหลัง
ของชุดลําโพง  (1) หมุนชุดลําโพง
ตามเข็มนาฬิกาจนกวาจะแนนเขาที่ 
(2) (ในการปลดชุดลําโพง ใหหมุน
ทวนเข็มนาฬิกา) 

2. เล่ือนคลิปรอบที่บังแดดออกจาก
ดานคนขับหรือผูโดยสาร (3) 
และคลองสายที่ติดกับคลิป
เขากับ ที่บังแดดจากดานหลัง

3. รอยสายคลองผานชองของคลิป 
(4)
ดึงสายใหแนนเพ่ือใหชุดลําโพง
ยึดเขาที่ และกดที่ตะขอและ
หวงดานปลายสาย

4. พับที่บังแดดข้ึนใหติดหลังคารถ 
(5)

■ การยึดเขากับกระจก
บังลม

คุณสามารถตอชุดลําโพงเขากับ
กระจกบังลมโดยใชอุปกรณที่ยึดติด
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1. สอดขอเกี่ยวที่อุปกรณยึดลงใน
ชองทางดานหลังของชุดลําโพง 
(1) หมุนชุดลําโพงตามเข็ม
นาฬิกาจนกวาจะแนนเขาที่ (2)

2. หาจุดยึดที่ปลอดภัยที่กระจก
บังลม จากนั้นทําความสะอาด
พ้ืนผิวใหทั่วโดยใชนํ้ายาลาง
กระจกและผาสะอาด 
หากอุณหภูมิแวดลอมตํ่ากวา 
+15°C (60°F) คอยๆ ทําใหพ้ืน
และกรวยดูดอุนข้ึนโดยใช
เครื่องเปาผม เพ่ือใหการยึดติดกับกระจกบังลมแนนหนาดี ตรวจสอบใหแนใจวา
คุณไมทําใหกระจกบังลมรอนเกินไปจนเสียหาย

3. กดที่กรวยดูดของอุปกรณยึดติดที่กระจกบังลม (3) และหมุนตามเข็มนาฬิกา  
(4) เพ่ือใหมีชองสูญญากาศ ตรวจสอบวากรวยดูดยึดแนนดี

4. หมุนชุดลําโพงไปยังตําแหนงที่ตองการ
ปลดชุดลําโพงออกจากอุปกรณที่ยึดติด หมุนทวนเข็มนาฬกิา
ปลดกรวยดูดออกจากกระจกบังลม หมุนที่ยึดทวนเข็มนาฬิกา และดึงสายที่อยูขาง
กรวยดูด

■ การยึดเขากับแผงหนาปดรถยนต
คุณสามารถตอชุดลําโพงเขากับแผงหนาปดรถยนตโดยใชอุปกรณที่ยึดติดที่ใหมา
และแผนกาว
1. ตรวจสอบใหแนใจวาพ้ืนผิวที่คุณติดแผนกาวมีลักษณะแหง สะอาด และ

ปราศจากฝุนผงใดๆ
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2. สอดขอเกี่ยวที่อุปกรณยึดลงในชองทางดานหลัง
ของชุดลําโพง (1) หมุนชุดลําโพงตามเข็มนาฬกิา
จนกวาจะแนนเขาที่ (2)

3. ลอกแผนกาวออกจากแผนดานขาง 
(3) และกดลงใหติดกับแผงหนาปด
รถ (4) เพ่ือใหยึดติดทนทาน 
ขณะลอกแผนปองกันออก 
หามสัมผัสโดนดานกาว

4. ลอกแผนกาวออกจากอีกดานหน่ึง 
และกดกรวยดูดลงใหติดเขากับที่อุปกรณยึดติด (5) 

5. หมุนชุดลําโพงไปยังตําแหนงที่ตองการ (6)
6. หมุนอุปกรณที ยึดติดตามเข็มนาฬกิาเพื อใหเกิดชอง

สูญญากาศ  (7) ตรวจสอบวากรวยดูดยึดแนนดี
ปลดชุดลําโพงออกจากอุปกรณที่ยึดติด หมุนทวนเข็ม
นาฬิกา 
ปลดอุปกรณที่ยึดออกจากแผงหนาปด หมุนที่ยึดทวนเข็มนาฬิกา และดึงสาย
ที่อยูขางกรวยดูด
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4. การใชงานเบ้ืองตน

■ การโทรออกหรือวางสาย
ในการโทรออกดวยโทรศัพทมือถือของคุณที่ตออยูกับชุดลําโพง ใชอุปกรณได
ตามวิธีปกติ พูดโดยออกเสียงเขาหาชุดลําโพง เพ่ือใหไดประสิทธิภาพสูงสุด กรุณา
ตรวจสอบวาไมมีสิ่งกีดขวางดานหนาของไมโครโฟนและไมโครโฟนอยูดานหนา
ของคุณ
เรียกเบอรลาสุดซํ้า (ในกรณีที่โทรศัพทรองรับคุณสมบัติน้ีกับชุดลําโพง) เม่ือไมมี
การใชสายโดยกดปุมรับ/วางสายสองครั้ง
เปดใชการเรียกสายดวยเสียง (หากอุปกรณของคุณรองรับคุณสมบัติน้ีกับชุดลําโพง) 
เม่ือไมมีการโทร โดยกดปุมรับวางสายคางไวประมาณ 1 วินาที ทําตามคําแนะนํา
ในคูมือผูใชอุปกรณของคุณ
ในการวางสายหรือยกเลิกสาย กดปุมรับ/วางสาย

■ การรับหรือปฏิเสธสาย
เม่ือคุณรับสาย คุณจะไดยินเสียงเรียกเขาผานชุดลําโพงและไฟสีเขียวจะกะพริบ
อยางรวดเร็ว
รับสายโดยกดปุมรับ/วางสาย ปฏิเสธสายโดยกดปุมรับ/วางสายสองครั้ง

■ การปรับระดับเสียง
ในการเพ่ิมระดับเสียงของชุดลําโพงระหวางสนทนา ใหหมุนปุมปรับไปทางขวา 
ในการลดระดับเสียง ใหหมุนปุมไปทางซาย

คําเตือน: อยาถืออุปกรณใกลกับหูของคุณเมื่อใชลําโพงอยู เน่ืองจากระดับเสียง
อาจดังเกินไป

■ การสลับสายไปยังอุปกรณท่ีเชื่อมตออยู
ในการสลับสายจากชุดลําโพงไปยังอุปกรณที่เชื่อมตออยู ปดชุดลําโพง หรือ
กดปุมรับ/วางสายคางไวประมาณ 2 วินาที
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ในการสลับสายกลับไปที่ชุดลําโพง เปดชุดลําโพง (หากปดอยู) หรือกดปุมรับ/
วางสายคางไวประมาณ 2 วินาที

■ ลางคาหรือรีเซ็ต
ลบคาการจับคูจากชุดลําโพงโดยการกดปุมเปดปดและปุมรับวางสายคางไว 
(ประมาณ 4 วินาทีข้ึนไป) จนกระทั่งไฟสัญลักษณสีแดงและเขียวเริ่มกะพริบสลับกัน 
หลังจากลางการตั้งคาแลว ชุดลําโพงจะเขาสูโหมดการจับคู
รเีซ็ตชุดลําโพงในกรณีที่ไมมีการทํางานโดยใหเสียบเขากับอุปกรณชารจขณะกดปุม
ปุมรับ/วางสายคางไว แมวาอุปกรณจะประจุไฟแลวก็ตาม

■ การแกไขปญหา
หากคุณไมสามารถตอเชื่อมชุดลําโพงกับอุปกรณพกพาของคุณได ใหปฏิบัติดังน้ี:
• ดูใหแนใจวาชุดลําโพงชารจแลว เปดอุปกรณและจับคูกับอุปกรณของคุณแลว
• ดูใหแนใจวาเปดใชงานคุณสมบัติ Bluetooth ที่อุปกรณแลว
• แนใจวาชุดลําโพงอยูในระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) จากอุปกรณของคุณและไมมี

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสใดๆ อยูระหวางชุดลําโพงและอุปกรณ
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5. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ

อุปกรณน้ีมีแบตเตอรี่ในตัวที่ชารจใหมไดและไมสามารถถอดออกได หามแกะ
แบตเตอรี่ออกจากเครื่อง เน่ืองจากอาจทําใหโทรศัพทเกิดความเสียหายได 
อุปกรณน้ีมีไวสําหรับใชงานโดยรับจายไฟจากอุปกรณชารจตอไปน้ี: AC-3, AC-4, 
AC-5 และ DC-4 หมายเลขรุนอุปกรณชารจอาจแตกตางกันตามประเภทปล๊ัก 
ประเภทปล๊ักอาจแตกตางกันตามที่ระบุดังน้ี E, EB, X, AR, U, A, C หรือ UB 
คุณสามารถชารจแบตเตอรี่และคายประจุไดหลายรอยครั้ง แตแบตเตอรี่จะ
เสื่อมสภาพลงตามการใชงาน ชารจแบตเตอรี่ของคุณดวยอุปกรณชารจที่ผาน
การรับรองจาก Nokia สําหรับการใชกับอุปกรณน้ีเทาน้ัน การใชอุปกรณชารจปลอม
อาจทําใหเกิดเพลิงไหม การจุดระเบิด การรั่วหรืออันตรายอื่นๆ ได
หากใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลานาน คุณอาจ
ตองเชือ่มตออุปกรณชารจ แลวถอดอุปกรณชารจแลวเชือ่มตออีกครั้งเพ่ือเริ่มชารจ
แบตเตอรี่ หากกําลังไฟในแบตเตอรี่หมดจนไมมีเหลือ อาจใชเวลาหลายนาทีกอนที่
ตัวบงชี้การชารจจะปรากฏ
ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและตัวเครื่องเม่ือไมไดใชงาน ไมควรเสียบ
แบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจ เน่ืองจากการชารจเปนเวลา
นานเกินไปจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่
ชารจเต็มไว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเม่ือเวลาผานไป
พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 
77°F) อุณหภูมิที่รอนหรือหนาวจัดทําใหประสิทธิภาพและอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่รอนหรอืเย็นเกินไปอาจไมสามารถใชงานไดชั่วคราว 
ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเม่ืออยูที่อุณหภูมิตํ่ากวา
จุดเยือกแข็ง
หามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไมใชลงในกองไฟ เพราะแบตเตอรี่อาจระเบิดได หรือหาก
แบตเตอรี่เสียหายก็อาจเกิดระเบิดไดเชนกัน
อยาใชอุปกรณชารจที่ชํารุดเสียหาย
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ขอสําคัญ: เวลาสนทนาและสแตนดบายของแบตเตอร่ีน้ันเปนเพียงการประมาณ 
ทั้งยังขึ้นอยูกับสภาวะของเครือขาย คุณสมบัติที่ใช สภาพของแบตเตอร่ีและ
อายุการใชงาน อุณหภูมิขณะที่ใชงาน การใชในโหมดดิจิตอล และปจจัยอ่ืน
อีกมากมาย ระยะเวลาที่ใชโทรมีผลตอระยะเวลาสแตนดบาย ในทํานองเดียวกัน
ระยะเวลาที่เปดเคร่ืองรวมทั้งที่อยูในโหมดสแตนดบายก็มีผลตอระยะเวลาใน
การสนทนาดวยเชนกัน
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การดูแลและการบํารงุรักษา

อุปกรณของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณที่ดีเย่ียมและมีฝมือการผลิต
ที่ประณีต คุณจึงควรดูแลอุปกรณของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปน้ีจะชวยใหคุณ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันไดอยางถูกตอง
• เก็บอุปกรณไวในที่แหง การจับตัว ความชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือ

ละอองความชื้น จะทําใหเกิดองคประกอบของแร ซ่ึงอาจทําใหวงจร
อิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได หากอุปกรณของคุณเปยกนํ้า ควรเช็ดใหแหงกอน

• อยาใชหรือเก็บอุปกรณไวในที่ที่มีฝุนหรือที่สกปรก เน่ืองจากอาจทําใหอุปกรณ
สวนที่ถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บอุปกรณไวในที่รอนจัด เน่ืองจากอุณหภูมิสูงจะทําใหอายุการทํางาน
ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง ทั้งยังอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย 
และทําใหสวนที่เปนพลาสติกละลาย

• อยาเก็บอุปกรณไวในที่เย็นจัด เน่ืองจากเม่ือเครื่องกลับคืนสูอุณหภูมิปกติ 
ความชื้นจะกอตัวข้ึนภายในเครื่อง ซ่ึงอาจทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส
เสียหายได

• อยาพยายามซอมอุปกรณเอง
• อยาโยน เคาะ หรือเขยาอุปกรณ การใชงานโดยไมถนอมเครือ่งอาจทําให

แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิดความเสียหายได
• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาด

เครื่อง
• อยาทาสีอุปกรณ เน่ืองจากสีอาจเขาไปอุดตันในชิ้นสวนที่เล่ือนได ไมโครโฟน 

หรือลําโพง และอาจสงผลตอประสิทธิภาพการทํางาน
คําแนะนําเหลาน้ีใชไดกับอุปกรณ อุปกรณชารจ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ ของคุณ 
หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยังศูนยบริการที่ไดรบัการรบัรอง
ใกลบานคุณเพ่ือขอรับบริการ
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ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

■ ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถที่ติดต้ังไมถูกตองหรือมี
การปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดนํ้ามันที่ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก 
ABS ระบบควบคุมความเรว็แบบอิเล็กทรอนิกส ระบบถุงลมนิรภัย สําหรบัขอมูล
เพ่ิมเติม โปรดตรวจสอบกับผูผลิต หรือตัวแทนจําหนายของรถยนต หรืออุปกรณ
ใดๆ ที่คุณเพ่ิมไว
การซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตรายและทําใหการรับประกันเปนโมฆะ 
ตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอวาอุปกรณไรสายทั้งหมดในรถของคุณติดต้ังไว
อยางถูกตองและทํางานอยางเหมาะสม อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส 
หรอืวัตถุระเบิดไวรวมกับอุปกรณ ชิ้นสวนของโทรศัพท และอุปกรณเสริมตางๆ 
สําหรับรถที่ติดต้ังถุงลมนิรภัย โปรดจําไววาถุงลมจะพองตัวเม่ือมีแรงกระแทก 
อยาวางวัตถุ รวมทั้งอุปกรณไรสายที่ติดต้ังไวหรือแบบพกพาไดในบริเวณเหนือ
ถุงลมนิรภัยหรือในบริเวณที่ใชถุงลมนิรภัย หากอุปกรณไรสายในรถไมไดรับ
การติดต้ังอยางเหมาะสมและถุงลมเกิดการพองตัว อาจสงผลใหเกิดการบาดเจ็บ
ที่รุนแรง
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