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งหมายการคา
ที่กลาวถึงในที่นี้
ิตภณัฑนั้นๆ
ึงขอสงวนสิทธิ์
ฑที่อธิบายไวใน

รือความเสียหาย
ายทางออมที่เกิดขึ้น

ับประกันใดๆ ไมวาจะ
ามารถในการทํางาน
มวัตถุประสงค 
อกเหนือจากขอบเขต
Nokia, Nokia Connecting People และ Pop-Port เปนเครื่อ
จดทะเบยีนของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภณัฑและบริษัท
อาจเปนเครื่องหมายการคาหรือชื่อทางการคาของเจาของผล
โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเนือ่ง ดงันัน้ เราจ
ในการเปลีย่นแปลงและปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใดของผลติภัณ
เอกสารฉบบันีโ้ดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
โนเกียจะไมรับผิดชอบใดๆ ตอการสญูเสียขอมูลหรอืรายได ห
อันเกิดจากอุบตัิเหตุ ความเสยีหายที่ตามมา หรือความเสยีห
ไมวาจะโดยวธิีใดก็ตาม
เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมลู “ตามสภาพที่เปน” โดยไมมีการร
โดยตรงหรือโดยนยั และมิไดจํากัดอยูที่การรับประกันความส
ของผลติภัณฑที่จําหนายหรือความเหมาะสมในการใชงานตา
ตลอดจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูลในเอกสารนี ้น



ปลงแกไขหรือเพิกถอน

ูมิภาค โปรดตรวจสอบ

ใตกฎหมายและ
ๆ หามฝาฝนกฎหมาย

บตัิเปนแมเหล็ก 
บัตรเครดติหรือสื่อ
พราะอาจทําใหขอมูล
ที่กฎหมายระบไุวเทานั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแ
เอกสารนีโ้ดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
บริการและผลติภณัฑที่วางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภ
กับตัวแทนจําหนายโนเกียใกลบานคุณ
การควบคุมการสงออก
ผลิตภณัฑรุนนีอ้าจเปนสินคา เทคโนโลยี หรือซอฟตแวรภาย
ขอบังคับการสงออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่น
ที่กําหนด

หมายเหตุ: สวนประกอบของชุดหูฟงมีคุณสม
ชุดหูฟงอาจดูดวตัถุที่เปนโลหะเขามา หามวาง
บนัทึกขอมูลและระบบแมเหล็กไวใกลชุดหูฟงเ
ในสื่อดังกลาวถูกลบทิ้งไป



ลมนี้) ลงในชองเสียบ
ี่ชองเสียบ Pop-Port 
ําหรบัการใชงานแลว
ารรบัฟงเสียงจาก
ใหคุณเกิดอันตรายได 

ึง่ของปุมปรับ
ดับเสียงอยางรวดเร็ว 
การเริ่มตนใชงาน
เสียบขั้วเสียบชุดหูฟง (โปรดดูสวนที่ 1 ในหนาแรกของคูมอืเ
ชุดหูฟง (สวนที่ 10) เสียบหัวเสยีบ Pop-PortTM (สวนที่ 11) ท
ของโทรศัพทที่ใชงานรวมกันได ในขัน้ตอนนี้ ชดุหูฟงพรอมส

คําเตือน: เมือ่ใชชุดหูฟง อาจมีผลกระทบตอก
ภายนอกได หามใชชุดหูฟงในสถานที่ที่อาจทํา

การปรับระดับเสียงชุดหูฟง
หากตองการปรับระดับเสยีง ใหกดที่สวนปลายดานใดดานหน
ระดับเสียง (สวนที่ 2) ที่ดานขางของตัวเครื่อง หากจะปรับระ
ใหกดปุมปรับระดับเสียงคางไว



ว ใหใชโทรศัพท
นที่ 9) ของตัวเครื่อง
ุมโทรออก (สวนที่ 4) 
รศัพทของคุณ
รศัพท หากจะปฏเิสธ

วมกันได
การโทร
หากตองการโทรออกหลังจากเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพทแล
โทรออกไดตามปกติ ขณะที่สนทนา ใหพูดใสไมโครโฟน (สว
หากโทรศัพทของคุณรองรับการโทรออกโดยใชเสียง ใหกดป
คางไว แลวปฏิบตัิตามขั้นตอนที่ไดอธิบายไวในคูมือใชงานโท
หากตองการรับสายเรียกเขา ใหกดปุมโทรออกหรือกดปุมโท
ไมรับสายเรยีกเขา ใหกดปุมโทรออกสองครัง้
หากตองการวางสาย ใหกดโทรออกหรือกดปุมโทรศัพท

การฟงเพลง
คุณสามารถใชชดุหูฟงสําหรบัฟงเพลงจากโทรศัพทที่ใชงานร



เพลงเสียงดังตอเนื่อง
ของคุณ 

ของคุณ จากนั้นกดปุม 
โทรศัพท
ี่ 7) หากตองการเลอืก
ผานเพลงอยางรวดเร็ว

ากจดุที่หยุดเลน 

)

คําเตือน: ฟงเพลงในระดบัเสยีงที่พอดี การฟง
กันเปนเวลานานอาจทําลายประสาทการรับฟง

ในการเลนเพลง ใหเลือกเพลงจากเครื่องเลนเพลงที่โทรศัพท
play/pause (สวนที่ 5) ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจากคูมือผูใช
หากตองการเลอืกเพลงถัดไป ใหกดปุม fast forward (สวนท
เพลงกอนหนา ใหกดปุม rewind (สวนที่ 8) หากตองการเลือ่น
ขณะที่เครื่องกําลงัเลนเพลง ใหกดปุมใดปุมหนึ่งคางไว
หากตองการหยุดเลนเครื่องเลนเพลงชั่วคราวหรือเริ่มเลนตอจ
ใหกดปุม play/pause
หากตองการหยุดเลน Music player ใหกดปุมหยุด (สวนที่ 6



รศัพทของคุณ 

ard หรือปุม rewind 

ลอ็ค (สวนที่ 3) 
ลอ็คปุม ใหเลือ่น
การรับฟงวิทยุ
หากตองการฟงวิทยุ FM ใหเริ่มกดปุมใชงานฟงกชันวิทยุที่โท
อานวธิีใชจากคูมือผูใชโทรศัพท
ในการคนหาสถานวีิทยุที่จดัเก็บไวกอนหนา กดปุม fast forw
ซ้ําๆ

การล็อคหรือปลดล็อคปุม
หากตองการลอ็คปุมทุกปุมยกเวนปุมโทรออก ใหเลือ่นสวติช
ที่ดานขางตัวเครื่องไปทางตัวอักษร Nokia หากตองการปลด
สวติชลอ็คไปในทิศทางตรงกันขาม



ที่ล้ําหนา ควรดแูล
อุปกรณไดตรงตาม

องเหลวทุกชนิดอาจมี
นิม หากอุปกรณ

าแนนหรือในบริเวณ
ชํารุดเสยีหายได
การดูแลและการบํารุงรักษา
อุปกรณของคุณไดรับการออกแบบและผลติขึ้นดวยวทิยาการ
รักษาอยางระมัดระวงั ขอแนะนําตอไปนี้จะชวยใหทานใชงาน
เกณฑของการรบัประกัน
• เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก
• เก็บอุปกรณเสริมไวไมใหโดนฝน ไอน้ํา ความชื้น และข

แรเปนสารประกอบซึง่จะทําใหวงจรอิเลก็ทรอนิกสขึ้นส
ของคุณเปยกน้ํา วางอุปกรณทิ้งไวใหแหงสนทิ

• อยาใชหรอืเก็บชุดอุปกรณไวในบรเิวณที่มีฝุนละอองหน
ที่สกปรก เนื่องจากอาจทําใหชิ้นสวนที่สามารถเลือ่นได



มูิสูงจะรนอายุ
ยีหาย และทําให

หภูมิของชุดหูฟงกลับสู
ทําใหแผงวงจร

ะมัดระวังจะทําให
ได
ดิเขมขน

ุดตันในชิ้นสวนที่

องใกลบานคุณ
• อยาเก็บชุดหูฟงไวในที่ที่มีอุณหภูมิสงู เนื่องจากอุณหภ
การใชงานของอุปกรณอิเลก็ทรอนิกส แบตเตอรี่ชํารุดเส
สวนที่เปนพลาสติกละลายหรือผิดรูป

• อยาเก็บชุดหูฟงไวในบริเวณที่เย็นจดั เนื่องจากเมื่ออุณ
ระดับปกติ ละอองความชืน้จะเกาะติดอยูภายในอุปกรณ
อิเล็กทรอนกิสชํารดุเสียหาย

• อยาเขยา โยน หรือเคาะชุดหูฟง การใชชุดหูฟงโดยไมร
แผงวงจรและระบบกลไกที่ซับซอนภายในชํารุดเสียหาย

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชน
ทําความสะอาดชุดหูฟง

• อยาทาหรือระบายสชีุดอุปกรณ เนื่องจากสีอาจเขาไปอ
เลือ่นไดทําใหระบบทํางานขัดของ

ถาชุดหูฟงเกิดขดัของ โปรดนําสงศูนยบริการที่ไดรับการรับร


