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ขอมลูในเอกสารนี้จัดทําใหในลักษณะ "ตามที่เปนอยู" โดยไมมีการ
รบัประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรงหรอืโดยนัย และมิไดจํากัดอยูที่การ
รบัประกันความสามารถในการทํางานของผลติภณัฑทีจํ่าหนาย หรอื
ความเหมาะสมในการใชงานตามวัตถุประสงค ตลอดจนความถูกตอง
และเชื่อถือไดของขอมลูในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่ที่กฎหมาย
ระบุไวเทานั้น โนเกียขอสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขหรือเพิกถอนเอกสารฉบับนี้
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
ผลิตภัณฑบางอยางอาจมจีําหนายแตกตางกันไปตามตลาดที่วางจําหนาย 
โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายโนเกียใกลบานคุณ
ในบางประเทศ อาจจะมีขอจํากัดในการใชอุปกรณ Bluetooth โปรดตรวจสอบ
กับหนวยงานในทองถิ่นของคุณ
การปรับเปล่ียนหรือดัดแปลงอุปกรณนีโ้ดยไมไดรับอนุญาตอาจทําใหผูใชสูญเสยี
สทิธิ์ในการใชงานอุปกรณ 
อุปกรณนี้อาจมีสวนประกอบ เทคโนโลยี หรือซอฟตแวรที่อยูภายใตกฎหมาย
และกฎระเบียบดานการสงออกของสหรัฐฯ และประเทศอื่นๆ หามทําการ
ดัดแปลงโดยขัดตอกฎหมาย 
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บทนํา
1. บทนํา

อุปกรณ Nokia Wireless Keyboard แบบพับไดจะชวยเพิ่ม
ความสะดวกในการปอนขอความ ใชแปนพิมพ QWERTY แบบเต็ม 
พรอมการตอเชื่อม Bluetooth เพือ่ใหไดรบัประโยชนสงูสุดจาก
โปรแกรมรบัสงขอความในโทรศัพทมือถือของคุณ คุณจะสามารถ
เขยีนขอความและอีเมล หรือแกไขรายการในปฏิทิน โดยผสาน
รวมประสทิธิภาพและสไตลเขาดวยกัน 
แปนพิมพจัดมาใหพรอมกับถาน AAA ใชแปนพิมพกับโทรศัพทที่
รองรับผานแอพพลิเคชั่น Wireless Keyboard หากไมไดติดตั้ง
แอพพลิเคชั่นในเครือ่งโทรศัพท สามารถดาวนโหลดไดจาก 
www.nokia.com/support หรอืเขาไปที่เว็บไซต Nokia 
ในพื้นที่ของคุณ
โปรดอานคูมือผูใชนีโ้ดยละเอียดกอนใชงานแปนพมิพ และอาน
คูมือผูใชสําหรับโทรศัพทของคุณ ซึ่งจะใหขอมูลสําคญัเกี่ยวกับ
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บทนํา
ความปลอดภัยและการบํารุงรักษา อุปกรณของคุณอาจประกอบดวย
ชิ้นสวนขนาดเล็ก ดังนั้นจึงควรเก็บอุปกรณใหพนมือเด็ก

■ เทคโนโลยไีรสาย Bluetooth
อุปกรณ Wireless Keyboard ไดรบัการออกแบบเปนพิเศษ
สําหรับโทรศัพท Nokia ที่ใชงานรวมกันได พรอมดวยอินเทอรเฟซ
ผูใชใน Series 60 ซึ่งสนับสนนุเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth 
แปนพิมพนี้สนบัสนนุรูปแบบ Human Interface Device 1.0 
(รูปแบบคือชุดของคําสั่ง Bluetooth ที่โทรศัพทใชเพือ่ควบคุม
แปนพิมพ) 
การตอเช่ือมแบบ Bluetooth ไมไดกําหนดวาโทรศัพทและแปนพิมพ
จะตองอยูในระยะที่มองเหน็กัน แตอุปกรณทั้งคูควรจะอยูภายใน
ระยะ 10 เมตร ทั้งนี ้การตอเชื่อมอาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวาง
ตางๆ ได เชน ผนัง หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิคสอ่ืนๆ
อุปกรณ Wireless Keyboard สอดคลองตามขอกําหนดเฉพาะของ 
Bluetooth 1.1 อยางไรก็ตาม ความสอดคลองนี้ก็ไมอาจรับประกัน
ไดถึงความสามารถในการทํางานระหวางกนัของแปนพิมพ 
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บทนํา
และผลิตภัณฑอ่ืนๆ ที่ใชงาน Bluetooth ได เนือ่งจากขึ้นอยูกับ
ความสามารถใชงานรวมกัน โปรดติดตอตัวแทนจําหนายเพื่อ
สอบถามเกี่ยวกับการทํางานรวมกันของแปนพมิพและผลิตภัณฑ
อ่ืนๆ ที่รองรับ Bluetooth 
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การเริ่มตนใชงาน
2. การเริ่มตนใชงาน

ในบางสถานที่ อาจมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยี Bluetooth 
โปรดสอบถามเจาหนาที่หรอืผูใหบริการในทองถิ่น 

■ ภาพรวม
แปนพิมพประกอบดวยชิ้นสวนตางๆ ตอไปนี้ ดังแสดงในภาพ 1: 

ปุมปลดล็อค (1) ใชเปดแปนพมิพ
ภาพ1
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การเริ่มตนใชงาน
แผนรองแบบยืดหดได (2)

ฝาปดชองใสแบตเตอรี่ (3)

ไฟแสดงสถานะ (4) ไฟแสดงสถานะสเีขียว  จะสวางเมื่อคุณ
พมิพอักขระที่เปนสีเขยีวบนปุม ไฟแสดงสถานะสีน้ําเงิน แสดง
สถานะการตอเชื่อม Bluetooth ไฟแสดงสถานะ  จะกะพริบ
เปนสีแดงเมื่อแบตเตอรี่มีพลังงานเหลืออยูนอย และจะกะพริบเปน
สีเขยีวเมื่อแปนพิมพเปดอยู 
ปุมเปด/ปด (5) ใชเปดหรอืปดแปนพมิพ 
ปุม Fn (6) ดู การพิมพขอความ ในหนา 24

ปุม Shift (7) ดู การพิมพขอความ ในหนา 24

ปุม Caps Lock (8) ใชสลับระหวางอักษรตัวพิมพเล็กและตัว
พมิพใหญ 
ปุม Tab/Esc (9) ดูคําแนะนําสําหรับโปรแกรมแกไขขอความ
ของคุณ
ปุม Backspace (10) ใชลบตัวอักษรที่อยูทางดานซายของ
เคอรเซอร 
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การเริ่มตนใชงาน
ปุม Enter (11) ใชเพิม่บรรทัดใหม (ในขณะเขยีนขอความ) หรอื
เลือกฟงกชันในบางเมนู 
ปุม Del (12) ใชลบตัวอักษรที่อยูทางดานขวาของเคอรเซอร 
ปุม Ctrl และ Alt (13) 
ดูคําแนะนําสําหรับโปรแกรมแกไขขอความของคุณ เม่ือตองการ
เปดเมนูรูปแบบของโทรศัพท ใหกดปุม Del ในขณะที่คุณกดปุม 
Ctrl และ Alt คางไว 
ปุม Alt Gr (14) ใชเปดรายการอักขระพิเศษ 
Space Bar (15) ใชแทรกเครื่องหมายเวนวรรค
ปุมเลือก (16) มีฟงกชันเหมือนกบัปุมเลือกบนโทรศัพท 
ปุมลูกศร (17) มีฟงกชันเหมือนกับปุมเลื่อนบนโทรศัพท 
ปุมเมนู  (18) ใชเปดเมนหูลักของโทรศัพท 
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การเริ่มตนใชงาน
ปุมรับ-สงขอความ  (19) เปดโปรแกรมรับ-สงขอความ
บนโทรศัพท 
กอนที่คุณจะเริ่มใชแปนพมิพ คุณจะตอง:
• ติดตั้งแบตเตอรี่ ดูหนา 12

• ดาวนโหลดและติดตั้ง Wireless Keyboard จาก 
www.nokia.com/support หรือเขาไปที่เว็บไซต Nokia 
ในพื้นที่ของคุณหากยังไมไดตดิตั้งแอพพลิเคชั่นในเครื่อง
โทรศัพท ดูในหนา 15 อาจมีการจัดหาแอพพลิเคชั่นมา
ใหพรอมกับเครือ่งโดยไมไดติดตั้งไวให

• เขาคูแปนพิมพกับโทรศัพทที่รองรับ ดูในหนา 16

• วางโทรศัพทไวในแผนรองตามตองการ ดูหนา 21

■ การติดตั้งและการใชแบตเตอรี่
อุปกรณ Wireless Keyboard ใชรวมกับแบตเตอรีม่าตรฐาน 
AAA 
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การเริ่มตนใชงาน
เปดชองใสแบตเตอรี่ของแปนพิมพโดยเลื่อนฝาปดออกจากแปนพิมพ 
ใสแบตเตอรีส่องกอน ในชองใส จะมีสัญลักษณระบตุําแหนงที่ถูกตอง
ของแบตเตอรี ่ปดชองใสแบตเตอรีโ่ดยเล่ือนฝาปดเขาไปทางแปนพิมพ

อายุการใชงานของแบตเตอรี่
อายุการใชงานของแบตเตอรีค่ือ สูงสุด 50 ชั่วโมง อายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่อ่ืนๆ อาจแตกตางกันไป ขึน้อยูกับชนดิของแบตเตอรี่ 
แปนพิมพจะปดลงโดยอัตโนมัตเิม่ือถูกพบัเก็บ (หรือเมื่อปลอยทิ้งไว
โดยไมไดใชงานนาน 10 นาที) 

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
เม่ือแบตเตอรี่มีพลังงานเหลือนอย ไฟแสดงสถานะสีแดง  จะ
กะพริบทุกๆ 3 วินาที เม่ือแบตเตอรีไ่มมีพลังงานเหลืออยู ไฟแสดง
สถานะสีแดง  จะกะพรบิทุกวินาที ในกรณนีี้ ใหเปลี่ยนแบตเตอรี ่
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การเริ่มตนใชงาน
■ การเปดแปนพมิพ
เม่ือตองการเปดแปนพิมพ ใหกดปุมปลดล็อคไปทางขอความ Nokia 
(ภาพ 2) และกางแปนพิมพ 

■ การเปดหรือปดแปนพมิพ
เม่ือตองการเปดแปนพิมพ ใหกดปุมเปด/ปดคางไวประมาณ 2 วินาที 
ไฟแสดงสถานะสีเขยีว  จะสวางขึ้นเปนเวลา 1 วินาที ไฟแสดง
สถานะดังกลาวและไฟแสดงสถานะสีน้ําเงิน จะกะพริบอยาง
รวดเร็วจนกวาแปนพมิพจะถูกจับคูกับโทรศัพท (ภายใน 5 นาที) 

ภาพ 2
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การเริ่มตนใชงาน
เม่ือจับคูอุปกรณเรียบรอยแลว ไฟแสดงสถานะสีเขียว  จะกะพริบ
ชาลง หากคณุไมไดใชแปนพิมพภายใน 10 นาที แปนพิมพจะปดลง
โดยอัตโนมัติ 
เม่ือตองการปดแปนพิมพ ใหพับเก็บ หรือกดปุมเปด/ปดคางไว
ประมาณ 2 วินาที ไฟแสดงสถานะสีแดง  จะกะพริบเปนเวลา 
1 วินาที และแปนพิมพก็จะปดลง 

■ การติดตั้งแอพพลิเคชั่น
ใชงานแปนพมิพกับโทรศัพทที่รองรับโดยตดิตั้ง Wireless 
Keyboard หากไมไดติดตั้งแอพพลิเคชั่นไวในเครื่องโทรศัพท 
สามารถดาวนโหลดไดจาก www.nokia.com/support หรอืเขา
ไปที่เว็บไซตของ Nokia ในพืน้ที่ จากนั้นทําการติดตั้งลงในเครือ่ง 
แอพพลิเคชั่นอาจจัดหามาใหพรอมกับเครื่องแตไมไดติดตั้งไวให
ติดตั้งแอพพลิเคชั่นโดยเขาไปที่ Install Kb จากเมนูหลักของ
โทรศัพท
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การเริ่มตนใชงาน
เม่ือโปรแกรมติดตั้งถามวาจะใหติดตั้ง Wireless Keyboard ที่ใด 
ใหเลือกหนวยความจําของเครื่องหรอืเมมโมรีก่ารด
ในกรณทีี่ใชเมมโมรีก่ารดหลายตัวกับเครื่อง กรณุาเลือกหนวย
ความจําเครื่อง ดูรายละเอียดจากคูมือผูใชของโทรศัพทที่รองรับ

■ การจบัคูแปนพิมพกับโทรศัพทท่ีใชงาน
รวมกันได

1. เปดโทรศัพทหากวาปดอยู 
2. เขาสูเมนู Bluetooth ที่โทรศัพทของคุณ และดูใหแนใจวาเปด

ใชงานคณุสมบตัิ Bluetooth แลว
3. กดปุมเปดแปนพิมพ
4. เริ่มโปรแกรม Wireless Keyboard กด Options (ตัวเลือก) 

และเลือก Find keyboards (คนหาแปนพิมพ) เพือ่ตั้งโทรศัพท
ใหคนหาอุปกรณ Bluetooth 

5. เลือกแปนพิมพจากรายการ
16



การเริ่มตนใชงาน
6. เม่ือตองการจบัคูแปนพิมพกบัโทรศพัท ใหปอนรหสัผาน Bluetooth 
ตามที่คุณตองการ (1 ถึง 9 หลัก) บนโทรศัพท จากนั้นใหปอน
รหสัผานเดียวกันนี้บนแปนพิมพภายใน 30 วินาที แลวกดปุม 
Enter บนแปนพิมพ คุณไมจําเปนตองจดรหสัผานดังกลาว 
เพราะคุณสามารถใชรหัสผานอ่ืนหากคุณตองการจับคูแปนพิมพ
กับโทรศัพทอีกครัง้ 
โปรดรับทราบวาในการปอนตัวเลขรหัสผาน Bluetooth 
คุณไมจําเปนตองกดปุม Fn กอน 

7. หากปรากฏขอความใหระบุรปูแบบแปนพิมพ ใหเลือกรูปแบบ
จากรายการบนโทรศัพท 

8. รอจนกระทั่งชื่อของแปนพิมพ (SU-8W) ปรากฏขึน้ สถานะ
ของแปนพิมพจะเปลี่ยนเปน Connected (ตอเชื่อมอยู) และไฟ
แสดงสถานะสีเขยีว  ของแปนพมิพจะกะพรบิอยางชาๆ 
ในกรณนีี้ แปนพมิพไดถูกตอเชื่อมกับโทรศัพทของคุณและพรอม
ใชงาน ดูรายละเอียดใน การใชแปนพิมพ ที่หนา 21

โปรดรบัทราบวาคุณจะตองใหโปรแกรม Wireless Keyboard ทํางาน
ตอไป หากคณุตองการใชแปนพมิพรวมกับโทรศัพทของคณุ เม่ือ
17



การเริ่มตนใชงาน
ตองการเริ่มโปรแกรมอื่นโดยไมปดโปรแกรม Wireless Keyboard 
ใหกดปุมเมนบูนโทรศัพท และเลือกโปรแกรมที่ตองการ 
สําหรับการใชโปรแกรม Wireless Keyboard ใหดูฟงกชัน Help 
(วิธีใช) ตัวอยางเชน คุณสามารถกําหนดใหโปรแกรม Wireless 
Keyboard เริม่ทํางานโดยอัตโนมัติเม่ือคุณเปดเครือ่งโทรศัพท 

การยกเลิกการตอเชื่อมแปนพิมพ
คุณสามารถยกเลิกการตอเชือ่มแปนพิมพกับโทรศัพทของคุณ เชน
ในกรณทีี่คณุตองการใชอุปกรณ Bluetooth อ่ืนกับโทรศัพทของคุณ
การยกเลิกการตอเชื่อมแปนพมิพสามารถทําไดดวยวิธีการตอไปนี:้
• ปดแปนพิมพ ปลอยทิ้งไวโดยไมใชงานเปนเวลา 10 นาที หรือ

พบัเก็บ
• ยกเลิกการตอเชื่อมแปนพมิพในโปรแกรม Wireless Keyboard 

โดยกด Options (ตัวเลือก) และเลือก Disconnect Bluetooth 
(ยกเลิกการตอเชื่อม Bluetooth)
18



การเริ่มตนใชงาน
• ปดโปรแกรม Wireless Keyboard โดยกด Options (ตัวเลือก) 
และเลือก Exit (ออก)

• ขยับแปนพิมพออกหางจากโทรศัพทเกินระยะ 10 เมตร
หากแบตเตอรี่หมด แปนพิมพจะถูกยกเลิกการตอเชื่อมเชนกัน
โปรดทราบวาคุณไมจําเปนตองลบการจับคูแปนพิมพออกเพื่อยกเลิก
การตอเชือ่ม เมื่อคุณตอเชื่อมแปนพิมพที่จบัคูไวแลวอีกครั้ง เครือ่งจะ
ไมถามรหัสผานจากคุณอีก 

การตอเชื่อมแปนพิมพท่ีจับคูไว
เม่ือตองการตอเชื่อมแปนพิมพเขากับโทรศัพทในขณะที่เปดใชงาน
คุณสมบัติ Bluetooth และรันโปรแกรม Wireless Keyboard ใหเปด
สวติชแปนพิมพ และเริ่มตนพิมพ หรือทําการตอเชื่อมในโปรแกรม 
Wireless Keyboard 

โปรดทราบไววาการเปดแปนพิมพจะทําใหสามารถตอเช่ือมแปนพิมพ
เขากบัโทรศัพทไดเองโดยอัตโนมัติตอเม่ือคุณไดตั้งคาโทรศัพทให
19



การเริ่มตนใชงาน
ตอบรบัการขอตอเชื่อม Bluetooth โดยไมตองขออนญุาตได 
คุณสามารถทําสิ่งนี้ไดในโปรแกรม Wireless Keyboard 

■ การแกปญหา
หากคุณไมสามารถตอเชื่อมแปนพิมพกับโทรศัพทของคุณได 
ใหปฏิบัติดังนี:้
• ดูใหแนใจวากดปุมเปดแปนพมิพ และจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพท

ของคุณแลว
• ดูใหแนใจวาเปดใชงานคุณสมบัติ Bluetooth ในโทรศัพท

ของคุณแลว
• ดูใหแนใจวาโปรแกรม Wireless Keyboard กําลังรันอยูบน

โทรศัพท
• ดูใหแนใจวาไมมีอุปกรณอ่ืนใดที่กําลังตอเชื่อม Bluetooth 

กับโทรศัพทของคณุ
20



การใชแปนพิมพ
3. การใชแปนพิมพ

■ การวางโทรศัพทไวบนแผนรอง
แปนพิมพนี้ประกอบดวยแผนรองที่ยืดหดไดสําหรับใชวางโทรศัพท
ในขณะท่ีกําลังใชแปนพิมพ 
ในการเลื่อนแผนรองออกจากแปนพิมพ ใหดูภาพ 3 คณุสามารถใช
แผนรองท่ีตออยูกับแปนพิมพ หรอืวางไวขางๆ แปนพิมพ วางโทรศัพท
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การใชแปนพิมพ
ไวในแผนรอง และปรับโทรศัพทใหเอียงในมุมที่เหมาะสมสําหรบั
การดู 

ภาพ  3
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การใชแปนพิมพ
เม่ือคุณเลิกใชแปนพิมพ ใหยกโทรศัพทออกจากแผนรอง และผลัก
แผนรองกลับเขาไปในแปนพิมพในตําแหนงเดียวกับกอนที่คณุ
จะเล่ือนออกมา 

■ การพิมพขอความ
เม่ือตองการใชแปนพิมพ ใหวางไวบนพื้นผิวที่เรียบ เม่ือตองการ
พมิพขอความโดยใชแปนพิมพ ใหกดปุม  ของแปนพิมพหรอื
ปุมเมนูบนโทรศัพท เพื่อปลอยใหโปรแกรม Wireless Keyboard 
ทํางานตอไป และเริม่โปรแกรม (เชน โปรแกรมอีเมล) ที่คุณตองการ
ใช เม่ือตองการเริม่โปรแกรมรับ-สงขอความบนโทรศัพทของคุณ 
คุณสามารถกดปุม  บนแปนพิมพ 
โปรดรับทราบวาคุณจะตองใหโปรแกรม Wireless Keyboard 
ทํางานตอไป จึงจะสามารถใชแปนพิมพรวมกับโทรศัพทของคุณ 
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การใชแปนพิมพ
การพิมพอักขระสีดําบนปุม
เม่ือตองการพิมพอักษรตัวพิมพเล็กหรืออักขระพิเศษที่อยูสวนลาง
ของปุมบนแปนพิมพ ใหกดปุมตัวอักษรหรืออักขระนั้นๆ 
เม่ือตองการพิมพอักษรตัวพิมพใหญหรืออักขระพิเศษที่อยูสวนบน
ของปุมบนแปนพิมพ ใหกดปุม Shift คางไว และกดปุมตัวอักษร
หรอือักขระนัน้ๆ เม่ือตองการพิมพอักษรตัวพิมพใหญหลายๆ ตวั 
ใหกดปุม Caps Lock แลวกดปุมตัวอักษรที่ตองการ 
หากมีอักขระสองตัวอยูในระดับเดียวกันบนปุม คุณจะสามารถพิมพ
อักขระทางดานขวาโดยใชวิธีตอไปนี:้ กดปุม AltGr คางไว และ
กดปุมตัวอักษรหรืออักขระนั้นๆ 

การพิมพอักขระสีเขียวบนปุม
เม่ือตองการพิมพตัวเลขหรืออักขระอ่ืนที่อยูทางดานซายของปุม 
ใหกดปุม Fn (ไฟแสดงสถานะ  จะสวางขึ้น) และกดปุมตัวเลข
หรอือักขระนัน้ๆ 
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การใชแปนพิมพ
เม่ือตองการพิมพอักขระที่อยูทางดานขวาของปุม ใหกดปุม Fn 
จากนั้นกดปุม Shift คางไว และกดปุมตัวเลขหรืออักขระนั้นๆ 
เม่ือตองการพิมพตัวอักษรหรืออักขระอ่ืนที่เปนสีดําบนปุมที่มีอักขระ
สีเขยีวอยูดวย ใหตรวจดูวาไฟแสดงสถานะ  ปดอยู และกดปุม
ที่คุณตองการ 

การพิมพตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเนน
เม่ือตองการพิมพตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเนน (Accent) ใหกดปุม
เครือ่งหมายเนน (ซึง่จะไมปรากฏบนหนาจอ) จากนัน้ใหกดปุม
ตัวอักษรที่ตองการ 

การเปดรายการอักขระพิเศษ
เม่ือตองการเปดรายการอักขระพเิศษ ใหกดปุม AltGr รายการจะ
ปรากฏขึน้หลังจากที่คุณปลอยปุมดังกลาว เลือกอักขระจากรายการ
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การใชแปนพิมพ
■ การใชแปนพิมพกับโทรศัพทหลายเครื่อง
ท่ีจับคูกัน

คุณสามารถจับคูแปนพมิพกับโทรศัพทไดมากถึงหาเครื่อง แตจะ
ตอเชื่อมไดครั้งละหนึง่เครื่องเทานั้น 
โทรศัพทเครื่องที่จับคูกับแปนพมิพเปนเครื่องลาสดุ จะเรยีกวาเปน 
“เครื่องที่จับคูลาสดุ” 

หากแปนพมิพถูกเปดในขณะที่โทรศัพทหลายเครื่องที่จับคูไวอยู
ภายในระยะ 10 เมตร แปนพมิพจะพยายามตอเชื่อมกับเครื่อง
ทีจ่ับคูลาสุดภายในเวลา 1 วินาท ีแลวตอเชื่อมกับโทรศัพทอีกสี่เครือ่ง
ที่ถูกจับคูลาสุดกับแปนพิมพ หากไมสามารถทําการตอเชื่อมภายใน
เวลาดังกลาว คณุจะสามารถกดปุมใดๆ บนแปนพมิพ (ยกเวนปุม
เปด/ปด) ภายในเวลา 5 นาที เพื่อตอเชื่อมกับโทรศัพทที่จับคูไว 
เม่ือตองการใชแปนพิมพรวมกับโทรศัพทที่ไมใชเครื่องที่ถูกจับคู
ลาสุดหาเครือ่ง ใหทําการตอเชื่อมในโปรแกรม Wireless Keyboard 
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การใชแปนพิมพ
■ การรีเซ็ตแปนพมิพ
คุณสามารถรีเซต็แปนพิมพใหกลับเปนคาดั้งเดิม (เชน ลบขอมูล
การจับคูทั้งหมด)  
เม่ือตองการรีเซ็ตแปนพมิพ ใหกดปุม  และ  คางไวเปนเวลา 
10 วินาที หลังจากที่รเีซ็ตแปนพมิพแลว ไฟแสดงสถานะ และ
ไฟแสดงสถานะสีเขยีว  จะสลับกันเปนเวลา 3 วินาที 
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ขอมลูเก่ียวกับแบตเตอรี่
4. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่

อุปกรณของคุณใชแบตเตอรี ่AAA แบบถอดเปลี่ยนไดจํานวน
สองกอน 

■ การใชแบตเตอรี่
อุปกรณน้ีไดรับการออกแบบใหใชพลังงานจากแบตเตอรี่ LR03 การใชกับ
แบตเตอรี่ประเภทอื่นอาจเปนผลใหการรับรองการใชงานหรือการรับประกัน
เปนโมฆะ และอาจกอใหเกิดอันตรายได ควรปดอุปกรณทุกครั้งกอนท่ีจะ
ถอดแบตเตอรี่ ควรเปล่ียนแบตเตอรี่ท้ังสองกอนพรอมกัน อยาใชแบตเตอรี่
ท่ีมีชนิด ยี่หอ หรืออายุการใชงานแตกตางกัน ตรวจดูใหแนใจวาคุณไดใส
แบตเตอรี่ตามขัว้ท่ีถูกตอง 
หากคุณไมไดใชงานแบตเตอรี่ท่ีชารจไวเต็มแลว แบตเตอรี่จะคายประจุ
ออกเองตามระยะเวลา 
ใชแบตเตอรีต่ามวัตถุประสงคทีร่ะบเุทานัน้ อยาใชแบตเตอรีท่ีช่ํารดุเสยีหาย 
แบตเตอรีท่ีช่ํารดุอาจเกิดการรัว่ไหลหรอืระเบดิ และอาจกอใหเกิดการบาดเจบ็ 
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ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่
ควรเก็บแบตเตอร่ีใหพนมือเด็ก อยานําแบตเตอรี่เขาปาก หากรับประทาน
เขาไป ใหรีบพบแพทยโดยเร็วท่ีสุด 
อยาพยายามชารจแบตเตอรี่ถาหากแบตเตอรี่ดังกลาวไมไดเปนชนิดท่ีชารจ
ไฟใหมได 
อยาทําใหแบตเตอรี่ลัดวงจร การลัดวงจรโดยไมเจตนาอาจเกิดขึ้นไดเมื่อมี
วัตถุโลหะ เชน เหรียญ คลิปหนีบกระดาษ หรือปากกาตอเชื่อมโดยตรงกับ
ขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-) ของแบตเตอรี่ (ลักษณะคลายกับแถบโลหะบน
แบตเตอรี)่ กรณีน้ีอาจเกิดขึ้น เชน เมื่อคุณใสแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปา
เสื้อหรือกระเปาสะพาย การลัดวงจรอาจทําใหแบตเตอรี่หรือวัตถุท่ีตอเชื่อม
ชํารุดเสียหาย 
การท้ิงแบตเตอร่ีไวในท่ีรอนหรือเย็น เชน การทิ้งไวในรถท่ีจอดอยูในสภาพ
อากาศที่รอนหรือหนาวจัด จะทําใหประสิทธิภาพและอายกุารใชงานของ
แบตเตอรี่ลดลง ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะลดลงอยางมาก
เมื่ออยูในอุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง
หามท้ิงแบตเตอร่ีลงในกองไฟ! ท้ิงแบตเตอร่ีท่ีไมใชงานแลวตามขอบังคับ
ของกฏหมายในทองถิ่นของคุณ หากสามารถทําได ควรนําไปผาน
กระบวนการเพือ่นํากลับมาใชใหม อยาท้ิงแบตเตอรี่รวมกบัขยะจากครวัเรือน
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การดูแลและบํารงุรกัษา

อุปกรณของคณุเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการออกแบบและผลิตขึน้ดวย
วิทยาการล้ําหนาและควรไดรับการดูแลรักษาดวยความระมัดระวัง 
ขอแนะนําดานลางนี้จะชวยใหคุณสามารถใชงานผลิตภัณฑน้ีไดตรง
ตามเกณฑของการรับประกัน 
• เก็บอุปกรณไวในท่ีแหง ไมใหโดนฝน ไอนํ้า ความชื้น และของเหลว

ทุกชนิดท่ีอาจมีแรธาตุเปนสารประกอบ ซ่ึงจะกัดกรอนวงจร
อิเล็กทรอนิคสได หากอุปกรณของคุณเปยกน้ํา ใหถอดแบตเตอรี่ออก 
และปลอยใหอุปกรณแหงสนิทกอนนําแบตเตอรี่กลับมาใสอกีครั้ง

• อยาใชหรือเก็บอุปกรณในบริเวณที่มีฝุนละอองหรือบริเวณท่ีสกปรก 
เพราะอาจทําใหชิ้นสวนท่ีเคล่ือนยายไดหรือสวนประกอบทาง
อิเล็กทรอนิคสไดรับความเสียหาย 

• อยาเก็บอุปกรณในบริเวณท่ีมีอากาศรอนจัด เน่ืองจากอณุหภูมิสูง
จะทําใหอายุการทํางานของอปุกรณอิเล็กทรอนิคสสั้นลง แบตเตอรี่
ชํารุดเสียหาย และทําใหสวนท่ีเปนพลาสตกิละลายหรือผิดรูป
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• อยาเก็บอุปกรณในบริเวณท่ีมีอากาศเย็นจัด เน่ืองจากเมื่ออุณหภูมิ
ของอุปกรณกลับสูระดับปกติ จะมีไอนํ้ากอตัวขึ้นภายในอปุกรณ และ
ทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิคสชํารุดเสียหายได

• อยาพยายามเปดอุปกรณน้ี นอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือน้ี 
• อยากระแทก เขยา หรือทําอุปกรณตกหลน การใชงานอยางไมระวัง

อาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดชํารุดเสียหาย
• อยาใชสารเคมีเขมขน นํ้ายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอก เพ่ือทํา

ความสะอาดอุปกรณ 
• อยาทาสีอปุกรณ เน่ืองจากสีอาจเขาไปอุดตันในชิ้นสวนท่ีเคล่ือนยายได

และสงผลตอการทํางานอยางเหมาะสมของอุปกรณ
คําแนะนําท้ังหมดขางตนสามารถนําไปใชไดท้ังกับอุปกรณของคุณหรือ
อุปกรณเสริมพิเศษอื่นๆ หากอุปกรณทํางานไมถูกตอง โปรดนําเขารับ
บริการจากศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคณุ
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