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เกีย่วกบัอปุกรณ์ชารจ์แบบไรส้าย

ดว้ย แผน่ชารจ์แบบไรส้าย Nokia DT-900 คณุสามารถชารจ์โทรศัพทข์องคณุหรอือปุกรณ์ทีใ่ช ้
งานรว่มกนัไดอ้ืน่ๆ โดยไมต่อ้งใชส้ายชารจ์ทีทั่ง้ยุง่ยากและไมส่ะดวก เพยีงแคว่างโทรศัพทข์อง
คณุลงบนแผน่ชารจ์ จากนัน้ โทรศัพทข์องคณุจะเริม่ชารจ์

ชิน้สว่นของผลติภัณฑเ์ป็นสือ่แมเ่หล็ก วัตถทุีทํ่าจากโลหะอาจดงึดดูเขา้หาผลติภัณฑ์ อยา่วาง
บัตรเครดติหรอืสือ่เก็บแมเ่หล็กอืน่ไวใ้กลผ้ลติภัณฑ์ เนือ่งจากขอ้มลูทีเ่ก็บไวภ้ายในอาจถกูลบ
ได ้

พืน้ผวิของผลติภัณฑน์ีป้ราศจากสารนกิเกลิ

อา่นคูม่อืผูใ้ชอ้ยา่งละเอยีดกอ่นการใชง้านผลติภัณฑ์ และอา่นคูม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณ์ทีค่ณุเชือ่ม
ตอ่กบัผลติภัณฑด์ว้ย

เกีย่วกบั Qi

Qi คอืมาตรฐานระดับโลก ซึง่จะทําใหอ้ปุกรณ์ของคณุสามารถชารจ์แบบไรส้ายได  ้ดว้ยอปุกรณ์ที่
ใชง้านรว่มกนัไดก้บั Qi คณุจะไมต่อ้งเชือ่มตอ่กบัสายเคเบลิใดๆ อกีเลย เพยีงแคค่ณุวางอปุกรณ์
ของคณุลงบนพืน้ผวิสําหรับการชารจ์

Qi ทํางานโดยใชห้ลักการเหนีย่วนําดว้ยพลังแมเ่หล็ก  Qi ทีม่อียูใ่นปัจจบุันนัน้ไดรั้บการออกแบบ
มาสําหรับอปุกรณ์ทีใ่ชก้ระแสไฟฟ้าไมเ่กนิ 5 วตัต ์เชน่ โทรศัพทม์อืถอื อปุกรณ์ชารจ์และ
อปุกรณ์ Qi จะใชค้วามถีเ่ดยีวกนั ดังนัน้ อปุกรณ์หรอือปุกรณ์ชารจ์ใดๆ ทีม่โีลโก ้Qi อยู ่จะใชง้าน
รว่มกนัได ้แมว้า่จะไมใ่ชบ่รษัิทผูผ้ลติหรอืยีห่อ้เดยีวกนัก็ตาม โปรดดคููม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณ์ทัง้คู่
สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ

2



ปุ่ มกดและสว่นประกอบของเครือ่ง

1 แหลง่จ่ายไฟ
2 สายอปุกรณ์ชารจ์
3 ไฟแสดงสถานะ
4 ชอ่งเสยีบแหลง่จ่ายไฟ
5 แผน่ชารจ์

การเปิดหรอืปิดแผน่ชารจ์
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ใชแ้ผน่ชารจ์ทีเ่ชือ่มตอ่กบัแหลง่จา่ยไฟเทา่นัน้

การเปิดเครือ่ง
1 เชือ่มตอ่ปลายดา้นหนึง่ของสายอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัแหลง่จา่ยไฟ
2 เชือ่มตอ่แหลง่จา่ยไฟเขา้กบัเตา้รับไฟฟ้าทีผ่นัง
3 ตอ่ปลายสายอกีดา้นเขา้กบัแผน่ชารจ์

คณุสามารถเสยีบแผน่ชารจ์คา้งไวก้บัเตา้รับไฟฟ้าทีผ่นังในขณะทีค่ณุไมไ่ดช้ารจ์โทรศัพทข์อง
คณุได ้เนือ่งจากแผน่ชารจ์จะกนิพลังงานนอ้ยมากเมือ่ไมไ่ดทํ้าการชารจ์

การปิดเครือ่ง
ถอดแหลง่จา่ยไฟออกจากแผน่ชารจ์ จากนัน้ ถอดแผน่ชารจ์ออกจากเตา้รับไฟฟ้าทีผ่นัง

การชารจ์อปุกรณ์ของคณุ

1 ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่ไมม่สี ิง่ใดอยูบ่นแผน่ชารจ์
2 วางโทรศัพทข์องคณุหรอือปุกรณ์อืน่ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดล้งบนแผน่ชารจ์  เมือ่ชารจ์แบตเตอรี่

เต็มแลว้ ไฟสญัลักษณ์สขีาวจะดับลง

เป็นเรือ่งปกตทิีแ่ผน่ชารจ์และโทรศัพทจ์ะรอ้น และอาจจะรอ้นขึน้กวา่เดมิหากคณุใชโ้ทรศัพท์
ของคณุในขณะทีช่ารจ์ เชน่ ใชส้ตรมีเพลง

4



อยา่วางวตัถใุดไวใ้กลแ้ผน่ชารจ์ หากมวีตัถอุืน่นอกจากโทรศัพทข์องคณุอยูบ่นแผน่ชารจ์
โทรศัพทจ์ะไมช่ารจ์และไฟสญัลักษณ์สขีาวจะกะพรบิอยา่งรวดเร็ว

ไฟแสดงสถานะ

สงสยัวา่ไฟทีต่า่งกนับนแผน่ชารจ์ของคณุหมายถงึอะไรใชไ่หม

ไฟตอ่เนือ่ง กําลังชารจ์

กะพรบิยาวหนึง่ครัง้ แบตเตอรีใ่นโทรศัพทข์องคณุเต็มแลว้

กะพรบิถี่ๆ ปัญหาในการชารจ์

หากมปัีญหาในการชารจ์

• ตรวจสอบวา่ไมม่วีตัถอุืน่ใดอยูบ่นแผน่ชารจ์
• ตรวจดใูหแ้น่ใจวา่แผน่ชารจ์ไมร่อ้นเกนิไป หากแผน่ชารจ์รอ้นเกนิไป ใหนํ้าโทรศัพทข์อง

คณุออกจากแผน่ชารจ์ จากนัน้ใหปิ้ดแผน่ชารจ์ แผน่ชารจ์อาจปิดลงโดยอตัโนมัต ิหากรอ้น
เกนิไป เมือ่แผน่ชารจ์เย็นลง ลองชารจ์อกีครัง้

การคน้หาบรกิารสนบัสนุน

เมือ่คณุตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัวธิใีชอ้ปุกรณ์ของคณุ หรอืหากคณุไมแ่น่ใจวา่อปุกรณ์
ของคณุจะทํางานอยา่งไร โปรดอา่นคูม่อืผูใ้ชโ้ดยละเอยีด

หากย

ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

การดแูลอปุกรณ์ของคณุ
คณุควรดูแลโทรศัพท ์อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิดว้ยความระมดัระวัง คําแนะนําต่อไปนีจ้ะชว่ยใหคุ้ณปฏบิตัติามเงือ่นไขการรับประกนั
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• เก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้ การจับตัวของไอน้ํา ความเปียกชืน้ และของเหลวทกุประเภท หรอืความชุม่ชืน้ จะทําใหเ้กดิองคป์ระกอบของ
แร่ ซึง่อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิสส์กึกรอ่นได ้หากโทรศัพทข์องคณุเปียกชืน้ ปลอ่ยใหเ้ครือ่งแหง้สนทิ

• ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ตามวัตถุประสงคท์ีเ่หมาะสมเทา่นัน้ การใชง้านทีไ่มเ่หมาะสมหรอืการใชง้านอปุกรณ์ชารจ์ทีใ่ชร่้วมกนัไมไ่ดอ้าจเสีย่ง
กบัการลกุไหม ้การระเบดิ หรอือนัตรายอืน่ๆ อยา่ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ทีช่ํารดุเสยีหาย ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ในอาคารเทา่นัน้

• อยา่พยายามชารจ์อปุกรณ์ทีช่อ่งใสแ่บตเตอรีช่ํารุด แตกรา้ว หรอืเปิดไว ้หรอือปุกรณ์ทีใ่ชร่้วมกบั Qi ไมไ่ด ้
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• อยา่ใชห้รอืเก็บอปุกรณ์ไวใ้นทีท่ีม่ฝีุ่ นหรอืทีส่กปรก เน่ืองจากอาจทําใหอ้ปุกรณ์สว่นทีส่ามารถขยบัไดแ้ละสว่นประกอบทีเ่ป็น
อเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีส่งู เนือ่งจากอณุหภมูสิงูอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านของโทรศัพทส์ัน้ลง และทําใหพ้ลาสตกิงอหรอื
ละลายได ้

• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีเ่ย็นจัด เนือ่งจากเมือ่อณุหภมูเิพิม่ขึน้จนถงึอณุหภมูปิกต ิความชืน้จะกอ่ตัวขึน้ภายในเครือ่ง ซึง่อาจ
ทําใหอ้ปุกรณ์และแผงวงจรอเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่พยายามเปิดดภูายในเครือ่ง

• การดัดแปลงทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจทําใหอ้ปุกรณ์เสยีหายและยงัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยอปุกรณ์วทิยสุือ่สารอกีดว้ย

• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่โทรศัพท ์การใชง้านโดยไมถ่นอมเครือ่งอาจทําใหแ้ผงวงจรภายในและกลไกเกดิความเสยีหายได ้

• ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาดพืน้ผวิของอปุกรณ์เทา่นัน้

การนํากลบัมาใชใ้หม่
สง่คนืผลติภณัฑอ์เิล็กทรอนกิส ์แบตเตอรี ่และวัสดบุรรจภุณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ไปยงัจดุคัดแยกขยะเฉพาะทกุครัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการกําจัดขยะที่
ไมม่กีารควบคุม และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวัสดใุชแ้ลว้ตา่งๆ

อปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย
ผูผ้ลติอปุกรณ์ทางการแพทยแ์นะนําวา่ ควรใหโ้ทรศัพทม์อืถอือยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลูกถา่ยไวใ้นรา่งกาย เชน่ เครือ่งควบคุม
การเตน้ของหัวใจหรอืเครือ่งกระตุน้การทํางานของหัวใจ อยา่งนอ้ย 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เพือ่หลกีเลีย่งสญัญาณรบกวนทีอ่าจเกดิกบั
เครือ่งดังกลา่ว สําหรับผูใ้ชอ้ปุกรณ์ทางการแพทยด์ังกลา่ว ควรปฏบิตัดิังนี้

• เก็บโทรศัพทใ์หอ้ยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยม์ากกวา่ 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เสมอ

• อยา่ใสอ่ปุกรณ์ไรส้ายไวใ้นกระเป๋าเสือ้

• ปิดอปุกรณ์ไรส้าย หากสงสยัวา่กําลังเกดิสัญญาณรบกวน

• ทําตามคําแนะนําจากผูผ้ลติสําหรับอปุกรณ์ทางการแพทยด์ังกล่าว

หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายร่วมกบัอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย โปรดปรกึษากบัแพทยท์ีใ่หคํ้า
ปรกึษาดา้นสขุภาพของคณุ

ลขิสทิธิแ์ละประกาศอืน่ๆ

คําประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

สญัลักษณ์ ‘Qi’ เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Wireless Power Consortium
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เนือ้หาในเอกสารนี้ใหข้อ้มลู "ตามสภาพทีเ่ป็น" โดยไมม่กีารรับประกนัใดๆ ไมว่า่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย ซึง่รวมถงึและมไิดจํ้ากดัเพยีงการ
รับประกนัโดยนัยถงึความสามารถในการทํางานของผลติภณัฑท์ีจํ่าหน่าย และความเหมาะสมในการใชง้านตามวัตถปุระสงค ์ตลอดจนความ
ถกูตอ้ง ความเชือ่ถอืไดห้รอืขอ้มลูในเอกสารนี ้นอกเหนอืจากขอบเขตทีก่ฎหมายทีนํ่ามาใชร้ะบไุวเ้ท่านัน้ ขอสงวนสทิธิ์
ในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขหรอืเพกิถอนเอกสารนี้ทกุเมือ่โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

Microsoft Mobile

ติภัณฑท์ีม่ใีหบ้รกิารของโทรศัพทอ์าจแตกตา่งไปตามภมูภิาค สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ตัวแทนจําหน่ายของท่าน เครอ่ืง
รุน่นี้ประกอบดว้ยสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วรซ์ ึง่อยูภ่ายใตบ้งัคับของกฎหมายและขอ้บงัคับดา้นการสง่ออกของสหรัฐอเมรกิาและ

เทศอืน่ๆ หา้มกระทําการใดๆ ทีข่ดัแยง้ตอ่กฎหมายประ
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