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บทนํา

เกีย่วกบัชุดหฟูงัของคณุ
ดว้ย Nokia Reaction Bluetooth Headset ทําใหค้ณุสามารถโทรออกและรับสายแบบแฮนดฟ์รี
ได ้คณุสามารถจับคูก่บัโทรศัพทห์รอือปุกรณ์อืน่ๆ 4 เครือ่งทีใ่ชร้ว่มกนัได ้และสามารถเชือ่มตอ่
กบั 2 เครือ่งไดพ้รอ้มกัน

พืน้ผวิของผลติภัณฑน์ีป้ราศจากสารนกิเกลิ

คําเตอืน:
ผลติภัณฑน์ีม้ชี ิน้สว่นขนาดเล็ก โปรดเก็บใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

ชิน้สว่นของผลติภัณฑเ์ป็นสือ่แมเ่หล็ก วตัถทุีทํ่าจากโลหะอาจดงึดดูเขา้หาผลติภัณฑ์ อยา่วาง
บัตรเครดติหรอืสือ่เก็บแมเ่หล็กอืน่ไวใ้กลผ้ลติภัณฑ์ เนือ่งจากขอ้มลูทีเ่ก็บไวภ้ายในอาจถกูลบ
ได ้

อา่นคูม่อืผูใ้ชอ้ยา่งละเอยีดกอ่นการใชง้านผลติภัณฑ์ และอา่นคูม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณ์ทีค่ณุเชือ่ม
ตอ่กบัผลติภัณฑด์ว้ย

เกีย่วกบัการเชือ่มตอ่ Bluetooth
คณุสามารถใช ้Bluetooth เพือ่ทําการเชือ่มตอ่ไรส้ายกบัอปุกรณ์อืน่ๆ ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้เชน่
โทรศัพทม์อืถอื

อปุกรณ์ตา่งๆ ไมจํ่าเป็นตอ้งอยูใ่นแนวสายตา แตอ่ปุกรณ์แตล่ะชิน้ตอ้งอยูใ่กลก้นัภายในระยะ 10
เมตร (33 ฟตุ) การเชือ่มตอ่อาจไดรั้บผลกระทบจากสิง่กดีขวางตา่งๆ เชน่ ผนัง หรอือปุกรณ์
อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ

โทรศัพทน์ีเ้ป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 3.0 ทีส่นับสนุนรปูแบบดังตอ่ไปนี้:
แฮนดฟ์ร ี(1.6), ชดุหฟัูง (1.2), การแจกจ่ายเสยีงขัน้สงู (1.2) และการควบคมุเสยีง/วดิโีอระยะ
ไกล (1.4) โปรดตรวจสอบกับบรษัิทผผลู ้ ติอปุกรณ์อืน่ๆ เพือ่ดวูา่อปุกรณ์นัน้ๆ ใชง้านรว่มกบั
โทรศัพทร์ุน่นีไ้ดห้รอืไม่
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การเร ิม่ตน้ใชง้าน

ปุ่ มและชิน้สว่น

1 เอยีรล์ปู (อปุกรณ์เสรมิ)
2 ปุ่ มโทร 
3 ชอ่งเสยีบ Micro-USB 
4 เอยีรแ์พด
5 หฟัูง
6 บรเิวณการสือ่สารระยะใกล ้(NFC)
7 สวติชเ์ปิดปิด
8 ไมโครโฟน
9 ลดระดับเสยีง
10 สญัลักษณ์แสดงระดับแบตเตอรี่
11 เพิม่ระดับเสยีง
12 ปุ่ มเมนู

การสวมชุดหฟูงั
สวมชดุหฟัูงเขา้กบัหขูองคณุโดยใหรู้ในเอยีรแ์พดตรงกบัชอ่งหขูองคณุ และหว่งของเอยีรแ์พดชี้
ทะแยงมมุไปทางดา้นบนของศรีษะ หนัชดุหฟัูงไปทางปากของคณุ

4 การเร ิม่ตน้ใชง้าน



ชุดหฟัูงของคณุมขีนาดเอยีรแ์พดหลายขนาดใหเ้ลอืก เลอืกขนาดใหพ้อดกีบัคณุ และใชส้บาย
ทีส่ดุ

การเปลีย่นเอยีรแ์พด
ดงึเอยีรแ์พดทีใ่ชอ้ยูอ่อกจากหฟัูง แลว้ดันเอยีรแ์พดอนัใหมใ่หเ้ขา้ที่

เคล็ดลบั: หากคณุตอ้งการใหช้ดุหฟัูงสวมทีห่คูณุแน่นขึน้ ใหต้ดิเอยีรล์ปูทีเ่ป็นอปุกรณ์เสรมิเขา้
กบัหฟัูง แลว้เลือ่นเอยีรล์ปูขึน้ครอบหขูองคณุ

เมือ่คณุไมไ่ดใ้ชช้ดุหฟัูงของคณุ ใหเ้ก็บชดุหฟัูงไวใ้นคลปิพกพา หฟัูงจะปิดการใชง้านโดย
อตัโนมัต ิคณุสามารถตดิคลปิกบัเสือ้ผา้ของคณุ
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การเปิดหรอืปิดชุดหฟูงั

การเปิดเครือ่ง
เลือ่นสวติชเ์ปิด/ปิดเขา้หาหฟัูง

เคล็ดลบั: เมือ่คณุไมไ่ดใ้ชช้ดุหฟัูงของคณุ ชดุหฟัูงจะเปลีย่นเป็นโหมดประหยัดพลังงาน เมือ่
คณุสวมชดุหฟัูงเขา้กบัหคูณุ ชดุหฟัูงจะเชือ่มตอ่กับโทรศัพทข์องคณุอกีครัง้

การปิดเครือ่ง
เลือ่นสวติชเ์ปิดปิดออกจากหฟัูง หรอืใสช่ดุหฟัูงในคลปิพกพา

การใชชุ้ดหฟูงัของคณุคร ัง้แรก
เสยีงเตอืนจะชว่ยแนะนําการตัง้คา่ชดุหฟัูงใหค้ณุ เมือ่คณุเปิดชดุหฟัูงเป็นครัง้แรก

1 เปิดชดุหฟัูง
2 สวมชดุหฟัูงเขา้กบัหขูองคณุ
3 ทําตามเสยีงเตอืนเพือ่จับคูช่ดุหฟัูงกบัโทรศัพทข์องคณุ

เคล็ดลบั: คณุสามารถเปลีย่นภาษาของเสยีงเตอืนดว้ยแอปพลเิคชัน่อพัเดตซอฟตแ์วรสํ์าหรับ
อปุกรณ์เสรมิของ Nokia

การชารจ์แบตเตอรี่
ชดุหฟัูงไดรั้บชารจ์จากโรงงานแลว้ แตค่ณุอาจตอ้งการชารจ์อกีครัง้กอ่นทีค่ณุจะใชง้านชดุหฟัูง
เป็นครัง้แรก

6 การเร ิม่ตน้ใชง้าน



คําเตอืน:
ควรใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ทีไ่ดรั้บการรับรองจาก Nokia วา่ใชก้บัเครือ่งรุน่นีไ้ดเ้ทา่นัน้ การใชอ้ปุกรณ์
ประเภทอืน่นอกเหนอืจากนี้ อาจเป็นอนัตรายและทําใหก้ารรับประกนัหรอืรับรองสําหรับเครือ่ง
เป็นโมฆะไป การใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจเสีย่งกบัการลกุไหม  ้การระเบดิ หรอื
อนัตรายอืน่ๆ

1 ใสช่ดุหฟัูงในอะแดปเตอรเ์ครือ่งชารจ์
2 เชือ่มตอ่อะแดปเตอรเ์ขา้กับพอรต์ USB ในคอมพวิเตอรข์องคณุ หรอืเขา้กับอปุกรณ์ชารจ์ที่

ใชง้านร่วมกันได ้ไฟสญัลักษณ์แสดงการชารจ์จะกะพรบิอยา่งชา้ๆ เมือ่ชดุหฟัูงของคณุ
กําลังชารจ์
เมือ่ชารจ์แบตเตอรีเ่ต็มแลว้ ไฟสญัลักษณ์แสดงการชารจ์จะหยดุกะพรบิ

แบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บการชารจ์จนเต็มจะทําใหส้ามารถสนทนาไดน้านถงึ  6 ชัว่โมง สแตนดบ์ายได ้
นานถงึ 12–15 วนั หากคณุเก็บชดุหฟัูงไวใ้นคลปิพกพา จะสามารถสแตนดบ์ายไดน้านถงึ 3
เดอืน

เมือ่ประจแุบตเตอรีตํ่า่ กรอบรอบสญัลักษณ์แสดงการชารจ์จะกะพรบิ

การตรวจสอบระดบัแบตเตอรี่
โปรดแน่ใจวา่ชดุหฟัูงเปิดอยู่ จากนัน้ใหปั้ดนิว้ลงบนสญัลักษณ์แสดงการชารจ์ แสงสญัลักษณ์สี
ขาวสามแถบจะแสดงระดับแบตเตอรี ่หากคณุกําลังใชช้ดุหฟัูง จะมเีสยีงเตอืนเวลาสนทนาที่
เหลอื

เคล็ดลบั: คณุยังสามารถชารจ์ชดุหฟัูงโดยไมต่อ้งใชอ้ะแดปเตอรเ์ครือ่งชารจ์ไดอ้กีดว้ย ใช ้USB
ทีทํ่างานร่วมกนัไดเ้พือ่เชือ่มตอ่ชดุหฟัูงกบัคอมพวิเตอรห์รอือปุกรณ์ชารจ์ของคณุ

เมือ่คณุถอดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากเตา้เสยีบ ใหจั้บทีป่ล๊ักไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ
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การจบัคูชุ่ดหฟูงั

การจบัคูชุ่ดหฟูงักบัโทรศพัทข์องคณุ
กอ่นใชง้านหฟัูงนี้ คณุตอ้งจับคูแ่ละเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงเขา้กบัอปุกรณ์ Bluetooth ทีใ่ชง้านรว่มกนั
ได ้เชน่ โทรศัพทข์องคณุ คณุไมส่ามารถจับคูช่ดุหฟัูงกบัโทรศัพทร์ะหวา่งการโทรได ้

ทําตามขัน้ตอนตอ่ไปนีเ้มือ่คณุกําลังจับคูอ่ปุกรณ์แรกของคณุ หรอืหากคณุไดเ้รยีกคนืการตัง้คา่
ดัง้เดมิแลว้

1 เปิด Bluetooth ในโทรศัพทข์องคณุ
2 เปิดชดุหฟัูง แลว้สวมเขา้กบัหขูองคณุ เสยีงเตอืนจะชว่ยแนะนําคณุ
3 หากชดุหฟัูงของคณุไมแ่สดงในโทรศัพทข์องคณุ คน้หาอปุกรณ์ใหม่ แลว้เลอืกชดุหฟัูง
4 หากมกีารขอรหสัผา่นในโทรศัพทข์องคณุ ใหพ้มิพ ์0000

ตัง้คา่ชดุหฟัูงของคณุใหเ้ป็นอปุกรณ์ทีเ่ชือ่ถอืไดเ้พือ่ใหเ้ชือ่มตอ่กบัโทรศัพทข์องคณุโดย
อตัโนมัติ

สําหรับโทรศัพทบ์างเครือ่ง คณุอาจตอ้งทําการเชือ่มตอ่แยกตา่งหากหลังจากทําการจับคูแ่ลว้

การจบัคูก่บัโทรศพัทด์ว้ย NFC
หากโทรศัพทข์องคณุสนับสนุนบรเิวณการสือ่สารระยะใกล  ้(NFC) ก็จะชว่ยใหจั้บคูช่ดุหฟัูงของ
คณุไดอ้ยา่งงา่ยดาย

8 การจบัคูชุ่ดหฟูงั



1 โปรดแน่ใจวา่โทรศัพทข์องคณุเปิดใชง้าน NFC และปลดล็อคปุ่ มโทรศัพทแ์ละหนา้จอแลว้
2 เปิดชดุหฟัูง
3 แตะบรเิวณ NFC ของชดุหฟัูงกบับรเิวณ NFC ของโทรศัพท์

ตัง้คา่ชดุหฟัูงของคณุใหเ้ป็นอปุกรณ์ทีเ่ชือ่ถอืไดเ้พือ่ใหเ้ชือ่มตอ่กบัโทรศัพทข์องคณุโดย
อตัโนมัติ

การจบัคูชุ่ดหฟูงักบัโทรศพัทเ์ครือ่งอืน่
หลังจากจับคูช่ดุหฟัูงของคณุกบัโทรศัพทข์องคณุแลว้ คณุสามารถจับคูช่ดุหฟัูงกบัโทรศัพทไ์ด ้
มากถงึ 3 เครือ่ง ชดุหฟัูงสามารถเชือ่มตอ่กบัโทรศัพท์ 2 เครือ่งพรอ้มกนั ดังนัน้คณุสามารถโทร
และรับสาย ยกตัวอยา่งเชน่ ทัง้โทรศัพทส์ว่นตัวและโทรศัพทท์ีทํ่างานไดพ้รอ้มกนั

1 เปิด Bluetooth ในโทรศัพทท์ีค่ณุตอ้งการจับคู่
2 เปิดชดุหฟัูง แลว้สวมเขา้กบัหขูองคณุ
3 กดปุ่ มเมนูคา้งไว ้แลว้ทําตามเสยีงเตอืน

เชน่เดยีวกบัการจับคูโ่ทรศัพท์ คณุยังสามารถปิดการตรวจจับตําแหน่งหแูละเสยีงแนะนํา และ
เรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิ

การโทรออก

การโทรออกและรบัสาย
โปรดแน่ใจวา่ชดุหฟัูงของคณุเปิดอยู่ และชดุหฟัูงของคณุเป็นอปุกรณ์ทีเ่ชือ่ถอืไดใ้นการตัง้คา่
Bluetooth ในโทรศัพทข์องคณุ ดังนัน้ชดุหฟัูงจะเชือ่มตอ่กบัโทรศัพทข์องคณุโดยอัตโนมัตเิมือ่
คณุตอ้งการ

คณุสมบัตสิว่นใหญส่ามารถจัดการไดด้ว้ยปุ่ มโทร  บนชดุหฟัูงของคณุ

การโทรออก
สวมชดุหฟัูงเขา้กบัหขูองคณุ แลว้โทรศัพทต์ามปกติ

การรบัสาย
สวมชดุหฟัูงเขา้กบัหขูองคณุ
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หากชดุหฟัูงสวมเขา้กบัหขูองคณุแลว้ ใหก้ด 

การวางสาย
กด 

การปฏเิสธสาย
ปฏเิสธสายทีเ่ชน่เดยีวกบัทีทํ่าในโทรศัพทข์องคณุ
หากสวมชดุหฟัูงเขา้กบัหขูองคณุแลว้ ใหก้ด  สองครัง้

การปิดเสยีงหรอืเปิดเสยีงการโทร
กดปุ่ มเมนูบนชดุหฟัูง

การสลบัสายจากโทรศพัทข์องคณุไปยงัชุดหฟูงัของคณุ
สวมชดุหฟัูงเขา้กบัหขูองคณุ

การสลบัสายจากชุดหฟูงัของคณุไปยงัโทรศพัทข์องคณุ
นําชดุหฟัูงออกจากหขูองคณุ

หากไมไ่ดใ้ชส้ายอยู่ คณุสามารถโทรซ้ําหมายเลขทีค่ณุโทรออกลา่สดุหรอืโทรออกดว้ยเสยีงได ้
หากโทรศัพทม์อืถอืของคณุสนับสนุนคณุสมบัตนิีร้ว่มกบัชดุหฟัูง

การโทรซํา้หมายเลขทีโ่ทรออกลา่สดุ
กด  สองครัง้

การใชก้ารโทรดว้ยเสยีง
กด  จากนัน้ ใหทํ้าตามคําแนะนําในคูม่อืผูใ้ชข้องโทรศัพท์

การปรบัความดงั
ชดุหฟัูงของคณุจะฟังเสยีงรอบขา้ง และเปลีย่นความดังโดยอตัโนมัติ

10 การโทรออก



การเพิม่ความดงัดว้ยตนเอง
แตะสว่นปลายของชดุหฟัูงใหใ้กลห้ฟัูงมากขึน้

การลดความดงัดว้ยตนเอง
แตะจดุทีอ่ยูต่รงกลางของชดุหฟัูง

เคล็ดลบั: หากตอ้งการปรับความดังอยา่งรวดเร็ว ใหแ้ตะปุ่ มปรับความดังคา้งไวแ้ทนการแตะ
เฉยๆ

การจดัการสายจากโทรศพัทส์องเครือ่ง
หากชดุหฟัูงของคณุเชือ่มตอ่อยูก่บัโทรศัพท์ 2 เครือ่ง คณุสามารถจัดการสายจากโทรศัพททั์ง้
สองเครือ่งไดพ้รอ้มกนั คณุสามารถควบคมุสายเรยีกเขา้จากโทรศัพทข์องคณุหรอืจากชดุหฟัูง

การวางสายทีส่นทนาอยู ่แลว้รบัสายในโทรศพัทอ์กีเครือ่งหนึง่
กด 

การปฏเิสธสายในโทรศพัทอ์กีเครือ่งหนึง่โดยไมต่อ้งวางสายทีก่าํลงัสนทนาอยู่
กด  สองครัง้

การพกัสายทีส่นทนาอยู่ แลว้รบัสายในโทรศพัทอ์กีเครือ่งหนึง่
กด คา้งไว ้

การสลบัระหวา่งสายทีใ่ชอ้ยูแ่ละสายทีพ่กัไว้
กด คา้งไว ้

การวางสายทีส่นทนาอยู ่และกลบัไปสนทนากบัสายทีพ่กัไว้
กด 
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หากคณุโทรซ้ําหรอืใชก้ารโทรดว้ยเสยีง โทรศัพทท์ีค่ณุใชส้ายครัง้ลา่สดุดว้ยชดุหฟัูงจะเป็น
เครือ่งทีใ่ชโ้ทรออก

การอพัเดตซอฟตแ์วรชุ์ดหฟูงัของคณุ

1 ในคอมพวิเตอรข์องคณุ ใหด้าวนโ์หลดและตดิตัง้แอปพลเิคชัน่อพัเดตซอฟตแ์วรอ์ปุกรณ์
เสรมิ Nokia จาก www.nokia.com/support

2 สาย USB ชดุหฟัูงจัดมาพรอ้มกบัชดุหฟัูงของคณุ เปิดฝา USB และเชือ่มตอ่ปลายสายของ
micro-USB เขา้กบัหฟัูง แลว้เชือ่มตอ่ปลาย USB มาตรฐานเขา้กบัคอมพวิเตอรข์องคณุ

3 เปิดแอปพลเิคชัน่สําหรับอพัเดต แลว้ทําตามคําแนะนําทีแ่สดงในคอมพวิเตอรข์องคณุ หา้ม
ถอดสาย USB ระหวา่งการอพัเดตซอฟตแ์วร์

การเปลีย่นภาษาของเสยีงแนะนํา

เปิดแอปพลเิคชัน่ทีใ่ชเ้พือ่อพัเดตซอฟตแ์วรข์องชดุหฟัูงของคณุ แลว้ทําตามคําแนะนําทีแ่สดง
ในคอมพวิเตอรข์องคณุ คณุไมจํ่าเป็นตอ้งอพัเดตซอฟตแ์วร์

การต ัง้คา่

การปิดเสยีงแนะนําหรอืปิดการตรวจจบัตาํแหนง่หู
หากคณุตอ้งการใชช้ดุหฟัูงโดยไมต่อ้งใหม้เีสยีงแนะนําหรอืไมใ่ชค้ณุสมบัตติรวจจับวา่ชดุหฟัูง
อยูใ่นหขูองคณุ คณุสามารถปิดคณุสมบัตเิหลา่นีไ้ด ้

1 สวมชดุหฟัูงเขา้กบัหขูองคณุ
2 กดปุ่ มเมนูบนชดุหฟัูงคา้งไว ้
3 เมือ่เครือ่งขอใหเ้ปิดหรอืปิดการตรวจจับตําแหน่งหู ใหก้ดปุ่ มเมนู
4 เมือ่เครือ่งขอใหเ้ปิดหรอืปิดเสยีงแนะนํา ใหก้ดปุ่ มเมนู

ในการฟังเสยีงแนะนําอกีครัง้ ใหก้ดปุ่ มเมนูคา้งไว ้

การเรยีกคนืการต ัง้คา่ด ัง้เดมิ
1 เปิดชดุหฟัูง แลว้สวมเขา้กบัหขูองคณุ
2 กดปุ่ มเมนูคา้งไว ้แลว้ทําตามเสยีงเตอืน

หลังจากเรยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิแลว้ คณุจําเป็นตอ้งจับคูช่ดุหฟัูงกบัโทรศัพทข์องคณุและ
อปุกรณ์อืน่ๆ อกีครัง้

การสนบัสนุน

เมือ่คณุตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัวธิใีชอ้ปุกรณ์ของคณุ หรอืหากคุณไมแ่น่ใจเกีย่วกบัการ
ใชง้านอปุกรณ์ โปรดอา่นคูม่อืผูใ้ชอ้ยา่งละเอยีด

หากมปัีญหา ใหเ้รยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิ

12 การอพัเดตซอฟตแ์วรชุ์ดหฟูงัของคณุ

http://www.nokia.com/support


หากยังไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาได ้โปรดตดิตอ่ Nokia เพือ่ทําการซอ่มแซม

ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
อปุกรณ์นีม้แีบตเตอรีภ่ายในแบบชารจ์ซ้ําไดแ้ละไมส่ามารถถอดออกได ้อยา่พยายามถอดแบตเตอรีอ่อกจากเครือ่ง เพราะคณุอาจทําให ้
เครือ่งเสยีหายได ้

อปุกรณ์นีม้ไีวสํ้าหรับใชง้านโดยรับจา่ยไฟจากอปุกรณ์ชารจ์ตอ่ไปนี้ AC-16, AC-50, DC-20 และอะแดปเตอรเ์ครือ่งชารจ์ AD-89 หมายเลข
รุน่อปุกรณ์ชารจ์อาจแตกตา่งกนัตามประเภทปลั๊ก ความแตกตา่งของปลั๊กเสยีบจะระบไุวด้ว้ยคา่ใดค่าหนึง่ต่อไปนี ้E, X, AR, U, A, C, K,
หรอื B

แบตเตอรีส่ามารถนํามาชารจ์และคายประจแุบตเตอรีไ่ดห้ลายรอ้ยครัง้ แตแ่บตเตอรีก่จ็ะค่อยๆ เสือ่มสภาพไปในทีส่ดุ

เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายเป็นคา่โดยประมาณเทา่นัน้ ระยะเวลาทีแ่ทจ้รงิจะขึน้อยูก่บัหลายปัจจยั เชน่ การตัง้คา่อปุกรณ์
คณุสมบตัทิีกํ่าลังใช ้สภาพแบตเตอรี ่และอณุหภมู ิ

หากไมไ่ดใ้ชแ้บตเตอรีเ่ป็นเวลานาน คณุอาจจําเป็นตอ้งเชือ่มตอ่อปุกรณ์ชารจ์ จากนัน้จงึถอดอปุกรณ์ชารจ์แลว้เชือ่มตอ่อกีครัง้เพือ่เริม่ชารจ์
แบตเตอรี่

ในกรณีทีไ่มม่ปีระจแุบตเตอรีเ่หลอือยู ่อาจตอ้งใชเ้วลาหลายนาทกีวา่ทีไ่ฟแสดงสถานะการชารจ์จะปรากฏขึน้

เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านอปุกรณ์ชารจ์ของคณุ ใหถ้อดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากปล๊ักไฟและอปุกรณ ์ไมค่วรเสยีบแบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มแลว้คา้งไวก้บั
อปุกรณ์ชารจ์ เนือ่งจากการชารจ์เป็นเวลานานเกนิไปจะทําใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง แบตเตอรีท่ีม่ปีระจไุฟเต็มจะคอ่ย  ๆคาย
ประจอุอกเมือ่เวลาผา่นไป หากไมไ่ดใ้ชง้าน

โปรดเกบ็แบตเตอรีไ่วใ้นทีท่ีม่อีณุหภมูริะหวา่ง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อณุหภมูทิีร่อ้นหรอืเย็นจัดอาจสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพและ
อายกุารใชง้านแบตเตอรี ่อปุกรณ์ทีม่แีบตเตอรีร่อ้นหรอืเย็นจัดอาจไมทํ่างานชัว่คราว

หา้มกําจัดแบตเตอรีด่ว้ยการเผา เน่ืองจากแบตเตอรีอ่าจระเบดิได ้ควรกําจัดแบตเตอรีต่ามขอ้บังคับทอ้งถิน่ รไีซเคลิหากเป็นไปได ้อยา่ทิง้
รวมกบัขยะมลูฝอยภายในครัวเรอืน

ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ตามวัตถปุระสงคท์ีกํ่าหนดไวเ้ทา่นัน้ การใชง้านทีไ่มเ่หมาะสมหรอืการใชง้านอปุกรณ์ชารจ์ทีไ่มไ่ดร้ับการรับรองอาจเสีย่งตอ่
การลกุไหม ้การระเบดิ หรอือนัตรายอืน่ๆ และอาจสง่ผลตอ่การรับรองหรอืการรับประกนั หากคณุสงสยัวา่อปุกรณ์ชารจ์ชํารดุเสยีหาย ใหนํ้า
อปุกรณ์ชารจ์ไปทีศ่นูยบ์รกิารเพือ่ตรวจสอบกอ่นทีจ่ะนําไปใชต้อ่ อยา่ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ทีช่ํารดุเสยีหาย ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ในอาคารเทา่นัน้

การดแูลอปุกรณ์ของคณุ
คณุควรดูแลโทรศัพท ์อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิดว้ยความระมดัระวัง คําแนะนําต่อไปนีจ้ะชว่ยใหคุ้ณปฏบิตัติามเงือ่นไขการรับประกนั
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• เก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้ การจับตัวของไอน้ํา ความเปียกชืน้ และของเหลวทกุประเภท หรอืความชุม่ชืน้ จะทําใหเ้กดิองคป์ระกอบของ
แร่ ซึง่อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิสส์กึกรอ่นได ้หากโทรศัพทข์องคณุเปียกชืน้ ปลอ่ยใหเ้ครือ่งแหง้สนทิ

• อยา่ใชห้รอืเก็บอปุกรณ์ไวใ้นทีท่ีม่ฝีุ่ นหรอืทีส่กปรก เน่ืองจากอาจทําใหอ้ปุกรณ์สว่นทีส่ามารถขยับไดแ้ละสว่นประกอบทีเ่ป็น
อเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่เก็บอปุกรณ์ไวใ้นอณุหภมูทิีส่งู เน่ืองจากอณุหภมูสิงูอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านของอปุกรณ์สัน้ลง แบตเตอรีอ่าจเสือ่มสภาพ และ
ทําใหพ้ลาสตกิงอหรอืละลายได ้

• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีเ่ย็นจัด เน่ืองจากเมือ่อณุหภมูเิพิม่ข ึน้จนถงึอณุหภมูปิกต ิความชืน้จะกอ่ตัวขึน้ภายในเครือ่ง ซึง่อาจ
ทําใหอ้ปุกรณ์และแผงวงจรอเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่พยายามเปิดดภูายในเครือ่ง

• การดัดแปลงทีไ่มไ่ดร้ับการรับรองอาจทําใหอ้ปุกรณ์เสยีหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยอปุกรณ์วทิยสุือ่สารอกีดว้ย

• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่โทรศัพท ์การใชง้านโดยไมถ่นอมเครือ่งอาจทําใหแ้ผงวงจรภายในและกลไกเกดิความเสยีหายได ้

• ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาดพืน้ผวิของอปุกรณ์เทา่นัน้
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การนํากลบัมาใชใ้หม่
สง่คนืผลติภณัฑอ์เิล็กทรอนกิส ์แบตเตอรี ่และวัสดบุรรจภุณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ไปยงัจดุคัดแยกขยะเฉพาะทกุครัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการกําจัดขยะที่
ไมม่กีารควบคุม และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวัสดใุชแ้ลว้ตา่งๆ

ลขิสทิธิแ์ละประกาศอืน่ๆ

คําประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในทีน่ีว้า่ ผลติภัณฑ ์BH-907 นี ้สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีจํ่าเป็นและเงือ่นไขอืน่  ๆทีเ่กีย่วขอ้งของ
Directive 1999/5/EC คณุสามารถดสํูาเนาของประกาศเรือ่งความสอดคลอ้งไดท้ี ่http://www.nokia.com/global/declaration
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Nokia, Nokia Connecting People และโลโก ้Nokia Original Accessories เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ
Nokia Corporation ผลติภัณฑอ์ืน่หรอืชือ่บรษัิทอืน่ทีก่ลา่วถงึในทีน่ีอ้าจเป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืชือ่ทางการคา้ของผูเ้ป็นเจา้ของอืน่ๆ
ตามลําดับ

หา้มทําซ้ํา สง่ต่อ จําหน่าย หรอืจัดเก็บเนื้อหาสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมดของเอกสารฉบบันี้ในรปูแบบใด  ๆโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อกัษรจาก Nokia Nokia ดําเนนินโยบายในการพัฒนาอยา่งต่อเนือ่ง Nokia จงึขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงและปรับปรงุสว่นหนึง่
สว่นใดของผลติภณัฑท์ีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารฉบับนีโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

เครือ่งหมายคําวา่ Bluetooth และโลโกเ้ป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใชง้านเครือ่งหมายนีโ้ดย Nokia จะเป็นการใชภ้ายใตใ้บ
อนุญาตใชง้าน

ตามขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ ไมว่า่จะอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ใด Nokia หรอืผูใ้หอ้นุญาตรายใดของ Nokia จะไมรั่บ
ผดิชอบตอ่การสญูหายของขอ้มลูหรอืรายได ้หรอืความเสยีหายพเิศษโดยอบุตักิารณ์ อนัเป็นผลสบืเนื่องหรอืความเสยีหายทางออ้มไมว่า่จะ
ดว้ยสาเหตใุด

เนือ้หาในเอกสารนี้ใหข้อ้มลู "ตามสภาพทีเ่ป็น" โดยไมม่กีารรับประกันใดๆ ไมว่า่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย ซึง่รวมถงึและมไิดจํ้ากดัเพยีงการ
รับประกนัโดยนัยถงึความสามารถในการทํางานของผลติภณัฑท์ีจํ่าหน่าย และความเหมาะสมในการใชง้านตามวัตถปุระสงค ์ตลอดจนความ
ถกูตอ้ง ความเชือ่ถอืไดห้รอืขอ้มลูในเอกสารนี ้นอกเหนอืจากขอบเขตทีก่ฎหมายทีนํ่ามาใชร้ะบไุวเ้ท่านัน้ Nokia ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงแกไ้ขหรอืเพกิถอนเอกสารนี้ทกุเมือ่โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ผลติภัณฑท์ีม่ใีหบ้รกิารของโทรศัพทอ์าจแตกตา่งไปตามภมูภิาค สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิต่อตัวแทนจําหน่าย Nokia ของคณุ เครือ่งรุน่นี้
ประกอบดว้ยสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วรซ์ ึง่อยูภ่ายใตบ้งัคับของกฎหมายและขอ้บงัคับดา้นการสง่ออกของสหรัฐอเมรกาและประเทศิ
อน่ืๆ หามกระท้ ําการใดๆ ทีขั่ดแยง้ต่อกฎหมาย

คําประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อปุกรณ์นีส้อดคลอ้งกบัมาตราที ่15 ของขอ้กําหนด FCC และมาตรฐาน RSS ทีย่กเวน้ใบอนุญาตของ Industry Canada การทํางานจะขึน้อยู่
กบัเงือ่นไขสองขอ้ดังตอ่ไปนี ้(1) อปุกรณ์นีจ้ะไมก่อ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายใด  ๆและ (2) อปุกรณ์นีต้อ้งยอมรับสญัญาณรบกวน
ใดๆ ก็ตาม รวมถงึสญัญาณรบกวนทีอ่าจทําใหอ้ปุกรณ์ทํางานไมต่รงกบัทีต่อ้งการ อปุกรณ์ของคณุอาจกอ่ใหเ้กดิสัญญาณรบกวนโทรทัศน์
หรอืวทิยไุด ้(ตัวอยา่งเชน่ เมือ่ใชอ้ปุกรณ์ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัเครือ่งรับสัญญาณ) หากคณุตอ้งการความชว่ยเหลอื โปรดตดิตอ่ศนูยบ์รกิาร
ในพืน้ทีข่องคณุการเปลีย่นแปลงหรอืการดัดแปลงใด  ๆทีไ่มไ่ดรั้บอนุมตัอิยา่งชดัแจง้จาก Nokia จะทําใหส้ทิธใินการใชอ้ปุกรณ์นีข้องผูใ้ช ้
เป็นโมฆะ

หมายเหต:ุ คําชีแ้จงเรือ่งการแผค่ลืน่ของ FCC: อปุกรณ์นีส้อดคลอ้งกบัขดีจํากดัในการแผค่ลืน่ของ FCC ทีร่ะบไุวเ้พือ่สภาพแวดลอ้มทีไ่ดรั้บ
การควบคมุ เครือ่งรับสง่สญัญาณนีต้อ้งไมต่ัง้อยูห่รอืทํางานรว่มกบัเสาอากาศหรอืเครือ่งรับสง่สัญญาณอืน่

/ฉบบัที ่1.0 TH
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