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ขอ้มลูเกีย่วกบัลาํโพงของคณุ

เมือ่ใชลํ้าโพงไรส้าย Nokia รุน่ MD-100W คณุสามารถฟังเพลงดว้ยคณุภาพเสยีงชัน้ยอดจาก
โทรศัพทห์รอือปุกรณ์อืน่ทีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้เชน่ เครือ่งเลน่เพลง คณุสามารถเชือ่มตอ่กบั
อปุกรณ์อืน่โดยไมต่อ้งหยดุเลน่เพลง นอกจากนี้ คณุยังสามารถใชส้ายสญัญาณเสยีงแบบ
มาตรฐาน (3.5 มม.) เชือ่มตอ่อปุกรณ์กบัชอ่งสง่สญัญาณเสยีงทีลํ่าโพงได  ้ผลติภัณฑจ์ะมา
พรอ้มกบัสายสญัญาณเสยีง

ลําโพงไรส้าย Nokia รุน่ MD-100W สามารถใชเ้ป็นอปุกรณ์ชารจ์แบบไรส้ายได  ้สําหรับการชารจ์
อปุกรณ์ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดก้บั Qi ใหว้างอปุกรณ์ลงบนพืน้ทีช่ารจ์แบบไรส้าย ซึง่อยูด่า้นบนของ
ลําโพง

คําเตอืน:
ผลติภัณฑน์ีม้ชี ิน้สว่นขนาดเล็ก โปรดเก็บใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

ชิน้สว่นของผลติภัณฑเ์ป็นสือ่แมเ่หล็ก วตัถทุีทํ่าจากโลหะอาจดงึดดูเขา้หาผลติภัณฑ์ อยา่วาง
บัตรเครดติหรอืสือ่เก็บแมเ่หล็กอืน่ไวใ้กลผ้ลติภัณฑ์ เนือ่งจากขอ้มลูทีเ่ก็บไวภ้ายในอาจถกูลบ
ได ้

พืน้ผวิของผลติภัณฑน์ีป้ราศจากสารนกิเกลิ

เกีย่วกบั Qi

Qi คอืมาตรฐานระดับโลก ซึง่จะทําใหอ้ปุกรณ์ของคุณสามารถชารจ์แบบไรส้ายได  ้ดว้ยอปุกรณ์ที่
ใชง้านรว่มกนัไดก้บั Qi คณุจะไมต่อ้งเชือ่มตอ่กบัสายเคเบลิใดๆ อกีเลย เพยีงแคค่ณุวางอปุกรณ์
ของคณุลงบนพืน้ผวิสําหรับการชารจ์

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

เกีย่วกบัการเชือ่มตอ่ Bluetooth

คณุสามารถใช ้Bluetooth เพือ่ทําการเชือ่มตอ่ไรส้ายกบัอปุกรณ์อืน่ๆ ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้เชน่
โทรศัพทม์อืถอื

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

โทรศัพทน์ีเ้ป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.1 + EDR ทีส่นับสนุนรปูแบบดังตอ่
ไปนี:้ A2DP และ  AVRCP โปรดตรวจสอบกบับรษัิทผูผ้ลติอปุกรณ์อืน่ๆ เพือ่ดวูา่อปุกรณ์นัน้ๆ ใช ้
งานรว่มกบัโทรศัพทร์ุน่นีไ้ดห้รอืไม่
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ปุ่ มกดและสว่นประกอบของเครือ่ง

1 ปุ่ มลดระดับเสยีง
2 ปุ่ มเพิม่ระดับเสยีง
3 พืน้ที ่NFC
4 ขา้มไปทีแ่ทร็คกอ่นหนา้
5 ปุ่ มเลน่หรอืหยดุชัว่คราว
6 ขา้มไปทีแ่ทร็คถัดไป
7 ไฟแสดงสถานะพลังงานและ Bluetooth
8 ปุ่ ม Bluetooth

9 พืน้ทีช่ารจ์แบบไรส้าย
10 ไฟแสดงสถานะการชารจ์แบบไรส้าย
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11 ปุ่ มเปิด/ปิด
12 ชอ่งเสยีบแหลง่จา่ยไฟ
13 ชอ่งเสยีบบรกิาร
14 ชอ่งเสยีบสญัญาณเสยีง (3.5 มม.)

การเปิดลาํโพง

1 เสยีบสายเชือ่มตอ่แหลง่จ่ายไฟเขา้กบัชอ่งเสยีบทีลํ่าโพง
2 เชือ่มตอ่ปล๊ักทีเ่หมาะสมเขา้กบั AC อะแดปเตอรข์องแหลง่จา่ยไฟ
3 เชือ่มตอ่แหลง่จา่ยไฟเขา้กบัเตา้รับไฟฟ้าทีผ่นัง
4 กดปุ่ มเปิด/ปิด

ถา้คณุไมเ่คยจับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณ์ หรอืไดล้า้งคา่การจับคู่แลว้ ลําโพงจะเขา้สูโ่หมดจับคูโ่ดย
อตัโนมัตเิมือ่เปิดขึน้ และไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะเริม่กะพรบิชา้ๆ

ถา้คณุไดจั้บคูลํ่าโพงกบัอปุกรณ์หนึง่หรอืสองตัวขึน้ไป ลําโพงจะเชือ่มตอ่กับอปุกรณ์ตัวลา่สดุที่
เคยใชง้าน

หากลําโพงไมเ่ชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์อืน่ หรอืไมม่กีารเชือ่มตอ่ทางเสยีง หรอืการดําเนนิการอืน่
ภายใน 30 นาท ีเครือ่งจะเขา้สูโ่หมดสแตนดบ์าย จากนัน้ไฟแสดงสถานะทัง้หมดจะดับลง

การจบัคูอ่ปุกรณ์

การจบัคูแ่ละการเชือ่มตอ่
กอ่นใชลํ้าโพงกบัโทรศัพทห์รอือปุกรณ์อืน่ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ป็นครัง้แรก  คณุตอ้งจับคูแ่ละเชือ่ม
ตอ่ลําโพงกบัอปุกรณ์ดังกลา่ว

คณุสามารถเชือ่มตอ่ลําโพงกบัอปุกรณ์ไดค้รัง้ละหนึง่เครือ่งเทา่นัน้  แตค่ณุสามารถเชือ่มตอ่กบั
อปุกรณ์อืน่ไดข้ณะเดนิทาง

เมือ่เชือ่มตอ่ลําโพงแลว้ ไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะเป็นสน้ํีาเงนิ
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ถา้อปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่อยูไ่มอ่ยูใ่นระยะ Bluetooth ลําโพงจะพยายามเชือ่มตอ่ใหมเ่ป็นเวลา 3
นาท ีเมือ่อปุกรณ์กลับเขา้มาในระยะสญัญาณ ลําโพงจะเชือ่มตอ่ใหมโ่ดยอตัโนมัติ

นอกจากนี้ คณุยังสามารถใชส้ายสญัญาณเสยีงแบบมาตรฐาน (3.5 มม.) เชือ่มตอ่อปุกรณ์กบั
ชอ่งสง่สญัญาณเสยีงทีลํ่าโพงได  ้เมือ่เชือ่มตอ่ลําโพงกับอปุกรณ์ดว้ยการเชือ่มตอ่แบบใชส้าย
Bluetooth จะปิดการทํางานโดยอตัโนมัต ิไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะเปลีย่นเป็นสขีาว

การจบัคูลํ่าโพงโดยใช ้NFC
ดว้ยการสือ่สารไรส้ายระยะสัน้ (NFC) คณุจะสามารถจับคูแ่ละเชือ่มตอ่ลําโพงกบัอปุกรณ์ทีใ่ช ้
งานรว่มกนัไดไ้ดอ้ยา่งงา่ยดาย

ถา้อปุกรณ์ของคณุรองรับ NFC ใหเ้ปิด NFC แลว้แตะพืน้ที ่NFC ของลําโพงดว้ยพืน้ที ่NFC ของ
อปุกรณ์ของคณุ ลําโพงจะเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ของคณุโดยอตัโนมัติ อปุกรณ์บางเครือ่งอาจขอ
การยนืยันการเชือ่มตอ่ สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบั NFC โปรดดคููม่อืผูใ้ชอ้ปุกรณ์

ถา้อปุกรณ์ไมร่องรับ NFC ใหจั้บคูลํ่าโพงดว้ยตนเอง

การจบัคูลํ่าโพงดว้ยตนเอง
คณุสามารถจับคูลํ่าโพงผา่นสญัญาณ Bluetooth ดว้ยตนเองได ้
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1 เปิดลําโพงและโทรศัพทห์รอือปุกรณ์อืน่ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้
2 ถา้คณุเคยจับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณ์อืน่มากอ่น ใหก้ด  คา้งไว ้2 วนิาท ีเพือ่เปิดสญัญาณ

Bluetooth
3 เปิดสญัญาณ Bluetooth ในโทรศัพท ์แลว้คน้หาอปุกรณ์ทีเ่ปิดใช ้Bluetooth ภายในเวลา 3

นาท ีสําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดดคููม่อืผูใ้ชโ้ทรศัพท์
4 เลอืกลําโพงจากรายการอปุกรณ์ทีพ่บบนโทรศัพทข์องคณุ
5 ถา้มกีารขอรหสัผา่น ใหป้้อนรหสัผา่น 0000

การลา้งคา่การจบัคู่
คณุสามารถลา้งรายการอปุกรณ์ทีจั่บคูจ่ากลําโพงได ้

ปิดลําโพง แลว้กด  และปุ่ มเปิดปิดคา้งไว ้5 วนิาท ีไฟแสดงสถานะสขีาวและสแีดงจะกะพรบิ
สลับกนั

นอกจากนี้ การกด  และปุ่ มเปิดปิดคา้งไวจ้ะทําใหค้า่ตา่งๆ ในลําโพงกลับไปเป็นการตัง้คา่
ดัง้เดมิ

เมือ่ลา้งคา่การจับคูแ่ลว้ คณุตอ้งจับคูลํ่าโพงกอ่น จงึจะใชง้านลําโพงไดอ้กีครัง้ เมือ่เปิดลําโพง
โหมดจับคูจ่ะเปิดทํางานโดยอตัโนมตัิ

หากลา้งรายการอปุกรณ์ทีจั่บคูใ่นลําโพงไปแลว้ จะเป็นการลา้งการจับคูใ่นอปุกรณ์ของคณุกอ่น
ทีจ่ะจับคูอ่กีครัง้

การเลน่เพลง

ขณะเลน่เพลงบนโทรศัพทข์องคณุ คณุก็สามารถควบคุมเพลงดว้ยลําโพงของคณุไดเ้ชน่กนั

การเลน่เพลง
เลอืกเพลงจากรายการในเครือ่งเลน่เพลง และกด  เพือ่เลน่ หยดุชัว่คราว หรอืเลน่เพลงตอ่
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ขณะฟังเพลง หากคณุรับสายหรอืโทรออก เพลงจะหยดุลงชัว่คราว

การเลน่เพลงถดัไป
กด 

การเลน่เพลงกอ่นหนา้
กด 

การปรบัระดบัเสยีง
กด  หรอื 

การปิดเสยีงเพลง
กด  และ  พรอ้มกนั

การเลกิปิดเสยีงเพลง
กด  หรอื  หรอืทัง้สองปุ่ มพรอ้มกนั

คําเตอืน:
การรับฟังเสยีงทีด่ังเกนิไปอยา่งตอ่เนือ่งอาจเป็นอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีงของคณุ  ฟังเพลงใน
ระดับเสยีงปานกลาง

การชารจ์อปุกรณ์อืน่แบบไรส้าย
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วางโทรศัพทห์รอือปุกรณ์อืน่ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดล้งบนพืน้ทีช่ารจ์แบบไรส้าย  ซึง่อยูด่า้นบนของ
ลําโพง ไฟแสดงสถานะการชารจ์จะเปลีย่นเป็นสขีาวและจะกะพรบิขณะกําลังชารจ์ หากไฟแสดง
สถานะการชารจ์กะพรบิอยา่งรวดเร็ว ใหป้รับตําแหน่งโทรศัพทข์องคณุ เมือ่ชารจ์เครือ่งจนเต็ม
แลว้ ไฟแสดงสถานะจะดับลงทันที

คณุสามารถฟังเพลงไดใ้นขณะชารจ์ แตอ่ยา่ใหเ้สยีงเพลงดังเกนิไป แรงสัน่สะเทอืนอาจทําให ้
โทรศัพทห์ลดุออกจากลําโพง

เป็นเรือ่งปกตทิีลํ่าโพงและโทรศัพทจ์ะรอ้น และอาจจะรอ้นขึน้กวา่เดมิหากคณุใชโ้ทรศัพทข์อง
คณุในขณะทีช่ารจ์ เชน่ ใชส้ตรมีเพลง ลําโพงจะปิดลงโดยอตัโนมัต ิหากรอ้นเกนิไป โปรดรอ 5
นาทแีลว้ลองอกีครัง้

ดแูลลําโพงใหเ้ป็นระเบยีบ หากมวีตัถอุืน่นอกจากโทรศัพทข์องคณุอยูบ่นลําโพง  ลําโพงจะไม่
ชารจ์ และไฟแสดงสถานะการชารจ์จะกะพรบิอยา่งรวดเร็ว

การเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์อืน่ขณะเดนิทาง

ผลัดกนัเลน่เพลงกบัเพือ่นๆ ของคณุ คณุสามารถเปลีย่นอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่ขณะเดนิทางไดโ้ดย
ไมต่อ้งหยดุเลน่เพลง

1 ขณะเลน่เพลงจากอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่ กด  คา้งไว ้2 วนิาที
2 จับคูแ่ละเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์อืน่ เครือ่งจะยังเลน่เพลงตอ่ไปจนการจับคูเ่สร็จสมบรูณ์
3 เลน่เพลงจากอปุกรณ์ทีเ่พิง่เชือ่มตอ่

การสนบัสนุน

เมือ่คณุตอ้งการเรยีนรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัวธิใีชอ้ปุกรณ์ของคณุ หรอืหากคุณไมแ่น่ใจเกีย่วกบัการ
ใชง้านอปุกรณ์ โปรดอา่นคูม่อืผูใ้ชอ้ยา่งละเอยีด

หากมปัีญหา ใหเ้รยีกคนืการตัง้คา่ดัง้เดมิ

หากยังไมส่ามารถแกไ้ขปัญหาได ้โปรดตดิตอ่ Nokia เพือ่ทําการซอ่มแซม

ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

อปุกรณ์เสรมิของแทจ้าก Nokia
อปุกรณ์เสรมิสําหรับโทรศัพทข์องคณุมจํีาหน่ายอยูเ่ป็นจํานวนมาก สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิ โปรดดูที ่www.nokia.co.th/accessories

ขอ้กําหนดทีค่วรปฏบิตัสิําหรบัการใชอ้ปุกรณ์เสรมิ
• เก็บอปุกรณ์เสรมิทัง้หมดใหพ้น้มอืเด็ก

• หากตอ้งการถอดสายไฟออกจากอปุกรณ์เสรมิ ใหจ้ับทีป่ลั๊กไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ

• ตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์เสรมิทีไ่ดต้ดิตัง้ในพาหนะไดรั้บการตดิตัง้อยา่งแน่นหนาและทํางานอยา่งถกูตอ้ง

• เฉพาะผูท้ีม่คีณุสมบตัผิา่นการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิในรถทีต่ดิตัง้ยากได ้
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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 ้

• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีส่งู เน่ืองจากอณุหภมูสิงูอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านของโทรศัพทส์ัน้ลง และทําใหพ้ลาสตกิงอหรอื
ละลายได ้

• อยา่พยายามเปิดดภูายในเครือ่ง

• การดัดแปลงทีไ่มไ่ดร้ับการรับรองอาจทําใหอ้ปุกรณ์เสยีหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยอปุกรณ์วทิยสุือ่สารอกีดว้ย

• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่โทรศัพท์

• ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาดพืน้ผวิของอปุกรณ์เทา่นัน้

การนํากลบัมาใชใ้หม่
สง่คนืผลติภณัฑอ์เิล็กทรอนกิส ์แบตเตอรี ่และวัสดบุรรจภุณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ไปยงัจดุคัดแยกขยะเฉพาะทกุครัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการกําจัดขยะที่
ไมม่กีารควบคุม และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวัสดุใชแ้ลว้ตา่งๆ

ขอ้มลูเพิม่เตมิเพือ่ความปลอดภยั
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

• ทําตามคําแนะนําจากผูผ้ลติสําหรับอปุกรณ์ทางการแพทยดั์งกล่าว

หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายร่วมกบัอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย โปรดปรกึษากับแพทยท์ีใ่หคํ้า
ปรกึษาดา้นสขุภาพของคณุ

ลขิสทิธิแ์ละประกาศอืน่ๆ

คําประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในทีน่ีว้า่ ผลติภัณฑ ์MD-100W นีส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีจํ่าเป็นและเงือ่นไขอืน่  ๆทีเ่กีย่วขอ้งของ
Directive 1999/5/EC คณุสามารถดสํูาเนาของประกาศเรือ่งความสอดคลอ้งไดท้ี ่http://www.nokia.com/global/declaration/
declaration-of-conformity

© 2012 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และโลโก ้Nokia Original Accessories เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ
Nokia Corporation
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หา้มทําซ้ํา สง่ต่อ จําหน่าย หรอืจัดเก็บเนื้อหาสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมดของเอกสารฉบบันี้ในรปูแบบใด  ๆโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อกัษรจาก Nokia Nokia ดําเนนินโยบายในการพัฒนาอยา่งต่อเนือ่ง Nokia จงึขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงและปรับปรงุสว่นหนึง่
สว่นใดของผลติภณัฑท์ีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารฉบับนีโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

สญัลักษณ์ 'Qi' เป็นเครือ่งหมายการคา้ของ Wireless Power Consortium

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 โปรดตดิตอ่ตัวแทนจําหน่าย Nokia ของคณุ เครือ่ง
รุน่นี้ประกอบดว้ยสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วรซ์ ึง่อยูภ่ายใตบ้งัคับของกฎหมายและขอ้บงัคับดา้นการสง่ออกของสหรัฐอเมรกิาและ

เทศอืน่ๆ หา้มกระทําการใดๆ ทีข่ดัแยง้ตอ่กฎหมาย

คําประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อปุกรณ์นีส้อดคลอ้งกบัมาตราที ่15 ของขอ้กําหนด FCC และมาตรฐาน RSS ทีย่กเวน้ใบอนุญาตของ Industry Canada การทํางานจะขึน้อยู่
กบัเงือ่นไขสองขอ้ดังตอ่ไปนี ้(1) อปุกรณ์นีจ้ะไมก่อ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายใด  ๆและ (2) อปุกรณ์นีต้อ้งยอมรับสญัญาณรบกวน
ใดๆ ก็ตาม รวมถงึสญัญาณรบกวนทีอ่าจทําใหอ้ปุกรณ์ทํางานไมต่รงกบัทีต่อ้งการ การเปลีย่นแปลงหรอืการดัดแปลงใด  ๆทีไ่มไ่ดรั้บอนุมตั ิ
อยา่งชดัแจง้จาก Nokia จะทําใหส้ทิธใินการใชอ้ปุกรณ์นีข้องผูใ้ชเ้ป็นโมฆะ

หมายเหต:ุ อปุกรณ์นีไ้ดรั้บการทดสอบแลว้และสอดคลอ้งกบัขดีจํากดัสําหรับอปุกรณ์ดจิติอลคลาส B ตามมาตราที ่15 ของขอ้กําหนด FCC
ขดีจํากดัเหล่านี้ไดรั้บการกําหนดขึน้เพือ่ใหม้กีารป้องกนัสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายในสถานทีพ่ักอาศัยอยา่งเหมาะสม อปุกรณ์นีส้รา้ง ใช ้
และสามารถแผพ่ลังงานความถีว่ทิยไุด ้และหากไมต่ดิตัง้และใชง้านตามคําแนะนํา อาจทําใหเ้กดิสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายตอ่ระบบ
สือ่สารคลืน่วทิยไุด ้อยา่งไรก็ตาม ไมม่กีารรับประกนัวา่สญัญาณรบกวนจะไมเ่กดิขึน้ในการตดิตัง้พเิศษแบบใด หากอปุกรณ์นี้ทําใหเ้กดิ
สญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายกบัเครือ่งรับวทิยหุรอืโทรทัศนซ์ ึง่สามารถตรวจสอบไดโ้ดยการปิดหรอืเปิดอปุกรณ์ ขอใหผู้ใ้ชล้องแกไ้ข
สญัญาณรบกวนดังกลา่วดว้ยวธิกีารตอ่ไปนี้

• เปลีย่นทศิทางหรอืตําแหน่งของเสาอากาศรับสญัญาณ

• แยกอปุกรณ์กบัเครือ่งรับใหอ้ยูไ่กลจากกนัมากขึน้

• ตอ่อปุกรณ์เขา้กบัชอ่งเสยีบปลั๊กไฟอืน่ทีไ่มใ่ชช่อ่งเดยีวกบัทีเ่ครือ่งรับนัน้ตอ่อยู่

• ปรกึษากบัตัวแทนจําหน่ายหรอืขอความชว่ยเหลอืจากชา่งซอ่มวทิย/ุทวีทีีม่ปีระสบการณ์

หมายเหต:ุ คําชีแ้จงเรือ่งการแผค่ลืน่ของ FCC: อปุกรณ์นีส้อดคลอ้งกบัขดีจํากดัในการแผค่ลืน่ของ FCC ทีร่ะบไุวเ้พือ่สภาพแวดลอ้มทีไ่ดรั้บ
การควบคมุ เครือ่งรับสง่สญัญาณนีต้อ้งไมต่ัง้อยูห่รอืทํางานรว่มกบัเสาอากาศหรอืเครือ่งรับสง่สัญญาณอืน่

/ฉบบัที ่1.1 TH
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