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ขอ้มลูเกีย่วกบัลาํโพงของคณุ

เมือ่ใชลํ้าโพงไรส้าย Nokia รุน่ JBL PlayUp Portable คณุสามารถฟังเพลงดว้ยคณุภาพเสยีงชัน้
ยอดจากโทรศัพทห์รอือปุกรณ์อืน่ทีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้เชน่ เครือ่งเลน่เพลง ลําโพงตัวเดยีวทีเ่ตมิ
เต็มหอ้งของคณุดว้ยเสยีงเพลง คณุสามารถเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์อืน่ขณะเดนิทางโดยไมต่อ้ง
หยดุเลน่เพลง นอกจากนี้ คณุยังสามารถใชส้ายสญัญาณเสยีงแบบมาตรฐาน (3.5 มม.) เชือ่มตอ่
อปุกรณ์กบัชอ่งสง่สญัญาณเสยีงทีลํ่าโพงได  ้ผลติภัณฑจ์ะมาพรอ้มกบัสายสญัญาณเสยีงทีอ่ยู่
ในลําโพง

อา่นคูม่อืผูใ้ชอ้ยา่งละเอยีดกอ่นการใชง้านผลติภัณฑ์ และอา่นคูม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณ์ทีค่ณุเชือ่ม
ตอ่กบัผลติภัณฑด์ว้ย

คําเตอืน:
ผลติภัณฑน์ีม้ชี ิน้สว่นขนาดเล็ก โปรดเก็บใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

พืน้ผวิของผลติภัณฑน์ีป้ราศจากสารนกิเกลิ

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 ทีส่นับสนุนรปูแบบดัง
ตอ่ไปนี:้ A2DP และ AVRCP โปรดตรวจสอบกบบรั ษัิทผูผ้ลติอุปกรณ์อืน่ๆ เพือ่ดวูา่อปุกรณ์นัน้ๆ 
ใชง้านรว่มกบัโทรศัพทร์ุน่นีไ้ดห้รอืไม่
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เร ิม่ตน้การใชง้าน

ปุ่ มกดและสว่นประกอบของเครือ่ง

1 ฝาครอบชอ่งเก็บสาย
2 ฝาครอบแบตเตอรี่
3 ปุ่ มเปิด/ปิด
4 ชอ่งเสยีบอปุกรณ์ชารจ์
5 ชอ่งเสยีบสญัญาณเสยีง (3.5 มม.)
6 ปุ่ มเพิม่ระดับเสยีง
7 ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
8 ปุ่ มลดระดับเสยีง
9 พืน้ที ่NFC
10 ไฟแสดงสถานะพลังงานและ Bluetooth
11 ปุ่ ม Bluetooth

ชิน้สว่นของผลติภัณฑเ์ป็นสือ่แมเ่หล็ก วัตถทุีทํ่าจากโลหะอาจดงึดดูเขา้หาผลติภัณฑ์ อยา่วาง
บัตรเครดติหรอืสือ่เก็บแมเ่หล็กอืน่ไวใ้กลผ้ลติภัณฑ์ เนือ่งจากขอ้มลูทีเ่ก็บไวภ้ายในอาจถกูลบ
ได ้

พืน้ผวิของผลติภัณฑน์ีป้ราศจากสารนกิเกลิ

การชารจ์แบตเตอรี่
กอ่นใชลํ้าโพง คณุตอ้งใสแ่บตเตอรีล่งในเครือ่งและชารจ์ ในการใสแ่บตเตอรี ่เปิดฝาครอบชอ่ง
เก็บสายและฝาครอบแบตเตอรี่ จัดหนา้สมัผัสแบตเตอรีต่รงกนั แลว้ใสแ่บตเตอรี่
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เมือ่ประจแุบตเตอรีข่องลําโพงใกลห้มด ไฟแสดงสถานะแบตเตอรีจ่ะกะพรบิเป็นสแีดง ขณะ
ชารจ์แบตเตอรี ่ไฟแสดงสถานะยังคงสวา่งอยู่

1 เสยีบอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัเตา้รับไฟฟ้าทีผ่นัง
2 เสยีบสายชารจ์เขา้กับชอ่งเสยีบอปุกรณ์ชารจ์ทีลํ่าโพง
3 เมือ่ประจุแบตเตอรีเ่ต็ม ใหถ้อดสายอปุกรณ์ชารจ์ออกจากลําโพง แลว้จงึถอดสายออกจาก

เตา้รับทีผ่นัง

ทัง้นี้ คณุสามารถใชส้าย USB ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดใ้นการชารจ์แบตเตอรี่ การชารจ์แบตเตอรีจ่าก
USB อาจใชเ้วลาในการชารจ์นานขึน้ ถา้คณุเชือ่มตอ่ลําโพงผา่นฮบัแบบไมม่ไีฟเลีย้ง เครือ่งจะ
ไมช่ารจ์ไฟ ลําโพงจะชารจ์เร็วขึน้ถา้เสยีบกบัเตา้รับทีผ่นัง

สําหรับการชารจ์ผา่น USB คณุจะใชไ้ดเ้ฉพาะการเชือ่มตอ่ USB กบัลําโพงเทา่นัน้

ในการถอดแบตเตอรี ่ใหเ้ปิดฝาครอบแบตเตอรี ่แลว้คอ่ยๆ ถอดแบตเตอรี่

การตรวจสอบประจแุบตเตอรี่
เมือ่ลําโพงเปิดอยู่ กดปุ่ มเปิด/ปิดเร็วๆ เพือ่ตรวจสอบประจแุบตเตอรี ่ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
จะบง่บอกสถานะแบตเตอรี ่ไฟสเีขยีวแสดงวา่มปีระจแุบตเตอรีเ่พยีงพอ ถา้ไฟเป็นสเีหลอืง คณุ
จะตอ้งชารจ์แบตเตอรีใ่หมใ่นไมช่า้ ถา้ไฟเป็นสแีดง คณุตอ้งชารจ์แบตเตอรีใ่หม่

การเปิดลําโพง
กดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไวจ้นกวา่จะไดย้นิเสยีงลําโพงเริม่ทํางาน

ถา้คณุไมเ่คยจับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณ์ หรอืไดล้า้งคา่การจับคูแ่ลว้ ลําโพงจะเขา้สูโ่หมดจับคูโ่ดย
อตัโนมัต ิและไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะเริม่กะพรบิชา้ๆ

ถา้คณุไดจั้บคูลํ่าโพงกบัอปุกรณ์หนึง่หรอืสองตัวขึน้ไป ลําโพงจะเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ตัวลา่สดุที่
เคยใชง้าน
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ถา้ลําโพงไมเ่ชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ภายใน 30 นาท ีลําโพงจะเขา้สูโ่หมดสแตนดบ์าย ไฟแสดง
สถานะ Bluetooth จะดับลง

การจบัคูอ่ปุกรณ์

การจบัคูแ่ละการเชือ่มตอ่
กอ่นใชลํ้าโพงกบัโทรศัพทห์รอือปุกรณ์อืน่ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดเ้ป็นครัง้แรก  คณุตอ้งจับคูแ่ละเชือ่ม
ตอ่ลําโพงกบัอปุกรณ์ดังกลา่ว

คณุสามารถเชือ่มตอ่ลําโพงกบัอปุกรณ์ไดค้รัง้ละหนึง่เครือ่งเทา่นัน้  แตค่ณุสามารถเชือ่มตอ่กบั
อปุกรณ์อืน่ไดข้ณะเดนิทาง

เมือ่เชือ่มตอ่ลําโพงแลว้ ไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะเป็นสน้ํีาเงนิ

ถา้อปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่อยูไ่มอ่ยูใ่นระยะ Bluetooth ลําโพงจะพยายามเชือ่มตอ่ใหมเ่ป็นเวลา 3
นาท ีเมือ่อปุกรณ์กลับเขา้มาในระยะสญัญาณ ลําโพงจะเชือ่มตอ่ใหมโ่ดยอตัโนมัติ

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

การจบัคูลํ่าโพงโดยใช ้NFC
ดว้ยการสือ่สารไรส้ายระยะสัน้ (NFC) คณุจะสามารถจับคูแ่ละเชือ่มตอ่ลําโพงกับโทรศัพทห์รอื
อปุกรณ์อืน่ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดไ้ดอ้ยา่งงา่ยดาย

ถา้โทรศัพทข์องคณุรองรับ NFC ใหเ้ปิด NFC แลว้แตะพืน้ที ่NFC ของลําโพงดว้ยพืน้ที ่NFC ของ
โทรศัพทข์องคณุ โทรศัพทข์องคณุจะเชือ่มตอ่กบัลําโพงโดยอตัโนมัติ โทรศัพทบ์างเครือ่งอาจ
ขอการยนืยันการเชือ่มตอ่ สําหรับรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบั NFC โปรดดคููม่อืผูใ้ชโ้ทรศัพท์

กอ่นใช ้NFC ใหป้ลดล็อคหนา้จอโทรศัพท ์แลว้เปิดใชฟั้งกช์นั NFC

ถา้โทรศัพทไ์มร่องรับ NFC ใหจั้บคูลํ่าโพงดว้ยตนเอง

หากตอ้งการยตุกิารเชือ่มตอ่ ใหแ้ตะพืน้ที ่NFC ของลําโพงดว้ยพืน้ที ่NFC ของโทรศัพทข์องคณุ
อกีครัง้
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การจบัคูลํ่าโพงดว้ยตนเอง
คณุสามารถจับคูลํ่าโพงผา่นสญัญาณ Bluetooth ดว้ยตนเองได ้

1 เปิดลําโพงและโทรศัพทห์รอือปุกรณ์อืน่ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้
2 ถา้คณุเคยจับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณ์อืน่มากอ่น ใหก้ด  คา้งไว ้2 วนิาที
3 เปิดสญัญาณ Bluetooth ในโทรศัพท ์แลว้คน้หาอปุกรณ์ทีเ่ปิดใช ้Bluetooth ภายในเวลา 3

นาที
4 เลอืกลําโพงจากรายการอปุกรณ์ทีพ่บ
5 ถา้มกีารขอรหัสผา่น 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

การฟงัเพลง

การเลน่เพลง
เชือ่มตอ่โทรศัพทห์รอือปุกรณ์ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดก้บัลําโพง  แลว้เลน่เพลงโปรดของคณุ
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การปรบัระดบัเสยีงลําโพง
เพิม่เสยีงโดยกดปุ่ มเพิม่ระดับเสยีง ลดเสยีงโดยกดปุ่ มลดระดับเสยีง

เคล็ดลบั: คณุสามารถปรับระดับเสยีงไดทั้ง้จากลําโพงและโทรศัพท์ ถา้โทรศัพทม์คีณุสมบัตนิี้

คาํเตอืน:
การรับฟังเสยีงทีด่ังเกนิไปอยา่งตอ่เนือ่งอาจเป็นอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีงของคณุ  ฟังเพลงใน
ระดับเสยีงปานกลาง

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
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ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

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

ขอ้กําหนดทีค่วรปฏบิตัสิําหรบัการใชอ้ปุกรณ์เสรมิ
• เก็บอปุกรณ์เสรมิทัง้หมดใหพ้น้มอืเด็ก

• หากตอ้งการถอดสายไฟออกจากอปุกรณ์เสรมิ ใหจ้ับทีป่ลั๊กไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ

• ตรวจสอบอยา่งสมํา่เสมอวา่อปุกรณ์เสรมิทีไ่ดต้ดิตัง้ในพาหนะไดร้ับการตดิตัง้อยา่งแน่นหนาและทํางานอยา่งถกูตอ้ง

• เฉพาะผูท้ีม่คีณุสมบตัผิ่านการรับรองเทา่นัน้ทีจ่ะตดิตัง้อปุกรณ์เสรมิในรถทีต่ดิตัง้ยากได ้

การดแูลอปุกรณ์ของคณุ
คณุควรดูแลอปุกรณ์ แบตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิดว้ยความระมดัระวัง คําแนะนําต่อไปนีจ้ะชว่ยใหคุ้ณปฏบิตัติามเงือ่นไขการ
รับประกนัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• เก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้ การจับตัวของไอน้ํา ความเปียกชืน้ และของเหลวทกุประเภท หรอืความชุม่ชืน้ จะทําใหเ้กดิองคป์ระกอบของ
แร่ ซึง่อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิสส์กึกรอ่นได ้หากตัวเครือ่งเปียกชืน้ ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกและปลอ่ยใหเ้ครือ่งแหง้สนทิดกีอ่น

• อยา่พยายามเปิดดภูายในเครือ่ง

• การดัดแปลงทีไ่มไ่ดร้ับการรับรองอาจทําใหอ้ปุกรณ์เสยีหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยอปุกรณ์วทิยสุือ่สารอกีดว้ย

• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่โทรศัพท์

• ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาดพืน้ผวิของอปุกรณ์เทา่นัน้

• ปิดอปุกรณ์และถอดแบตเตอรีอ่อกเป็นครัง้คราว เพือ่ประสทิธภิาพในการทํางานสงูสดุ

การนํากลบัมาใชใ้หม่
สง่คนืผลติภณัฑอ์เิล็กทรอนกิส ์แบตเตอรี ่และวัสดบุรรจภุณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ไปยงัจดุคัดแยกขยะเฉพาะทกุครัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการกําจัดขยะที่
ไมม่กีารควบคุม และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวัสดุใชแ้ลว้ตา่งๆ

แบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
โทรศัพทข์องคณุไดรั้บการออกแบบมาใหใ้ชก้บั BL-5J แบตเตอรีช่นดิทีส่ามารถชารจ์ประจใุหมไ่ด ้Nokia อาจผลติแบตเตอรีรุ่่นอืน่ทีใ่ชง้าน
ไดก้บัโทรศัพทร์ุน่นี ้ควรใชแ้บตเตอรีข่องแทข้อง Nokia ทกุครัง้

อปุกรณ์เครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบใหใ้ชง้านเมือ่ไดรั้บพลังงานจากอปุกรณ์ชารจ์ต่อไปนี้  AC-50 หมายเลขรุน่อปุกรณ์ชารจ์ของ Nokia ทีแ่ท ้
จรงิอาจแตกตา่งกนัไปตามประเภทของปลั๊ก ซึง่จะระบโุดย E, X, AR, U, A, C, K, B หรอื N

ความปลอดภยัของแบตเตอรี่
ปิดโทรศัพท ์และถอดโทรศัพทอ์อกจากอปุกรณ์ชารจ์ทกุครัง้กอ่นถอดแบตเตอรี ่เมือ่คณุถอดอปุกรณ์ชารจ์หรอือปุกรณ์เสรมิออกจาก
เตา้เสยีบ ใหจ้ับทีป่ลั๊กไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ

เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านอปุกรณ์ชารจ์ของคณุใหถ้อดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากเตา้เสยีบและอปุกรณ์ ไมค่วรเสยีบแบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มแลว้คา้งไวก้บั
อปุกรณ์ชารจ์ เนือ่งจากการชารจ์เป็นเวลานานเกนิไปจะทําใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง หากคณุทิง้แบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มไว ้
แบตเตอรีจ่ะคายประจอุอกเองเมือ่เวลาผา่นไป

โปรดเกบ็แบตเตอรีไ่วใ้นทีท่ีม่อีณุหภมูริะหวา่ง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อณุหภมูทิีร่อ้นหรอืหนาวจัดทําใหป้ระสทิธภิาพและอายุ
การใชง้านของแบตเตอรีล่ดลง แบตเตอรีท่ีร่อ้นหรอืเย็นเกนิไปอาจทําใหอ้ปุกรณ์ไมส่ามารถใชง้านไดช้ัว่คราว

การลัดวงจรของแบตเตอรีอ่าจเกดิขึน้ไดเ้มือ่มวีตัถปุระเภทโลหะมาสมัผัสกบัแถบโลหะบนแบตเตอรี ่ตัวอยา่งเชน่ หากคณุใสแ่บตเตอรี่
สํารองไวใ้นกระเป๋าของคณุ การลัดวงจรเชน่นีอ้าจทําใหแ้บตเตอรีห่รอืวัตถสํุาหรับเชือ่มตอ่เกดิความเสยีหายได ้

หา้มทิง้แบตเตอรีท่ีไ่มใ่ชล้งในกองไฟเพราะแบตเตอรีอ่าจระเบดิได ้การกําจัดแบตเตอรีต่อ้งเป็นไปตามกฎหมายของทอ้งถิน่ นํากลับมาใช ้
ใหม ่ถา้เป็นไปได ้และไมค่วรทิง้รวมกบัขยะภายในบา้น
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หา้มถอดชิน้สว่น, ตัด, เปิด, บบีอดั, ดัดงอ, เจาะ หรอืแยกสว่นเซลลห์รอืแบตเตอรี ่หากแบตเตอรีร่ั่วออกมา อยา่ใหข้องเหลวนัน้สมัผัสกบั
ผวิหนังหรอืดวงตา หากสมัผัสโดนผวิหนังหรอืดวงตา ใหล้า้งบรเิวณนัน้ดว้ยน้ําสะอาดทันท ีหรอืรบีไปพบแพทย์

หา้มดัดแปลง, ประกอบใหม,่ พยายามใสว่ัตถแุปลกปลอมลงในแบตเตอรี ่หรอืนําไปแชใ่นน้ําหรอืของเหลวชนดิอืน่  ๆหากแบตเตอรีเ่สยีหาย
อาจทําใหเ้กดิการระเบดิได ้

ใชแ้บตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์ตามวตัถปุระสงคท์ีเ่หมาะสมเท่านัน้ การใชง้านทีไ่มเ่หมาะสมหรอืการใชง้านแบตเตอรีท่ีไ่มไ่ดร้ับการรับรอง
หรอือปุกรณ์ชารจ์ทีใ่ชร้่วมกนัไมไ่ดอ้าจเสีย่งตอ่การลกุไหม ้การระเบดิ หรอือนัตรายอืน่ๆ และอาจสง่ผลตอ่การรับรองหรอืการรับประกนั หาก
คณุเชือ่วา่แบตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์ชํารดุเสยีหาย ใหนํ้าไปทีศ่นูยบ์รกิารเพือ่ตรวจสอบกอ่นนําไปใชต้อ่ อยา่ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์หรอืแบตเตอรี่
ทีช่ํารดุเสยีหาย ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ในอาคารเทา่นัน้

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

• เก็บโทรศัพทใ์หอ้ยูห่า่งจากอปุกรณ์ทางการแพทยม์ากกวา่ 15.3 เซนตเิมตร (6 นิว้) เสมอ

• ปิดอปุกรณ์ไรส้าย หากสงสยัวา่กําลังเกดิสัญญาณรบกวน

• ทําตามคําแนะนําจากผูผ้ลติสําหรับอปุกรณ์ทางการแพทยด์ังกล่าว

หากคณุมขีอ้สงสยัเกีย่วกบัการใชโ้ทรศัพทไ์รส้ายร่วมกบัอปุกรณ์ทางการแพทยท์ีป่ลกูถา่ยไวใ้นรา่งกาย โปรดปรกึษากบัแพทยท์ีใ่หคํ้า
ปรกึษาดา้นสขุภาพของคณุ

ลขิสทิธิแ์ละประกาศอืน่ๆ

คําประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในทีน่ีว้า่ ผลติภัณฑ ์MD-51W นีส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีจํ่าเป็นและเงือ่นไขอืน่  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

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
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ผลติภัณฑท์ีม่ใีหบ้รกิารของโทรศัพทอ์าจแตกตา่งไปตามภมูภิาค สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ โปรดตดิตอ่ตัวแทนจําหน่าย Nokia ของคณุ เครือ่ง
รุน่นี้ประกอบดว้ยสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วรซ์ ึง่อยูภ่ายใตบ้งัคับของกฎหมายและขอ้บงัคับดา้นการสง่ออกของสหรัฐอเมรกิาและ
ประเทศอืน่ๆ 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 ไมม่กีารรับประกนัว่าสญัญาณรบกวนจะไมเ่กดิขึน้ในการตดิตัง้พเิศษแบบใด หากอปุกรณ์นี้ทําใหเ้กดิ
สญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายกบัเครือ่งรับวทิยหุรอืโทรทศันซ์ ึง่สามารถตรวจสอบไดโ้ดยการปิดหรอืเปิดอปุกรณ์ ขอใหผู้ใ้ชล้องแกไ้ข
สญัญาณรบกวนดังกลา่วดว้ยวธิกีารตอ่ไปนี้

• เปลีย่นทศิทางหรอืตําแหน่งของเสาอากาศรับสญัญาณ

• แยกอปุกรณ์กบัเครือ่งรับใหอ้ยูไ่กลจากกนัมากขึน้

• ตอ่อปุกรณ์เขา้กบัชอ่งเสยีบปลั๊กไฟอืน่ทีไ่มใ่ชช่อ่งเดยีวกับทีเ่ครือ่งรับนัน้ต่ออยู่

• ปรกึษากบัตัวแทนจําหน่ายหรอืขอความชว่ยเหลอืจากชา่งซอ่มวทิยุ/ทวีทีีม่ปีระสบการณ์

หมายเหต:ุ คําชีแ้จงเรือ่งการแผค่ลืน่ของ FCC: อปุกรณ์นี้สอดคลอ้งกับขดีจํากดัในการแผค่ลืน่ของ FCC ทีร่ะบไุวเ้พือ่สภาพแวดลอ้มทีไ่ดรั้บ
การควบคมุ เครือ่งรับสง่สญัญาณนีต้อ้งไมต่ัง้อยูห่รอืทํางานรว่มกบัเสาอากาศหรอืเครือ่งรับสง่สัญญาณอืน่

/ฉบบัที ่1.2 TH
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