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หามทําซํ้า สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเน้ือหา
สวนหน่ึงสวนใดหรือท้ังหมดของเอกสาร
ฉบับน้ี โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลกัษณ
อักษรจาก Nokia
Nokia เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียน
ของ Nokia Corporation ช่ือผลิตภัณฑ
และบริษัทอืน่ๆ ท่ีกลาวถึงในที่น้ีอาจเปน
เคร่ืองหมายการคาหรือช่ือทางการคา
ของเจาของผลิตภัณฑน้ันๆ
Bluetooth เปนเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. 
โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง  ดังน้ัน เราจึงขอสงวนสทิธิ์ท่ีจะ

เปลีย่นแปลงและปรับปรุงสวนหน่ึงสวนใด
ของผลิตภัณฑท่ีอธิบายไวในเอกสารฉบับน้ี
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
โนเกียจะไมรับผิดชอบใดๆ ตอการสูญเสีย
ขอมูลหรือรายได หรือความเสียหายอันเกิด
จากอุบัติเหต ุความเสียหายที่ตามมา หรือ
ความเสียหายทางออมท่ีเกิดข้ึนไมวาจะโดย
วิธีใดก็ตาม
เนือ้หาในเอกสารนี้ใหขอมลู "ตามสภาพที่เปน"  
โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรง
หรือโดยนัย และมิไดจํากัดอยูท่ีการรับประกัน
ความสามารถในการทํางานของผลิตภัณฑ
ท่ีจําหนาย หรือความเหมาะสมในการใชงาน
ตามวัตถุประสงค ตลอดจนความถูกตองและ
เช่ือถือไดของขอมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือ
จากขอบเขตที่กฎหมายระบุไวเทาน้ัน โนเกีย
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่นแปลงแกไขหรือ
เพิกถอนเอกสารนี้โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา
ผลิตภัณฑท่ีวางจําหนายอาจแตกตางกันไป
ตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตวัแทน
จําหนาย Nokia ใกลบานคุณ



© 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 3

การเปลี่ยนแปลงหรือการดัดแปลงอปุกรณน้ี
โดยไมไดรับอนุญาตอาจมีผลใหสิทธิของผูใช
ในการใชงานอุปกรณน้ีเปนโมฆะ
การควบคุมการสงออก
โทรศพัทเคร่ืองน้ีประกอบดวยสินคา 

เทคโนโลยี หรือซอฟตแวร ซ่ึงสอดคลอง
ตามกฎหมายและขอบังคับของการสงออก
จากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ 
หามกระทําการใดๆ ท่ีขัดแยงตอกฎหมาย 

บทนํา
เกตเวย AD-42W ชวยใหคุณสามารถเชื่อมตอ
กับระบบสเตอริโอบานแบบมาตรฐานเขากับ
เคร่ืองเลนเพลงหรือชุดหูฟงท่ีสามารถใชงาน
รวมกันได ท่ีรองรับเทคโนโลยีไรสาย 
Bluetooth 

โปรดอานคูมือผูใชฉบับน้ีโดยละเอยีดกอนใช
งานอปุกรณเกตเวยน้ี  โปรดอานคูมือผูใช
ของอปุกรณเสียงที่ใชงานรวมกันไดท่ีคุณ
จะใชกับเกตเวยน้ีดวย เก็บอปุกรณเกตเวย
และอปุกรณเสริมใหพนมือเด็ก

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ชวยใหคุณ
สามารถเช่ือมตอกับอุปกรณการสื่อสาร
ท่ีใชงานรวมกันไดโดยไมตองใชสายเคเบิล  
การเชื่อมตอ Bluetooth ไมไดกําหนดให
อปุกรณเกตเวยและอปุกรณอื่นๆ ตองอยู
ในแนวเดียวกัน แตอปุกรณท้ังสองตองอยู
ภายในระยะที่กําหนด ระยะหางน้ีจะข้ึน
อยูกับชวงการทํางานของอปุกรณ อปุกรณ

เกตเวยน้ีเปนอุปกรณ Bluetooth คลาส 1 
ซ่ึงมีชวงการทํางานไกลถึง 100 เมตร (300 
ฟุต) แตชวงการทํางานโดยทั่วไปของอุปกรณ 
Bluetooth จะอยูท่ี 10 เมตร (30 ฟุต)
การเชื่อมตอตางๆ สามารถไดรับการรบกวน
จากสิ่งกีดขวางตางๆ เชน ผนัง หรืออุปกรณ
อเิล็กทรอนิกสอืน่ๆ
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อุปกรณเกตเวยน้ีสอดคลองกับขอกําหนด
เฉพาะ Bluetooth 2.0 ซ่ึงรองรับรูปแบบ
ตอไปน้ี:  Advanced Audio Distribution 
Profile (A2DP) 1.0 และ Generic Audio/
Video Distribution Profile (GAVDP) 1.0  
โปรดตรวจสอบกับผูผลิตอปุกรณอื่นเพื่อ

พิจารณาถึงความสามารถใชงานรวมกันได
กับอปุกรณน้ี
การใชเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth อาจมี
ขอจํากัดในในบางสถานที่  โปรดตรวจสอบ
กับหนวยงานระดบัทองถิน่หรือผูใหบริการ
ของคณุ

ชิ้นสวนตางๆ
อุปกรณเกตเวยน้ีประกอบดวยช้ินสวนตางๆ 
ดังแสดงไวในชวงตนของคูมือน้ี
1—ปุมจับคู
2—ไฟแสดงสถานะสนํ้ีาเงิน
3—ปุมโหมดการทํางาน

4—ชองอนิพุตเสียง RCA; ชองเสียบสีแดงใช
สําหรับชองสัญญาณสเตอริโอดานซาย และ
ชองเสียบสีขาวสําหรับชองสัญญาณดานขวา
5—ชองเสียบจายไฟ
6—ชองเอาตพุตเสียง RCA

อุปกรณชารจ
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอน
ท่ีจะใชกบัอปุกรณน้ี อุปกรณน้ีกําหนดใหใชได
กับแหลงจายไฟจากอปุกรณชารจ AC-3, 
AC-4 หรือ DC-4 ท่ีจัดสงใหพรอมกับอุปกรณ

คําเตือน! ใชแตอปุกรณชารจ
ท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia 
สําหรับใชไดกับอปุกรณน้ีเทาน้ัน 

การใชอุปกรณประเภทอืน่นอกเหนือจากน้ี 
อาจเปนอนัตรายและทําใหการรับประกัน
หรือการรับรองใดๆ เปนโมฆะ 
หากตองการถอดสายไฟออกจากอปุกรณเสริม 
ใหจับท่ีปลัก๊ไฟและดึงออก อยาดึงท่ีสายไฟ
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การเปดหรือปดเกตเวย
หากตองการเปดอปุกรณ ใหเสยีบสายเคเบิล
ของอปุกรณชารจเขากับชองเสียบจายไฟ
ท่ีดานหลัง และตออปุกรณชารจกับเตารับ
ไฟฟาที่ผนัง  เม่ือเกตเวยไดรับการเชื่อมตอ
กับอุปกรณเสียงท่ีจับคูไวและพรอมสําหรับ
การใชงานแลว ไฟแสดงสถานะจะกะพริบชาๆ  
เกตเวยจะพยายามเชื่อมตอกับอุปกรณ 

Bluetooth ท่ีคุณเคยใชงานลาสุดในโหมด
การทํางานปจจุบัน  สําหรับขอมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับโหมดการทํางานสองแบบ โปรดดูท่ี 
“จับคูเกตเวย”
หากตองการปดอุปกรณ ใหถอดปลั๊กของ
อปุกรณชารจออกจากเตารับไฟฟาที่ผนัง
และที่เกตเวย

จับคูเกตเวย
กอนท่ีคุณจะใชอุปกรณเกตเวยกับอุปกรณ
เสยีงท่ีใชงานรวมกันได ท่ีรองรับเทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth คุณจําเปนตองจับคูเกตเวย
กับอุปกรณน้ัน
หากตองการจับคูกับเคร่ืองเลนเพลง (เชน 
อปุกรณเคร่ืองเลนเพลง หรือโทรศัพท
เคลื่อนท่ีท่ีมีคุณสมบัติของเคร่ืองเลนเพลง) 
ใหดําเนินการดังน้ี:
1. ตรวจสอบวาปุมโหมดการทํางานอยูใน

ตําแหนงกดลง หากไมเปนเชนน้ัน 
ใหกดปุมน้ี

2. กดปุมจับคูคางไวจนกระทั่งไฟแสดง
สถานะสวางคงที่

3. ใชเคร่ืองเลนเพลงหรือโทรศัพทของคุณ
เพื่อคนหาและเลอืกเกตเวยน้ี และปอน
รหัสผาน 0000 ของ Bluetooth
หากการจับคูสําเร็จ ไฟแสดงสถานะ
จะกะพริบถี่ๆ 10 คร้ัง

หากตองการจับคูเกตเวยกับชุดหูฟง 
ใหดําเนินการดังน้ี:
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1. ตรวจสอบวาปุมโหมดการทํางานอยูใน
ตําแหนงกดขึ้น หากไมเปนเชนน้ัน 
ใหกดปุมน้ี

2. กําหนดคาชุดหูฟงเพือ่จบัคู ตามคําแนะนํา
ในคูมือผูใชของชุดหูฟง

3. กดปุมจับคูคางไวจนกระทั่งไฟแสดง
สถานะสวางคงที่ 
เกตเวยจะไดรับการจับคูกับชุดหูฟง
โดยอัตโนมัต ิ หากชุดหูฟงกําหนดใหปอน
รหัสผานของ Bluetooth และรหัสผาน
ท่ีตั้งไวของชุดหูฟงไมใช 0000 ใหเปลี่ยน
รหัสผานเปน 0000 ตามคําแนะนําในคูมือ
ผูใชของชุดหูฟง

คุณสามารถจับคูเกตเวยกับอุปกรณ 
Bluetooth ไดมากถึง 8 อปุกรณ แตจะ
เช่ือมตอไดเพียงอุปกรณเดียวในแตละคร้ัง 
ในโหมดการทํางานทั้งสองแบบ  หากตองการ
เปลีย่นอุปกรณเสียง Bluetooth (เชน เคร่ือง
เลนเพลงหรือชุดหูฟง) ท่ีคุณไดเช่ือมตอไวกับ
เกตเวย ใหตัดการเชื่อมตออุปกรณปจจุบัน
จากเกตเวย และเช่ือมตอกับอุปกรณอืน่ที่
จับคูไว  สําหรับรายละเอียดตางๆ โปรดอาน
จากคูมือผูใชของอุปกรณเสียงของคุณ
หากคุณตองการลางรายการอุปกรณท่ีจับคูไว 
ใหกดปุมจับคูคางไว 15 วินาทีขณะที่คุณ
ไมไดรับฟงเพลงผานทางเกตเวย

เชื่อมตอเกตเวย
ดูใหแนใจวาระบบสเตอริโอในบานปดไวแลว
กอนทําการเชื่อมตอใดๆ
หากตองการเลนเพลงบนเคร่ืองเลนเพลงท่ี
จับคูไวแลวของคุณผานทางระบบสเตอริโอ
ในบาน ใหเสียบสายเคเบิล RCA ท่ีจัดสงให 
เขากับชองเอาตพุตเสียงที่เกตเวยและที่ชอง
อินพุตเสียงบนระบบสเตอริโอของคุณ

หากตองการเลนเพลงบนระบบสเตอริโอ
ในบานผานทางชุดหูฟงท่ีจับคูไว ใหเสียบ
สายเคเบิล RCA เขากับชองอินพุตเสียงที่
เกตเวยและที่ชองเอาตพุตเสียงบนระบบ
สเตอริโอของคุณ
หลังจากคุณเช่ือมตอเกตเวยกับระบบ
สเตอริโอในบานของคุณแลว ใหตั้งระดับ
เสียงท่ีเคร่ืองเลนเพลงหรือชุดหูฟงและที่
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ระบบสเตอริโอ ไวท่ีความดังปานกลาง และ
เร่ิมเลนเพลงท่ีเคร่ืองเลนเพลงหรือระบบ
สเตอริโอ
หากคุณจับคูและเชื่อมตอเกตเวยกับเคร่ือง
เลนเพลงและชุดหูฟงแลว ในการสลบัระหวาง
การเชื่อมตอสองแบบ ใหกดปุมโหมดการ

ทํางาน หากตองการใชเกตเวยกับเคร่ือง
เลนเพลง ปุมโหมดการทํางานตองอยูใน
ตําแหนงกดลง  หากตองการใชเกตเวยกับ
ชุดหูฟง ปุมโหมดการทํางานตองอยูใน
ตําแหนงกดขึ้น 

การดูแลและบํารุงรักษา
อปุกรณของคุณไดรับการออกแบบดวย
รูปลกัษณท่ีดีเย่ียมและฝมือการผลิตท่ีประณีต 
และควรไดรับการดูแลอยางเอาใจใส คําแนะนํา
ตอไปน้ีจะชวยใหคุณปฏิบัตติามเงื่อนไข
การรับประกันไดอยางถูกตอง
• เก็บอปุกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• เก็บอปุกรณน้ีไวในที่แหง ฝน ไอนํ้า 

ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร
เปนสารประกอบ ซ่ึงจะทําใหวงจร
อิเล็กทรอนิกสข้ึนสนิม  หากอปุกรณ
ของคุณเปยก โปรดปลอยไวใหแหง
สนิทกอน

• อยาใชหรือเก็บอปุกรณนี ไวในท ีที มีฝ ุนหรือ
ท่ีสกปรก  เน่ืองจากอาจทําใหอุปกรณ
สวนที่ถอดเขาออกไดและสวนประกอบ
ท่ีเปนอเิล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเกบ็อุปกรณนีไ้วในท่ีรอนจดั เนือ่งจาก
อณุหภูมิท่ีสูงจะทําใหอายุการทํางานของ
อปุกรณอิเลก็ทรอนิกสสั้นลง และทําให
สวนที่เปนพลาสตกิละลายหรือเสียรูป

• อยาเก็บอุปกรณน้ีไวในที่เย็นจัด  
เน่ืองจากเม่ืออปุกรณกลับคืนสูอุณหภูมิ
ปกติ ความชื้นจะกอตัวข้ึนภายใน 
ซ่ึงอาจทําใหแผงวงจรอิเลก็ทรอนิกส
เสียหายได
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• อยาพยายามเปดอุปกรณน้ี
• อยาโยน เคาะ หรือเขยาอุปกรณน้ี  

การใชงานโดยไมถนอมอาจทําใหแผง
วงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิด
ความเสียหายได 

• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด หรือ
ผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาด
อุปกรณน้ี 

• อยาทาสีอุปกรณน้ี  เน่ืองจากสีอาจเขาไป
อุดตนัในช้ินสวนที่เลื่อนไดของอปุกรณ
และอาจสงผลตอประสิทธิภาพในการ
ทํางานของอปุกรณ

คําแนะนําขางตนท้ังหมดใชไดกับอุปกรณน้ี 
อุปกรณชารจ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ หาก
อุปกรณใดทํางานไมถูกตอง โปรดนําไปยัง
ศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ
เพื่อขอรับบริการ
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