
ชุดหฟูงั Bluetooth ระบบสเตอรโิอ BH-221 ของ Nokia

ฉบบัที ่2.0



ขอ้มลูเบือ้งตน้

เกีย่วกบัชุดหฟูงัของคณุ
ดว้ยชดุหฟัูง Bluetooth ระบบสเตอรโิอ BH-221 ของ Nokia คณุจะสามารถโทรออกและรับสาย
ไดโ้ดยไมต่อ้งใชม้อืถอืเครือ่ง รวมถงึเพลดิเพลนิกบัเพลงโปรดและฟังวทิยขุณะเดนิทางได  ้ชดุหู
ฟังสามารถจับคูก่บัอปุกรณ์ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดง้า่ยๆ และคณุสามารถสลับระหวา่งการฟังเพลง
และการใชส้ายไดอ้ยา่งงา่ยดาย

พืน้ผวิของผลติภัณฑน์ีป้ราศจากสารนกิเกลิ

คาํเตอืน:
ผลติภัณฑน์ีม้ชี ิน้สว่นขนาดเล็ก โปรดเก็บใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

ชิน้สว่นของผลติภัณฑเ์ป็นสือ่แมเ่หล็ก วัตถทุีทํ่าจากโลหะอาจดงึดดูเขา้หาผลติภัณฑ์ 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 2.1 + EDR ทีส่นับสนุนรปูแบบดังตอ่
ไปนี:้ แฮนดฟ์ร,ี โปรไฟลก์ารควบคมุเสยีง/วดิโีอระยะไกล, การแจกจา่ยเสยีงขัน้สงู และการเขา้
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ถงึสมดุโทรศัพท์ โปรดตรวจสอบกบบร ั ษัิทผูผ้ลติอปุกรณ์อืน่ๆ เพือ่ดวูา่อปุกรณ์นัน้ๆ ใชง้านรว่ม
กบัโทรศัพทร์ุน่นีไ้ดห้รอืไม่

การเร ิม่ตน้ใชง้าน

ปุ่ มและสว่นประกอบ

1 ปุ่ มกรอกลับ 
2 ปุ่ มเลน่หรอืหยดุชัว่คราว 
3 ปุ่ มกรอไปขา้งหนา้ 
4 ปุ่ มมัลตฟัิงกช์นั 
5 ปุ่ มเพิม่ระดับเสยีง
6 ปุ่ มลดระดับเสยีง
7 ชอ่งเสยีบ Micro-USB
8 ชอ่งเสยีบหฟัูง

9 ไฟแสดงสถานะ
10 บรเิวณการสือ่สารระยะใกล ้(NFC)
11 สวติชเ์อฟเอ็ม
12 ไมโครโฟน
13 หนา้จอ
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14 ชดุหฟัูง
15 คลปิหนบี

การชารจ์แบตเตอรี่
คณุตอ้งชารจ์แบตเตอรีก่อ่นการใชช้ดุหฟัูง

เมือ่ระดับการชารจ์แบตเตอรีตํ่า่ ชดุหฟัูงจะสง่เสยีงบี๊พทกุๆ 5 นาท ีและ  จะกะพรบิบนหนา้จอ
ขณะกําลังชารจ์แบตเตอรี ่ไฟแสดงสถานะสแีดงจะตดิขึน้

1 เสยีบอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัชอ่งเสยีบปลัก้ไฟทีผ่นัง
2 เสยีบสายอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัชอ่งเสยีบ micro-USB ของชดุหฟัูง เมือ่ชารจ์แบตเตอรีเ่ต็ม

แลว้ ไฟแสดงสถานะจะดับลง
3 ถอดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากชดุหฟัูง แลว้ออกจากชอ่งเสยีบปล๊ักไฟทีผ่นังตามลําดับ

เมือ่คณุถอดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากเตา้เสยีบ ใหจั้บทีป่ล๊ักไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ

แบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บการชารจ์จนเต็มจะทําใหส้ามารถสนทนาไดน้านถงึ  สงูสดุ 7 ชัว่โมง เลน่เพลง
ไดน้านถงึ สงูสดุ 7 ชัว่โมง หรอืสแตนดบ์ายไดน้านถงึ 150 ชัว่โมง

การตรวจสอบระดบัแบตเตอรี่
กด  ระดับแบตเตอรีจ่ะแสดงบนหนา้จอ

มปีระจพุลังงานเพยีงพอ
คณุอาจตอ้งชารจ์แบตเตอรีใ่หมโ่ดยเร็ว
ชารจ์แบตเตอรีใ่หม่

การเปิดชุดหฟูงั
กด  คา้งไว ้2 วนิาท ีชดุหฟัูงจะเชือ่มต่อเขา้กบัอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่ไวล้า่สดุโดยอตัโนมัติ หาก
คณุยังไมเ่คยจับคูช่ดุหฟัูงกบัอปุกรณ์ หรอืคณุไดล้า้งการจับคูอ่ปุกรณ์แลว้ โหมดจับคูจ่ะเปิดขึน้
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การปิดชุดหฟูงั
กด  คา้งไว ้2 วนิาที

หากชดุหฟัูงไมไ่ดใ้ชง้านหรอืเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ภายใน 30 นาท ีชดุหฟัูงจะปิดเครือ่งลง

สญัลกัษณ์บนหนา้จอ
ชดุหฟัูงของคณุมหีนา้จอทีจ่ะแสดงขอ้มลูทีค่ณุตอ้งการ หนา้จอจะแสดงชือ่อปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่,
ชือ่ผูโ้ทรหรอืเบอร์, ชือ่เพลงทีค่ณุกําลังฟัง และความถีแ่ละชือ่ (หากม)ี ของสถานวีทิยุ ทัง้นีข้ ึน้
อยูก่บัสิง่ทีค่ณุกําลังทําและรุน่โทรศัพทข์องคณุ

สญัลกัษณ์ท ัว่ไป

คณุเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ทีส่นับสนุน A2DP เชน่ เครือ่งเลน่เพลง
คณุเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ทีส่นับสนุน HFP เชน่ โทรศัพท์
จับคูห่รอืเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงสําเร็จแลว้
อปุกรณ์กําลังคน้หาอปุกรณ์ Bluetooth

สญัลกัษณ์แสดงระดบัแบตเตอรี่

แบตเตอรีเ่ต็ม
ระดับแบตเตอรีป่านกลาง
ระดับแบตเตอรีตํ่า่
แบตเตอรีห่มด

สญัลกัษณ์เครือ่งเลน่และวทิยเุอฟเอ็ม

คณุกําลังคน้หาคลืน่ความถีว่ยิทุีใ่ชไ้ดโ้ดยไลล่งมา
คณุกําลังคน้หาคลืน่ความถีว่ยิทุีใ่ชไ้ดโ้ดยไลข่ึน้ไป
เครือ่งเลน่กําลังเลน่เพลง
เครือ่งเลน่ถกูหยดุชัว่คราว
เครือ่งเลน่กําลังกรอกลับ
เครือ่งเลน่กําลังกรอไปขา้งหนา้

สญัลกัษณ์การโทร

คณุกําลังใชส้าย
สายถกูพัก
มสีายเขา้
คณุกําลังโทรออก

สญัลกัษณ์การต ัง้คา่และความชว่ยเหลอื

เรยีกคนการตัง้คา่ดัง้เดมิ
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การตัง้คา่ถัดไป
การตัง้คา่กอ่นหนา้
รายการถกูเลอืก
รายการไมถ่กูเลอืก

การใสชุ่ดหฟูงั
เสยีบสายหฟัูงเขา้กบัชอ่งเสยีบหฟัูง

ชดุหฟัูงมาพรอ้มกบัหฟัูงยางขนาดตา่งๆ ใหเ้ลอืกหฟัูงทีม่ขีนาดพอดกีบัหขูองคณุ

โดยเสยีบหฟัูงทีกํ่ากบัดว้ย L เขา้กบัหขูา้งซา้ย และหฟัูงทีกํ่ากบัดว้ย R เขา้กบัหขูา้งขวา

คอ่ยๆ เสยีบหฟัูงเขา้ในหู และขยับใหพ้อดรีูหู

คณุสามารถใชค้ลปิหนบีชดุหฟัูงตดิกบัเสือ้ผา้ของคณุ หมนุคลปิเพือ่ใหเ้ห็นหนา้จอไดด้ขีึน้

การจบัคูอ่ปุกรณ์

การจบัคูแ่ละเชือ่มตอ่ชุดหฟูงั
คณุสามารถควบคมุวา่จะอนุญาตใหอ้ปุกรณ์ใดเชือ่มตอ่กบัชดุหฟัูงของคณุได ้

กอ่นใชง้านหฟัูงกบัอปุกรณ์ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดใ้นครัง้แรก  คณุตอ้งจับคูแ่ละเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงเขา้
กบัอปุกรณ์ดังกลา่ว

การจบัคูชุ่ดหฟูงัดว้ยตวัเองเป็นคร ัง้แรก
1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปิดชดุหฟัูงอยู่
2 เปิดอปุกรณ์ทีใ่ชร้่วมกนัได ้และเปิดใชง้าน Bluetooth
3 เปิดชดุหฟัูง
4 ตัง้คา่อปุกรณ์ใหค้น้หาอปุกรณ์ Bluetooth สําหรับรายละเอยีด ใหด้คููม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณ์
5 ในอปุกรณ์ ใหเ้ลอืกชดุหฟัูงจากรายชือ่อปุกรณ์ทีพ่บ
6 หากเครือ่งถาม ใหป้้อนรหสัผา่น 0000

หากอปุกรณ์หาชดุหฟัูงไมพ่บ ใหต้รวจสอบใหแ้น่ใจวา่เปิดโหมดจับคูอ่ยู่

การเปิดใชง้านโหมดจบัคู่
1 กด  และ  พรอ้มกนั
2 กด  แลว้เลอืก Switch headset discoverable for pairing new devices (เปิด

ใหส้ามารถคน้หาชดุหฟัูงเพือ่จับคูอ่ปุกรณ์ใหม่)

สําหรับอปุกรณ์บางเครือ่ง คณุอาจตอ้งเชือ่มตอ่แยกตา่งหากหลังจากทําการจับคูแ่ลว้
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การจบัคูแ่ละเชือ่มตอ่ชุดหฟูงัดว้ย NFC
บรเิวณการสือ่สารระยะใกล ้(NFC) ชว่ยใหค้ณุสามารถจับคูแ่ละเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงเขา้กบัอปุกรณ์ที่
ใชง้านรว่มกนัไดไ้ดอ้ยา่งงา่ยดาย ถา้อปุกรณ์สนับสนุน NFC ใหเ้ปิดใชง้านคณุสมบัต ิNFC แลว้
นําบรเิวณ NFC ของชดุหฟัูงไปสมัผัสกบัสว่น NFC ของอปุกรณ์ ชดุหฟัูงจะเปิดและเชือ่มตอ่กับ
อปุกรณ์โดยอตัโนมัต ินอกจากนี้ คณุยังสามารถยกเลกิการเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงโดยใช  ้NFC ไดอ้กี
ดว้ย สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกับ NFC ใหด้คููม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณ์

หากอปุกรณ์ไมส่นับสนุน NFC ใหจั้บคูช่ดุหฟัูงดว้ยตัวเอง

การเชือ่มตอ่ชุดหฟูงัเขา้กบัอปุกรณ์ของคณุ
เมือ่คณุเปิดชดุหฟัูง ชดุหฟัูงจะเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ทีใ่ชล้า่สดุโดยอตัโนมัติ หากชดุหฟัูงหา
อปุกรณ์ดังกลา่วไมพ่บ ชดุหฟัูงจะพยายามเชือ่มตอ่กับอปุกรณ์รายการถัดไปทีอ่ยูใ่นรายชือ่ของ
อปุกรณ์ทีจั่บคู่

หากโทรศัพทฃ์ของคณุไมร่องรับโปรไฟล์ A2DP ในการฟังเพลง คณุสามารถจับคูช่ดุหฟัูงกับ
เครือ่งเลน่เพลงทีส่นับสนุนโปรไฟลไ์ดโ้ดยแยกกนั

รายชือ่ของอปุกรณ์ทีจั่บคูใ่นชดุหฟัูงของคณุสามารถมรีายชือ่อปุกรณ์ไดถ้งึ 8 รายการ คณุ
สามารถเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงกบัอปุกรณ์ทีใ่ชร้ว่มกนัได  ้2 เครือ่งพรอ้มกนั ไดแ้ก ่อปุกรณ์ (มักเป็น
โทรศัพท)์ ทีส่นับสนุน HFP และอปุกรณ์อกีเครือ่ง (มักเป็นเครือ่งเลน่เพลง) ทีส่นับสนุน A2DP

การเชือ่มตอ่ชุดหฟูงักบัอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่ไวล้า่สดุดว้ยตนเอง
หากไมม่อีปุกรณ์อืน่เชือ่มตอ่อยู่ ใหก้ด  เพือ่เชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ HFP ทีใ่ชล้า่สดุ หรอืกด 
เพือ่เชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ A2DP ทีใ่ชล้า่สดุ ชดุหฟัูงจะสง่เสยีงบี๊ปหนึง่ครัง้

การสลบัระหวา่งอปุกรณ์เพือ่เปลีย่นแหลง่เพลง
หากชดุหฟัูงของคณุเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ทีส่นับสนุน HFP และ A2DP ในการสลับไปยังอปุกรณ์
เครือ่งอืน่ทีส่นับสนุน A2DP ทีจั่บคูไ่ว ้ใหก้ด คา้งไว ้
โทรศัพทห์ลายรุ่นสนับสนุนทัง้ HFP และ A2DP

การโทรออกและรบัสาย

เมือ่โทรออกและรับสาย ใหถ้อืไมโครโฟนไวใ้กลป้ากของคณุ

การโทรออก
เมือ่ชดุหฟัูงเชือ่มตอ่อยูก่บัโทรศัพทท์ีใ่ชง้านร่วมกนัได  ้ใหใ้ชโ้ทรศัพทโ์ทรออกตามปกติ

การรบัหรอืวางสาย
กด 

การปฏเิสธสาย
กด  สองครัง้
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คณุสามารถโทรซ้ําเบอรท์ีค่ณุโทรออกลา่สดุได  ้หากโทรศัพทข์องคณุสนับสนุนคณุสมบัตนิีร้่วม
กบัชดุหฟัูง

การโทรซํา้หมายเลขทีโ่ทรออกลา่สดุ
ขณะทียั่งไมม่กีารโทรออก ใหก้ดปุ่ ม  สองครัง้

การสลบัสายระหวา่งชุดหฟูงัและโทรศพัทข์องคณุ
กด  คา้งไว ้2 วนิาที

เพลง

การเลน่เพลง
ฟังเพลงโปรดของคณุไดท้กุทีไ่มว่า่อยูท่ีใ่ด

คณุตอ้งจับคูช่ดุหฟัูงและเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงกบัโทรศัพทม์อืถอืทีร่องรบโปรไฟล์ A2DP Bluetooth
และมคีณุสมบัตเิครือ่งเลน่เพลง หรอืจับคูก่บัอปุกรณ์เลน่เพลงทีส่นับสนุนโปรไฟลน์ี้

คาํเตอืน:
การรับฟังเสยีงทีด่ังเกนิไปอยา่งตอ่เนือ่งอาจเป็นอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีงของคณุ  ฟังเพลงใน
ระดับเสยีงปานกลาง

การเลน่เพลง
เลอืกเพลงในเครือ่งเลน่เพลง แลว้กด 

การหยดุเลน่ช ัว่คราวหรอืเลน่เพลงตอ่
กด 

หากคณุรับสายหรอืโทรออกขณะฟังเพลง เพลงจะหยดุเลน่ชัว่คราว

การเลน่เพลงถดัไปหรอืกอ่นหนา้
กด  หนึง่ครัง้หรอื  สองครัง้

การเร ิม่เลน่เพลงทีเ่ลน่อยูต่ ัง้แตต่น้
กด 

การเลือ่นเลน่เพลงทีเ่ลน่อยูอ่ยา่งรวดเร็ว
กด  หรอื  คา้งไว ้
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การปรบัระดบัเสยีงหรอืเพิม่เสยีงตํา่หรอืเสยีงแหลม

การเปลีย่นระดบัเสยีง
ใชปุ้่ มปรับความดัง
นอกจากนี้ คณุสามารถปรับระดับเสยีงจากอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่ไดด้ว้ย หากสนับสนุน

การเพิม่เสยีงความถีต่ํา่หรอืสงู
1 กด  และ  พรอ้มกนั แลว้กด  หรอื  เพือ่เรยีกดตัูวเลอืกการตัง้คา่
2 กด  เพือ่เลอืก Adjust bass and treble (ปรับเสยีงตํ่าหรอืเสยีงแหลม) แลว้เลอืก

Bass boosting (เพิม่เสยีงตํา่) หรอื Treble boosting (เพิม่เสยีงแหลม)

วทิยุ

การฟงัวทิยุ

การเปิดหรอืปิดวทิยุ
ใชส้วติชเ์อฟเอ็ม

การคน้หาสถานทีีฟ่งัได้
กด  หรอื  คา้งไว ้

การปรบัคลืน่ความถีด่ว้ยตนเอง
กด  หรอื 

การต ัง้คา่

การเปลีย่นภาษา
คณุสามารถเลอืกภาษาทีจ่ะใช ้

1 กด  และ  พรอ้มกนั แลว้กด  หรอื  เพือ่เรยีกดตัูวเลอืกการตัง้คา่

2 กด  เพือ่เลอืก Change language (เปลีย่นภาษา) แลว้เลอืกภาษา

การลา้งการจบัคู่
คณุสามารถลา้งขอ้มลูรายชือ่ของอปุกรณ์ทีจั่บคูใ่นชดุหฟัูงของคณุได ้

กด  และ  แลว้เลอืก เรยีกคนืการต ัง้คา่ด ัง้เดมิ หลังจากลา้งการตัง้คา่แลว้ เครือ่งจะเปิด
ใชง้านโหมดจับคู่

การแกไ้ขปญัหา
ไมส่ามารถเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงเขา้กบัอปุกรณ์ทีใ่ชง้านร่วมกนัไดใ้ชห่รอืไม่ โปรดตรวจสอบวา่คณุ
ชารจ์ชดุหฟัูง เปิดสวติช ์และจับคู่กับโทรศัพทแ์ลว้
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ชดุหฟัูงไมทํ่างานใชห่รอืไม่ เสยีบอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัปล๊ักไฟทีผ่นังตามลําดับ แลว้เสยีบชดุหู
ฟังเขา้กบัอปุกรณ์ชารจ์

ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
โทรศัพทร์ุน่นีม้แีบตเตอรีใ่นตัวทีช่ารจ์ใหมไ่ด ้ถอดเปลีย่นไมไ่ด ้อยา่พยายามถอดแบตเตอรีอ่อกจากเครือ่ง เพราะคณุอาจทําใหเ้ครือ่งเสยี
หายได ้

โทรศัพทเ์ครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบใหใ้ชง้านเมือ่ไดรั้บพลังงานจากอปุกรณ์ชารจ์ตอ่ไปนี้ AC-10 หมายเลขรุน่ของอปุกรณ์ชารจ์ทีถ่กูตอ้งนัน้
อาจแตกตา่งกนัไปตามประเภทของปลั๊กเสยีบ ความแตกต่างของปลั๊กเสยีบจะระบไุวด้ว้ยคา่ใดค่าหนึง่ต่อไปนี ้E, X, AR, U, A, C, K หรอื B

แบตเตอรีส่ามารถนํามาชารจ์และคายประจแุบตเตอรีไ่ดเ้ป็นรอ้ยครัง้ แตแ่บตเตอรีก็่จะค่อยๆ เสือ่มสภาพไปในทีส่ดุ

เวลาในการสนทนาและเวลาเปิดรอรับสายเป็นคา่โดยประมาณเทา่นัน้ เวลาจรงิจะขึน้อยูก่บัหลายปัจจัย เชน่ การตัง้คา่โทรศัพท ์คณุสมบตัทิี่
กําลังใช ้สภาพแบตเตอรี ่และอณุหภมูิ

หากไมไ่ดใ้ชแ้บตเตอรีเ่ป็นเวลานาน คณุอาจจําเป็นตอ้งเชือ่มตอ่อปุกรณ์ชารจ์ แลว้ถอดอปุกรณ์ชารจ์แลว้เชือ่มตอ่อกีครัง้เพือ่เริม่ชารจ์
แบตเตอรี่

หากแบตเตอรีห่มด อาจตอ้งใชเ้วลาหลายนาทกีวา่ทีส่ญัลักษณ์แสดงการชารจ์จะปรากฏขึน้

เมือ่ไมไ่ดใ้ชง้านอปุกรณ์ชารจ์ของคณุ ใหถ้อดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากเตา้เสยีบและโทรศัพท ์ไมค่วรเสยีบแบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มแลว้คา้งไวก้บั
อปุกรณ์ชารจ์ เน่ืองจากการชารจ์เป็นเวลานานเกนิไปจะทําใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง หากคณุทิง้แบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มไว ้
แบตเตอรีจ่ะคายประจอุอกเองเมือ่เวลาผา่นไป

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

หา้มทิง้แบตเตอรีท่ีไ่มใ่ชล้งในกองไฟเพราะแบตเตอรีอ่าจระเบดิได ้การกําจัดแบตเตอรีต่อ้งเป็นไปตามกฎหมายของทอ้งถิน่ นํากลับมาใช ้
ใหม ่ถา้เป็นไปได ้และไมค่วรทิง้รวมกบัขยะภายในบา้น

ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ตามวัตถปุระสงคท์ีเ่หมาะสมเทา่นัน้ การใชง้านทีไ่มเ่หมาะสมหรอืการใชง้านอปุกรณ์ชารจ์ทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจเสีย่งตอ่
การลกุไหม ้การระเบดิ หรอือันตรายอืน่ๆ และอาจสง่ผลตอ่การรับรองหรอืการรับประกนั หากคณุเชือ่ว่าอปุกรณ์ชารจ์ชํารุดเสยีหาย ใหนํ้าไป
ทีศ่นูยบ์รกิารเพือ่ตรวจสอบกอ่นนําไปใชต้อ่ อยา่ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ทีช่ํารุดเสยีหาย ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ในอาคารเทา่นัน้

การดแูลอปุกรณ์ของคณุ
คณุควรดูแลโทรศัพท ์อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิดว้ยความระมดัระวัง คําแนะนําต่อไปนีจ้ะชว่ยใหคุ้ณปฏบิตัติามเงือ่นไขการรับประกนั
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• เก็บโทรศัพทไ์วใ้นทีแ่หง้ การจับตัวของไอน้ํา ความเปียกชืน้ และของเหลวทกุประเภท หรอืความชุม่ชืน้ จะทําใหเ้กดิองคป์ระกอบของ
แร่ ซึง่อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิสส์กึกร่อนได ้หากโทรศัพทข์องคณุเปียกชืน้ ปลอ่ยใหเ้ครือ่งแหง้สนทิ

• อยา่ใชห้รอืเก็บอปุกรณ์ไวใ้นทีท่ีม่ฝีุ่ นหรอืทีส่กปรก เน่ืองจากอาจทําใหอ้ปุกรณ์สว่นทีส่ามารถขยบัไดแ้ละสว่นประกอบทีเ่ป็น
อเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่เก็บอปุกรณ์ไวใ้นอณุหภมูทิีส่งู เนือ่งจากอณุหภมูสิงูอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านของอปุกรณ์สัน้ลง แบตเตอรีอ่าจเสือ่มสภาพ และ
ทําใหพ้ลาสตกิงอหรอืละลายได ้

• อยา่เก็บโทรศัพทไ์วใ้นอณุหภมูทิีเ่ย็นจัด เนือ่งจากเมือ่อณุหภมูเิพิม่ขึน้จนถงึอณุหภมูปิกต ิความชืน้จะกอ่ตัวขึน้ภายในเครือ่ง ซึง่อาจ
ทําใหอ้ปุกรณ์และแผงวงจรอเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่พยายามเปิดดภูายในเครือ่ง

• การดัดแปลงทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจทําใหอ้ปุกรณ์เสยีหายและยงัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยอปุกรณ์วทิยสุือ่สารอกีดว้ย

• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่โทรศัพท ์การใชง้านโดยไมถ่นอมเครือ่งอาจทําใหแ้ผงวงจรภายในและกลไกเกดิความเสยีหายได ้
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• ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาดพืน้ผวิของอปุกรณ์เทา่นัน้

• อยา่ทาสโีทรศัพท ์เนือ่งจากสอีาจเขา้ไปอดุตันในชิน้สว่นทีเ่ลือ่นไดข้องโทรศัพท ์และอาจสง่ผลตอ่ประสทิธภิาพการทํางานของ
โทรศัพท์

การนํากลบัมาใชใ้หม่
สง่คนืผลติภณัฑอ์เิล็กทรอนกิส ์แบตเตอรี ่และวัสดบุรรจภุณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ไปยงัจดุคัดแยกขยะเฉพาะทกุครัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการกําจัดขยะที่
ไมม่กีารควบคุม และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวัสดุใชแ้ลว้ตา่ง  ๆโปรดตรวจสอบวธิกีารรไีซเคลิผลติภัณฑ ์Nokia ของคณุไดท้ี่
www.nokia.com/recycling

ลขิสทิธิแ์ละประกาศอืน่ๆ

คําประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในทีน่ีว้า่ผลติภัณฑ ์BH-221 นีส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีจํ่าเป็นและเงือ่นไขอืน่  ๆทีเ่กีย่วขอ้งของ
Directive 1999/5/EC คณุสามารถดสํูาเนาของประกาศเรือ่งความสอดคลอ้งไดท้ี ่http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/

© 2012 Nokia สงวนลขสิ ทิธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และโลโก ้Nokia Original Accessories เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ
Nokia Corporation

หา้มทําซ้ํา สง่ตอ่ จําหน่าย หรอืจัดเก็บเนื้อหาสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมดของเอกสารฉบบันี้ในรปูแบบใด  ๆโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อกัษรจาก Nokia Nokia ดําเนนินโยบายในการพัฒนาอยา่งต่อเน่ือง Nokia จงึขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงและปรับปรุงสว่นหนึง่
สว่นใดของผลติภณัฑท์ีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารฉบับนีโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

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

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

ตามขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ ไมว่า่จะอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ใด Nokia หรอืผูใ้หอ้นุญาตรายใดของ Nokia จะไมรั่บ
ผดิชอบตอ่การสญูหายของขอ้มลูหรอืรายได ้หรอืความเสยีหายพเิศษโดยอบุตักิารณ์ อนัเป็นผลสบืเนื่องหรอืความเสยีหายทางออ้มไมว่า่จะ
ดว้ยสาเหตใุด

ผลติภัณฑท์ีม่ใีหบ้รกิารของโทรศัพทอ์าจแตกตา่งไปตามภมูภิาค สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิต่อตัวแทนจําหน่าย Nokia ของคณุ เครือ่งรุน่น้ี
ประกอบดว้ยสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วรซ์ ึง่อยูภ่ายใตบ้งัคับของกฎหมายและขอ้บงัคับดา้นการสง่ออกของสหรัฐอเมรกาและประเทิ
อน่ืๆ  หา้มกระทําการใดๆ ทีข่ดัแยง้ตอ่กฎหมาย

/ฉบบัที ่2.0 TH
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http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/
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