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ลวงหนา
Nokia ไมมีสวนผิดชอบใดตอการสูญเสียขอมูลหรือรายได หรือ
ความเสียหายพิเศษ ความเสียหายอันเปนผลตอเน่ืองหรือความ
เสียหายโดยออมไมวาดวยสาเหตุใด ๆ  ก็ตาม
เน้ือหาในเอกสารนี้ใหขอมูล "ตามสภาพที่เปน" โดยไมมีการ
รับประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรงหรือโดยนัย และมิไดจํากัดอยูท่ี 
การรับประกันความสามารถในการทํางานของผลิตภัณฑท่ีจําหนาย 
หรือความเหมาะสมในการใชงานตามวตัถุประสงค ตลอดจนความ 
ถูกตองและเชื่อถอืไดของขอมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขต 
ท่ีกฎหมายระบุไวเทานั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง 
แกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ผลิตภัณฑท่ีวางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาค โปรด
ตรวจสอบกับตวัแทนจําหนาย Nokia ใกลบานคุณ 
คุณไมมีสิทธิ์ท่ีจะ ดัดแปลงหรือแกไขชุดหูฟงโดยไมไดรับอนุญาต
การควบคุมการสงออก
ผลิตภัณฑรุนนี้เปนสินคา เทคโนโลย ีหรือซอฟตแวรภายใต
กฎหมายและขอบังคับการสงออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ
ประเทศอืน่ๆ หามกระทําการใด ๆ  ท่ีขดัตอกฎหมาย
ฉบับท่ี 1 
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1. เบื้องตน
คุณสามารถใชชุดหูฟง Bluetooth Nokia BH-602 
เพื่อเรียกและรับสายขณะเดินทาง หรือใชงานอุปกรณ 
พกพาแบบแฮนดฟรีไดอยางสะดวกสบาย คุณสามารถ 
ใชชุดหูฟงรวมกับอุปกรณทีร่องรับเทคโนโลยี Bluetooth
ไรสาย
โปรดอานคูมือผูใชน้ีโดยละเอียดกอนใชงานชุดหูฟง และ
อานคูมือผูใชสําหรับอุปกรณพกพาของคณุซ่ึงจะให
ขอมูลสําคญัเกี่ยวกับความปลอดภัยและการบํารุงรักษา 
โปรดเก็บชุดหฟูงใหพนมือเด็ก
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■ เทคโนโลยี Bluetooth
เทคโนโลย ีBluetooth ชวย
ใหคุณสามารถเชื่อมตอกับ
อุปกรณที่รองรับโดยไมตอง
มีสายเชื่อมตอ การตอเชื่อม 
แบบ Bluetooth ไมได 
กําหนดวาอปุกรณพกพาและ
ชุดหูฟงจะตองอยูในระยะที่
มองเหน็กันไดแตระยะทาง
สูงสุดระหวางอุปกรณคือ 10 เมตร (33 ฟุต) ระยะทาง
ที่ใกลกวาระหวางอปุกรณพกพาและชุดหฟูงจะให
ประสิทธิภาพที่ดีกวาระยะการทํางานที่เหมาะสมที่สุด
แสดงอยูในกรอบสีเทาเขมในภาพ การตอเชื่อมอาจถูก 
รบกวนจากระยะทางและสิ่งกีดขวางตางๆ (แสดงเปน
สีเทาออน) หรืออุปกรณอิเลก็ทรอนิกสอื่นๆ 
ชุดหูฟงไรสายน้ีสอดคลองตามขอกําหนดเฉพาะของ
บลทููธ 2.0 + EDR ที่รองรับรูปแบบตอไปนี้: Headset 
Profile 1.1 และ Hands-Free Profile 1.5 โปรด

<10m
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ตรวจสอบกับบริษัทผูผลติอุปกรณอื่นๆ เพื่อดูวาอุปกรณ
น้ันๆ ใชงานรวมกับอุปกรณรุนน้ีไดหรือไม
อาจมีขอกําหนดเพิ่มเติมในการใชเทคโนโลยีบลูทูธใน
บางแหงโปรดตรวจสอบรายละเอยีดกบัหนวยงานทองถ่ิน
หรือผูใหบริการของคุณ
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2. เริ่มตนใชงาน
■ ภาพรวม
ชุดหูฟงรุนน้ีประกอบดวยสวนประกอบดังตอไปน้ี: 
ครอบหู (1) ปุมปรับระดับเสียง (2) ข้ัวตอเคร่ืองชารจ (3) 
ปุมรับ/วางสาย (4) ไฟสัญลักษณ (5) ชิ้นสวนประกอบห ู
(6) ปุมเปดปด (7) และไมโครโฟน (8)

กอนเร่ิมใชงานชุดหูฟงคุณจําเปนตองชารจแบตเตอร่ี
และจับคูชุดหูฟงเขากับอุปกรณที่รองรับ

+

1

2

3

4

8

6

7

5



เร่ิมตนใชงาน

10

ชิ้นสวนของชุดหฟูงมีคุณสมบัติเปนแมเหลก็วัสดุที่เปน
โลหะอาจถูกดูดเขากับชุดหฟูงอยาวางบัตรเครดิต
หรือส่ือบันทึกที่เปนแมเหลก็ไวใกลกับชุดหฟูงเพราะ
ขอมูลที่เก็บไวในน้ันอาจถูกลบ

■ เครื่องชารจ
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนที่จะใชกับ
ชุดหูฟงน้ี ชุดหูฟงน้ีสามารถใชงานรวมกับอุปกรณชารจ 
AC-3, AC-4 และ DC-4

คําเตือน: 
ใชเฉพาะอุปกรณชารจที่ไดรับการรับรองจากโนเกีย
ในการใชงานรวมกับอุปกรณเสรมินีเ้ทานัน้การใช
อุปกรณประเภทอื่นนอกเหนอืจากนี้อาจเปน
อันตรายและทําใหการรับประกันหรือรับรองสําหรับ
เครื่องเปนโมฆะไป

เม่ือจะถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริมใดๆใหจับที่ปลั๊ก
ไฟแลวดึงออก อยาดึงที่สายไฟ
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■ การชารจแบตเตอรี่
ชุดหูฟงน้ีมีแบตเตอร่ีภายในแบบชารจซํ้าที่ไมสามารถ
ถอดออกไดอยาพยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากชุดหฟูง 
เน่ืองจากอาจสรางความเสียหายกับชุดหฟูง
1. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชองเสียบปลัก๊ไฟที่

ผนัง
2. ตอสายเครื่องชารจเขากับชุดตอเคร่ืองชารจไฟ

แสดงสถานะจะเปนสีแดงในระหวางการชารจอาจ
ตองใชเวลาครูหน่ึงกอนเครื่องจะเริ่มประจุไฟถา
เครื่องยังไมเร่ิมชารจแบตเตอรี่ใหถอดอุปกรณชารจ
ออกจากเตาเสียบแลวเสียบเขาไปใหมเพื่อลองชารจ
อีกครั้ง 
การชารจแบตเตอร่ีนาน 15 นาทีดวยเครื่องชารจ AC-
4 จะสามารถใชงานเพื่อพูดสายไดนาน 5 ชั่วโมง
อาจตองใชเวลาถึง 45 นาทีในการชารจแบตเตอรี่
จนเต็มเม่ือใชเครื่องชารจรุน AC-4
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3. เม่ือชารจแบตเตอร่ีเต็มแลวไฟแสดงสถานะจะเปลีย่น
เปนสีเขียวถอดสายอุปกรณชารจจากชุดหูฟงและที่
เตารับไฟฟาที่ผนัง

แบตเตอรี่ที่ชารจจนเต็มจะสามารถสนทนาไดนานถึง 11 
ชั่วโมง และมีระยะเวลาสแตนดบายนานถึง 300  ชั่วโมง
ทั้งน้ีเวลาในการใชสายและสแตนดบายอาจแตกตางกัน
ไปสําหรับอุปกรณ Bluetooth แตละรุนรวมทั้งการตั้งคา
การใชงาน รูปแบบการใชและสภาพแวดลอมในการ
ใชงาน
ตรวจสอบประจุไฟแบตเตอรี่ขณะไมไดเชื่อมตออุปกรณ
เขากับเคร่ืองชารจโดยกดปุมเปดปดเครื่องส้ัน ๆ หาก
ไฟสัญลักษณเปนสีเขียว (ติดคางประมาณ 3 วินาที) 
แสดงวามีไฟเพียงพอหากไฟเปนสีเหลืองแสดงวาอาจ
ตองประจุไฟในเวลาไมนาน หากเปนสีแดงใหทําการ
ประจุไฟแบตเตอรี่
ขณะแบตเตอร่ีออน ชุดหฟูงจะสงเสียงดังเปนระยะเทา ๆ  
กันตอเน่ือง และไฟแสดงสถานะกะพริบเปนสีแดงชา ๆ
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■ การเปดหรอืปดชุดหูฟง
เปดอุปกรณโดยกดปุมเปดปดคางไวจนกระทั่งชุดหูฟงมี
เสียงดังบ๊ีบและไฟแสดงสถานะสีเขียวปรากฏขึ้นขณะ
ชุดหูฟงพยายามเชื่อมตอกับอุปกรณเขาคูไฟแสดง
สถานะจะกะพริบเปนสีเขียวชา ๆ  เม่ือชุดหฟูงเชื่อมตอ
กับอปุกรณที่จับคูแลวและพรอมใชงานไฟแสดงสถานะ
จะกะพริบเปนสีนํ้าเงินชาๆหากไมไดเขาคูชุดหูฟงกับ
อุปกรณมากอน เครื่องจะเขาสูโหมดเขาคูโดยอัตโนมัติ 
(ดูใน “การเขาคูชดุหฟูง,” หนา 13) 
ปดอุปกรณโดยกดปุมเปดปดคางไวจนกระทั่งชุดหูฟงมี
เสียงดังบ๊ีบและไฟแสดงสถานะสีแดงกะพริบหน่ึงครั้ง 

■ การเขาคูชุดหูฟง
1. ตรวจสอบวาอุปกรณพกพาของคณุเปดใชงานอยู
2. เขาคูชุดหูฟงในกรณีที่ยังไมไดทําการเขาคูกับอุปกรณ 

โดยเปดใชชุดหูฟง ชุดหฟูงจะเขาสูโหมดเขาคูและ
ไฟแสดงสถานะจะเริ่มกะพริบเปนสีนํ้าเงนิถ่ี
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ในการเขาคูชุดหูฟงที่ถูกเขาคูกับอุปกรณอื่นมากอน
แลว ใหตรวจสอบใหแนใจวาชุดหูฟงปดใชงานอยู
จากนั้นกดปุมเปดปดคางไวจนกระทั่งไฟสัญลักษณ
กะพริบเปนสีนํ้าเงินถ่ี

3. เปดใชงานคุณสมบัติบลูทธูที่อุปกรณพกพาและ
ตั้งคาใหคนหาอุปกรณบลทููธโปรดดูคําแนะนําจาก
คูมือผูใชอุปกรณของคุณ

4. เลือกชุดหฟูงจากรายการอุปกรณที่พบ
5. ปอนรหัสผาน 0000 เพื่อเขาคูและเชื่อมตอชุดหฟูง

เขากับอุปกรณของคุณ ในอุปกรณพกพาบางรุนคุณ
อาจตองทําการเชื่อมตอแยกจากกันหลงัจากเขาคู
เสร็จแลวดูรายละเอียดในคูมือผูใชของอุปกรณของ
คุณคุณจําเปนตองเขาคูชุดหฟูงกับอุปกรณเพียงคร้ัง
เดียวเทานั้น

หากเขาคูไดเสร็จสมบูรณชุดหูฟงจะปรากฏที่เมนูของ
อุปกรณมือถือโดยคุณสามารถดูรายการอปุกรณที่เขาคู
อยูในปจจุบันได



เร่ิมตนใชงาน

15

ไท
ย

ยกเลกิการเชื่อมตอชุดหูฟง
ปลดการเชื่อมตอชุดหูฟงจากอุปกรณพกพาโดยปดชุดหู
ฟงหรือปลดการเชื่อมตอจากเมนู Bluetooth ของ
อุปกรณพกพาของคุณ
ไมจําเปนตองลบรายการเขาคูกับชุดหูฟงเพื่อตัดการ
เชื่อมตอ

เชือ่มตอกับชุดหูฟงอีกคร้ัง
ตอชุดหูฟงกับอุปกรณพกพาโดยเปดชุดหูฟงจากนั้น
ทําการเชื่อมตอจากเมนู Bluetooth ที่ตัวอุปกรณหรือกด
ปุมรับ/วางสายคางไวประมาณ 2 ถึง 3 วินาทีจนไดยนิ
เสียงสัญญาณสั้น ๆ
คุณสามารถตั้งคาอุปกรณใหเปดรับการเชื่อมตอจาก
ชุดหูฟงโดยอัตโนมัติเม่ือมีการเปดใชงานชุดหูฟงดําเนิน
การนี้กับอุปกรณ Nokia โดยเปลีย่นคาอุปกรณที่เขาคูใน
เมนูบลทููธ



เร่ิมตนใชงาน

16

■ การแกไขปญหา
หากคุณไมสามารถตอเชื่อมชุดหูฟงกับอุปกรณพกพา
ของคุณได ใหปฏบัิติดังน้ี:
• ดูใหแนใจวาชดุหฟูงชารจแลวเปดอปุกรณและจับค ูกบั

อุปกรณของคุณแลว
• ดูใหแนใจวาเปดใชงานคณุสมบัติ Bluetooth ที่

อุปกรณแลว
• ตรวจสอบวาชุดหูฟงอยูหางจากอุปกรณในระยะไมเกิน 

10 เมตร (33 ฟุต) และไมมีส่ิงกีดขวางระหวาง
ชุดหูฟงกับอุปกรณเชนผนังหรืออปุกรณ
อิเลก็ทรอนิกสอื่นๆ
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3. การใชงานเบือ้งตน
■ การสวมใสชุดหูฟงเขากับหู
ชุดหูฟงน้ีมีที่คลองหซ่ึูงคุณสามารถใชคลองที่หเูพื่อให
สวมไดพอดียิ่งข้ึน
เลื่อนครอบหไูปเหนือใบหู (1) และดันชิ้นสวนประกอบหู
เขาในชองหเูบา ๆ  ดันหรือดึงครอบหูเพื่อปรับความยาว 
ปรับชุดหูฟงเพื่อใหหนัมายงัตําแหนงปาก (2)

1 2
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หากตองการใสชุดหฟูงที่หดูานซาย ใหหมุนที่คลองหเูพื่อ
ใหหวงอยูทางซายของโลโก Nokia (3)

■ การโทร
ในการโทรออกใชอุปกรณพกพาของคุณตามปกติเม่ือ
เชื่อมตอชุดหูฟงเขากับอุปกรณแลว
ในกรณทีี่อุปกรณรองรับการเรียกหมายเลขลาสุดผาน
ชุดหูฟงใหกดปุมรับ/วางสายสองครั้ง
หากอุปกรณของคณุรองรับการเรียกสายดวยเสียงกับ
ชุดหูฟง ใหกดปุมรับ/วางสายคางไวจนกระทั่งอุปกรณ

3
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มือถือเร่ิมเรียกสายผานคําสั่งเสียงและดําเนินการตอ
ตามที่แจงในคูมือผูใชอุปกรณการเรียกสายดวยเสียงไม
สามารถใชไดระหวางใชสาย
รับสายโดยกดปุมรับ/วางสาย หรือใชปุมที่อุปกรณมือถือ 
เม่ือคุณไดรับสายไฟแสดงสถานะจะกะพริบเปนสีนํ้าเงิน
ถ่ีและคุณจะไดยินเสียงเรียกเขาผานทางชุดหูฟง
ปฏเิสธสายเรียกเขาโดยกดปุมรับ/วางสายสองครั้งหรือ
ใชปุมที่อุปกรณมือถือ
ตัดสายโดยกดปุมรับ/วางสายหรือใชปุมที่อุปกรณพกพา
รับสายที่รออยูและพกัสายปจจุบันโดยกดปุมรับ/วาง
สายคางไวรับสายทีร่ออยูและวางสายปจจุบันโดยกดปุม
รับ/วางสายสั้นๆปฏิเสธสายที่รออยูโดยกดปุมรับ/วาง
สายสองครั้ง สลับสายที่คยุอยูกบัสายทีพ่ักไวโดยกดปุม
รับ/วางสายคางไววางสายที่คุยอยูและคยุสายที่พกัไวโดย
กดปุมรับ/วางสายในการใชงานคุณสมบัติเหลานี้อุปกรณ
มือถือของคณุจะตองรองรับ Bluetooth Hands-Free 
profile 1.5 และตั้งคาการรอสายไวที่ตัวอุปกรณบริการ
รอสายเปนบริการจากเครือขาย
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■ ปรับระดับเสียงชุดหูฟง
ชุดหูฟงจะปรับระดับเสียงอัตโนมัติตามระดับเสียง
แวดลอมกดปุมระดับเสียงข้ึนเพื่อเพิ่มระดับเสียงและ
กดลงเพื่อลดระดับเสียงระหวางใชสายหรือใชปุมที่
อุปกรณมือถือ
เพื่อกําหนดระดับเสียงข้ันต่ําที่ตองการหากตองการปรับ
ระดับเสียงอยางรวดเร็วใหกดปุมควบคุมระดับเสียงคาง
ไวในทิศทางที่ตองการ

■ การเปดหรอืปดเสียงไมโครโฟน
หากตองการเปดหรือปดเสียงไมโครโฟนขณะใชสาย 
ใหกดตรงกลางของปุมปรับระดับเสียง

■ สลับสายระหวางชุดหูฟงและอปุกรณ
มือถือ

สลบัสายระหวางชุดหูฟงและอุปกรณมือถือที่เชื่อมตอ
โดยกดปุมเปดปดเคร่ืองคางไวประมาณ 2 ถึง 3 วินาที 
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(ปดชุดหฟูง) หรือใชฟงกชั่นของอุปกรณของคุณสลบั
สายกลบัไปที่ชุดหฟูงโดยเปดใชชุดหฟูงหรือกดปุมรับ/
วางสายคางไว (ขณะเปดชุดหูฟง)

■ ปดไฟสัญลักษณ
เปดหรือปดไฟแจงสถานะโดยกดปุมเปดปดส้ัน ๆ  
จากนั้นกดปุมรับ/วางสายพรอมกันขณะไมไดใชสาย
ขณะดับไฟแจงสถานะไฟจะไมติดสวางขณะชุดหูฟงตอ
เขากับอุปกรณเม่ือมีการใชสายหรือเม่ือปดเสียง
ไมโครโฟนเม่ือเปดใชงานชุดหูฟง ไฟสถานะจะถูก
เรียกใช

■ ลางคาหรือรีเซ็ต
ลางคาการเขาคูทั้งหมดจากชุดหูฟงโดยกดปุมเปดปด
คางไวจากนั้นกดปุมรับ/วางสายคางไวจนกระทั่ง
ชุดหูฟงสงเสียงสัญญาณและไฟแสดงสถานะสวางข้ึน
สลบักันเปนสีแดงและเขียว



การใชงานเบ้ืองตน

22

ในการรีเซตชุดหฟูงถาชุดหฟูงหยุดการทํางานแมวาจะ
ชารจชุดหฟูงแลวก็ตามใหเสียบเคร่ืองชารจเขากับ
ชุดหูฟงแลวกดปุมเปดปดส้ัน ๆ  พรอม ๆ  กับปุมรับ/วาง
สาย 
ชุดหูฟงจะปดการทํางานใชงานชุดหูฟงโดยตอเขากับ
อุปกรณพกพาของคุณอีกครั้งการรีเซ็ตไมไดเปนการลาง
คาปรับตั้งของชุดหูฟง
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4. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่
อุปกรณของคณุจัดมาใหพรอมกับแบตเตอรีแ่บบประจุไฟใหม
ได สามารถประจุไฟแบตเตอรี่หรอืถายประจุไดหลายรอยครั้ง 
โดยอุปกรณจะคอย ๆ  เสื่อมสภาพทีละนอย ชารจแบตเตอรี ่
ซ้ําดวยอุปกรณชารจที่ไดรับการรบัรองจาก Nokia วา
ออกแบบขึน้เพื่อใชงานรวมกับชุดหูฟง
ปลดเครื่องชารจจากเตารับ และที่ตวัอุปกรณเม่ือไมไดใชงาน 
ไมควรเสยีบแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับอุปกรณชารจ 
เนื่องจากการชารจเปนเวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใช
งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากไมไดใชงาน แบตเตอรี่ท่ีประจุไฟ
เต็มจะคอย ๆ  ถายประจุไปตามเวลา
อยาใชอุปกรณชารจที่ชํารดุเสยีหาย
การวางอุปกรณนีท้ิ้งไวในสถานที่ที่รอนหรอืเยน็ เชน วางทิ้ง
ไวในรถที่ปดสนิทในสภาพอากาศที่รอนหรือหนาวจัด จะลด
ประสิทธิภาพและอายกุารใชงานของแบตเตอรี่ พยายามเก็บ
แบตเตอรี่ไวที่อุณหภูมิระหวาง 15°C และ 25°C (59 °F และ 
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77°F) อุปกรณที่แบตเตอรีร่อนหรือเย็นจัดอาจไมทํางาน 
ชั่วคราว แมวาแบตเตอรีจ่ะมีประจุไฟเต็มก็ตามประสิทธิภาพ 
ของแบตเตอรี่จะลดลงในอุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง
หามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ เนือ่งจากอาจเกิดการระเบิดได 
แบตเตอรี่ที่เสียหายอาจเกิดการระเบิดได
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การดูแลและบํารุงรักษา
อุปกรณของคณุเปนผลิตภัณฑที่ไดรบัการออกแบบมาเปน
อยางดี และใชความประณตีในการผลิตสงู จึงควรใชงานดวย
ความระมัดระวงัขอแนะนําดานลางนี้จะชวยใหคุณสามารถ
ใชงานผลิตภัณฑนี้ไดตรงตามเกณฑของการรับประกัน
• เก็บอุปกรณไวในที่แหง ละอองฝุนหรือไอน้ําและความชื้น

จะทําใหเกิดองคประกอบของแรซึ่งอาจทําใหวงจร
อิเล็กทรอนกิสสึกกรอนได ถาชุดหูฟงเปยกใหปลอยทิ้งไว
ใหแหงสนิท

• หามใชหรือจัดเก็บอุปกรณในที่ที่มีฝุนละอองหรือสกปรก 
เนื่องจากอาจทําใหอุปกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและสวน
ประกอบที่เปนอิเล็กทรอนกิสเสียหายได

• อยาเก็บอุปกรณไวในที่รอนจัด เนือ่งจากอุณหภูมิสูงจะทํา
ใหอายุการทํางานของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง ทั้งยงั
อาจทําใหแบตเตอรีช่ํารุดเสียหาย และทําใหสวนที่เปน
พลาสติกละลาย
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• อยาเก็บอุปกรณไวในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับ 
คืนสูอุณหภูมิปกติ ความชื้นจะกอตวัขึ้นภายในเครื่อง 
ซึ่งอาจทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนกิสเสยีหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในชุดหูฟง
• อยาโยน เคาะ หรือเขยาอุปกรณ การใชงานโดยไมถนอม

เครื่องอาจทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออน 
เกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาดหรือผงซกัฟอกชนิด
เขมขนทําความสะอาดเครือ่ง

• อยาทาสอุีปกรณ เนื่องจากสีอาจเขาไปอุดตันในชิ้นสวน 
ที่เลื่อนไดและอาจสงผลตอประสทิธิภาพในการทํางาน

ควรปฏิบัติตามคําแนะนําขางตนทั้งสําหรับอุปกรณ แบตเตอรี ่
เครื่องชารจและอุปกรณเสริมตาง ๆ  หากอุปกรณทํางานผิด
พลาด กรณุานําสงศูนยใหบรกิารที่ใกลที่สุดเพื่อดําเนินการ
แกไข
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