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คําประกาศเร่ืองความสอดคลอง
NOKIA CORPORATION ขอประกาศในท่ีน้ีวา
ผลิตภัณฑ BH-607 น้ีสอดคลองกับ
ขอกําหนดท่ีจําเปนและเงื่อนไขอื่นๆ 
ท่ีเกีย่วของของ Directive 1999/5/EC 
คุณสามารถดูสําเนาคําประกาศเร่ืองความ
สอดคลองไดท่ี http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/

© 2009-2010 Nokia สงวนลขิสิทธิ์
Nokia, Nokia Connecting People และโลโก
อุปกรณเสริมของแทของ Nokia เปน
เคร่ืองหมายการคา หรือเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของ Nokia Corporation 
Nokia tune เปนเคร่ืองหมายการคาดานเสยีง
ของ Nokia Corporation ผลิตภัณฑอื่นและ
ช่ือบริษัทอื่นท่ีกลาวถึงในที่น้ีอาจเปน
เคร่ืองหมายการคาหรือช่ือทางการคาของ
เจาของผลิตภัณฑน้ันๆ
หามทําซํ้า สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเน้ือหา
สวนหน่ึงสวนใดหรือท้ังหมดของเอกสาร
ฉบับน้ี โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณ
อักษรจากโนเกีย โนเกียดําเนินนโยบาย
ในการพฒันาอยางตอเน่ือง ดังน้ัน เราจึง

ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
สวนหน่ึงสวนใดของผลิตภัณฑท่ีอธิบายไว
ในเอกสารฉบับน้ีโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา
Bluetooth เปนเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc
ตามขอบขายสูงสุดท่ีอนุญาตโดยกฎหมายที่
มีผลบังคับใช ไมวาในกรณีใด NOKIA หรือ
ผูใหอนุญาตรายใดของ NOKIA จะไม
รับผดิชอบตอการสูญหายของขอมูลหรือ
รายได หรือความเสียหายพิเศษ โดย
อบัุตกิารณ อันเปนผลสืบเน่ืองหรือความ
เสียหายทางออมไมวาจะดวยสาเหตใุดก็ตาม 
เน้ือหาในเอกสารน้ีใหขอมูล “ตามสภาพ
ท่ีเปน” โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะ
โดยตรงหรือโดยนัย และมิไดจํากัดอยูท่ี
การรับประกันความสามารถในการทํางาน
ของผลติภัณฑท่ีจําหนาย หรือความ
เหมาะสมในการใชงานตามวตัถุประสงค 
ตลอดจนความถูกตอง ความเช่ือถอืไดหรือ
ขอมูลในเอกสารน้ี นอกเหนือจากขอบเขตท่ี
กฎหมายระบุไวเทาน้ัน 
โนเกียขอสงวนสิทธิใ์นการแกไขหรือ
เพิกถอนเอกสารน้ีโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา
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ผลติภัณฑท่ีวางจําหนายอาจแตกตางกันไป
ตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบขอมูลกับ
ตวัแทนจําหนาย Nokia ของคณุ โทรศัพท
เคร่ืองน้ีประกอบดวยสินคา เทคโนโลยี หรือ

ซอฟตแวร ซ่ึงสอดคลองตามกฎหมายและ
ขอบังคับดานการสงออกของสหรัฐอเมริกา
และประเทศอื่นๆ หามกระทําการใดๆ 
ท่ีขัดแยงตอกฎหมาย

ขอมูลเบ้ืองตน
ดวย Nokia Bluetooth Headset 
BH-607 คุณจะสามารถโทรและรับสาย
ไดโดยไมยุงยากโดยใชอุปกรณมอืถอื
ที่รองรับ ชุดหฟูงนีม้ีคุณสมบัตลิดและ
ตัดเสียงรบกวนซึ่งจะชวยใหคุณสามารถ
ใชงานในสภาพแวดลอมที่มีเสียงรบกวน
ไดเปนอยางดี
โปรดอานคูมือผูใชนี้ใหละเอียดกอน
ใชงานชุดหฟูง และโปรดอานคูมอืผูใช
ของอุปกรณที่คุณตองการเช่ือมตอ
เขากับชุดหูฟงดวย
ผลิตภัณฑนี้อาจมช้ิีนสวนขนาดเล็ก 
โปรดเก็บช้ินสวนเหลานีใ้หพนมือเด็ก

หมายเหตุ: พื้นผิวของ
อุปกรณนี้ไมมีนิกเกิลในชั้น
เคลือบพื้นผิวของอุปกรณนี้
มีสแตนเลส

ปุมของฉัน
ชุดหฟูงนี้จะมีปุมลัดท่ีคุณสามารถตัง้คา
ใหทํางานตางๆ ไดบนโทรศพัท Nokia 
ที่ใชงานรวมกันไดโดยใชแอปพลิเคช่ัน
การตั้งคาอุปกรณเสรมิของ Nokia

ดวยแอปพลิเคช่ันนี้ คณุยังสามารถดู
ขอมูลของชุดหูฟงและกําหนดการตั้งคา
ของชุดหูฟงได เมื่อชุดหฟูงเช่ือมตอ
เขากับโทรศพัทของคุณ สําหรบั
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รายละเอียด โปรดอานวิธีใช
แอปพลิเคช่ันที่มีอยู
หากแอปพลิเคช่ันไมไดตดิตั้งบน
โทรศพัทมือถือของคุณ ใหตรวจสอบวา
มีแอปพลิเคช่ันสําหรับโทรศัพทของคุณ
ใหใชงานหรือไม จากเพจสนับสนุนของ
ชุดหฟูงนี้ที ่www.nokia.com/support 
หรือเวบ็ไซต Nokia ในพ้ืนที่ของคุณ
หากไมมแีอปพลิเคช่ันใหใชงานสําหรับ
โทรศพัท Nokia ของคุณ คุณสามารถใช
ปุมทางลัดในการเงียบเสียงไมโครโฟน
ระหวางโทรได
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth จะชวยให
คุณเช่ือมตอกับโทรศัพทที่ใชงานรวมกัน

ไดโดยไมตองใชสาย ชุดหูฟงและ
อุปกรณอ่ืนๆ ไมจําเปนตองอยูในแนว
สายตา แตอุปกรณเหลานี้ควรอยูใน
ระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) ระหวางอุปกรณ 
การเช่ือมตออาจไดรับสญัญาณรบกวน
จากสิง่กีดขวาง เชน กําแพง หรือ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ
ชุดหูฟงนี้สอดคลองกับ Bluetooth 
Specification 2.1 +EDR ที่สนับสนุน 
Headset Profile 1.1 และ Hands-Free 
Profile 1.5 ตรวจสอบกับผูผลิตอุปกรณ
อ่ืนๆ เพ่ือดูความสามารถในการใชงาน
รวมกันกับอุปกรณนี้

เร่ิมตนการใชงาน
ชุดหฟูงจะมีสวนประกอบตางๆ ที่แสดง
อยูบนเพจช่ือเรื่องดังนี้ ปุมเปด/ป ิด (1), 
ปุมความดัง (2), ปุมของฉัน (3), ปุมรับ/

วางสาย (4), ไมโครโฟน (5), ไฟแสดง
สถานะ (6), ชองเสียบอุปกรณชารจ (7), 
เอียรลูป (8), และหูฟง (9)
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กอนใชงานหูฟง คุณตองชารจแบตเตอรี่
และจับคูชุดหฟูงเขากับอุปกรณที่ใชงาน
รวมกันได
ช้ินสวนของอุปกรณมีคณุสมบัติเปน
แมเหล็ก วสัดุที่เปนโลหะอาจถูกดูด
เขากับอุปกรณ อยาวางบตัรเครดิต
หรือสื่อเก็บขอมูลประเภทแถบแมเหล็ก
ไวใกลอุปกรณ เพราะขอมูลภายใน
อาจถูกลบได
การชารจแบตเตอรี่
การชารจแบตเตอรี ่โปรดอาน 
“ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และ 
อุปกรณชารจ” ใหละเอียด

คําเตือน: ใชเฉพาะอุปกรณ
ชารจที่ไดรับการรับรองจาก 
Nokia ในการใชงานรวมกับ
อุปกรณรุนนี้เทานั้น การใช
กับอุปกรณประเภทอื่นอาจ
เปนผลใหการรับรองการ
ใชงานหรือการรับประกันเปน

โมฆะ และอาจกอใหเกิด
อันตรายได การใชอุปกรณ
ชารจที่ไมไดรับการรับรอง
อาจกอใหเกิดความเส่ียง
ตอไฟไหม การระเบิด หรือ
อันตรายอื่นๆ

หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ
เสริม ใหจับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงที่
สายไฟ
1 เสยีบอุปกรณชารจเขากับชองเสยีบ

ปล้ักไฟที่ผนัง 
2 เสยีบสายอุปกรณชารจเขากับชอง

เสยีบอุปกรณชารจ ไฟแสดงสถานะ
สีแดงจะตดิข้ึนระหวางการชารจ
การชารจแบตเตอรี่จนเตม็อาจใช
เวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง การชารจ
แบตเตอรี่ดวยอุปกรณชารจรุน 
AC-15 เปนเวลา 15 นาทจีะชวยให
เวลาในการสนทนานานถึง 5 ช่ัวโมง
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3 เมือ่ชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ไฟแสดง
สถานะสเีขียวจะปรากฏขึ้น ให
ยกเลิกการเช่ือมตออุปกรณชารจ
จากชุดหูฟง แลวจากชองเสยีบ
ปล๊ักไฟที่ผนังตามลําดับ

แบตเตอรีท่ี่ไดรับการชารจจนเต็มจะ
ชวยใหเวลาในการสนทนานานถึง 7 
ช่ัวโมงหรอืนานถึง 160 ช่ัวโมงสําหรับ
เวลาในการสแตนดบาย
หากตองการตรวจสอบการชารจ
แบตเตอรีข่ณะท่ีชุดหูฟงไมไดเช่ือมตอ
กับอุปกรณชารจ ใหกดปุมเปด/ปด
เมื่อชุดหูฟงเช่ือมตอกับโทรศพัทมือถือ 
หากไฟแสดงสถานะเปนสีเขียว 
นั่นหมายความวามีระดับการชารจท่ี
เพียงพอ หากไฟเปนสีเหลือง คุณอาจ
ตองชารจแบตเตอรีใ่หมโดยเร็ว หากไฟ
เปนสแีดง ใหชารจแบตเตอรี่ใหม
เมื่อการชารจแบตเตอรีต่่ํา ชุดหูฟงจะ
สงเสยีงบีพ๊ทกุๆ 5 นาทีและไฟแสดง
สถานะสีแดงจะกะพริบ

การเปดหรอืปดเครื่อง
หากตองการเปดเคร่ือง ใหกดปุมเปด/
ปดคางไวประมาณ 2 วินาท ีชุดหูฟง
จะสงเสยีงบีพ๊และไฟแสดงสถานะสเีขียว
จะกะพริบชาๆ ขณะที่ชุดหฟูงพยายาม
ที่จะเช่ือมตอเขากับอุปกรณที่เช่ือมตอ
ลาสดุหนึ่งหรือสองเครื่อง เมื่อชุดหูฟง
เช่ือมตอเขากับอุปกรณอยางนอยหนึ่ง
เครื่องและพรอมใชงาน ไฟแสดงสถานะ
สฟีาจะกะพรบิชาๆ หากยังไมไดจับคู
ชุดหูฟงกับอุปกรณ ชุดหูฟงจะเขาสู
โหมดจับคูโดยอัตโนมัติ
หากตองการปดเครือ่ง ใหกดปุมเปด/
ปดคางไวประมาณ 2 วินาท ีชุดหูฟง
จะสงเสยีงบีพ๊ และไฟแสดงสถานะสแีดง
จะปรากฏข้ึนเปนเวลาสั้นๆ หากชุดหูฟง
ไมไดเช่ือมตอกับอุปกรณภายใน 
30 นาที ชุดหูฟงจะปดโดยอัตโนมัติ
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การจับคูและเช่ือมตอชุดหูฟง
กอนใชงานหูฟงนี้ คุณตองจบัคูและ
เช่ือมตอชุดหฟูงเขากับโทรศัพทที่
ใชงานรวมกนัได 
คุณสามารถจับคูชุดหฟูงกับโทรศัพท
ไดมากถงึ 8 เครือ่ง แตคณุสามารถ
เช่ือมตอไดเพียงสองเคร่ืองในเวลา
เดียวกันเทานั้น
1 ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศพัทมือถือ

ของคุณเปดอยูและปดชุดหฟูงแลว
2 หากยังไมเคยจับคูชุดหูฟงกับอุปกรณ 

ใหเปดชุดหูฟง ชุดหูฟงจะเขาสูโหมด
จบัคู และไฟแสดงสถานะสฟีาจะเริม่
กะพริบอยางรวดเร็ว
หากทําการจับคูชุดหฟูงกับโทรศพัท
กอนหนานี้แลว โปรดตรวจสอบ
ใหแนใจวาชุดหูฟงปดอยู และกดปุม
เปด/ปดคางไวประมาณ 5 วินาที
จนกวาไฟแสดงสถานะสฟีาจะเริม่
กะพริบอยางรวดเร็ว

3 เปดใชงานคุณสมบัต ิBluetooth บน
อุปกรณของคุณและตั้งคาใหคนหา
อุปกรณ Bluetooth ภายในเวลา
ประมาณ 3 นาที สําหรับรายละเอียด 
ใหดูคูมอืผูใชของโทรศพัทมือถือของ
คุณ

4 เลือกชุดหฟูงจากรายการของอุปกรณ
ที่พบ

5 หากจําเปน ใหปอนรหสัผาน 0000 
เพ่ือจับคูและเช่ือมตอชุดหูฟงเขากับ
โทรศัพทของคุณ
สําหรับโทรศัพทบางเครื่อง คุณอาจ
ตองทําการเช่ือมตอแยกตางหาก
หลังจากทําการจับคูแลว

เมื่อเช่ือมตอชุดหูฟงเขากับอุปกรณ
อยางนอยหน่ึงเคร่ืองและพรอมสําหรับ
ใชงานแลว ไฟแสดงสถานะสีฟาจะ
กะพริบชาๆ
หากตองการเช่ือมตอชุดหฟูงเขากับ
โทรศพัทที่ใชลาสดุหนึ่งหรอืสองเครื่อง
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ดวยตัวเอง ใหกดปุมรบั/วางสายคางไว
ประมาณ 2 วนิาที (เมื่อไมมีโทรศพัท
เช่ือมตออยู) หรือทําการเช่ือมตอใน
เมน ูBluetooth ของโทรศัพทที่ตองการ 
หากคุณเช่ือมตอโทรศัพทเขากบั
ชุดหฟูงแลว และตองการเช่ือมตอ
โทรศพัทเครื่องที่สอง ใหทําการเช่ือมตอ
ในเมน ูBluetooth ของโทรศัพท

คุณอาจสามารถตั้งคาโทรศัพทของคุณ
เพ่ือใหชุดหฟูงสามารถเช่ือมตอกับ
โทรศัพทของคุณไดโดยอัตโนมัติ 
หากตองการเปดใชงานคุณสมบัตนิี้
ในโทรศัพท Nokia ใหเปล่ียนการตัง้คา
อุปกรณที่จับคูในเมนู Bluetooth

การใชงานพ้ืนฐาน
การเปลี่ยนเอียรแพด
ชุดหฟูงอาจมาพรอมกับเอียรแพด
ขนาดตางๆ ใหเลือกเอียรแพดท่ีมีขนาด
พอดีและใหความรูสกึสบายตอหูของคุณ
หากตองการเปล่ียนเอียรแพด ใหดึง
เอียรแพดปจจุบันออกจากหูฟง แลวดัน
เอียรแพดใหมใหเขาที่ (13)

การใสชุดหูฟงที่หู
คอยๆ กดหฟูงเขาหาหขูองคุณ

คุณสามารถหมุนเอียรแพดเพ่ือให
ชุดหูฟงแนนกระชับห ู(14) ตวัอยางเชน 
หากคุณใชชุดหูฟงที่หขูางขวา คุณอาจ
ตองหมนุเอียรแพดไปทางขวาใหพอดี
ที่สดุ หากคุณสวมตางหู ควรแนใจวา
ตางหูจะไมเกี่ยวกับเอียรแพดโดย
บังเอิญ
หากตองการใชชุดหฟูงกับเอียรลูป 
ใหตดิเอียรลูปเขากับชุดหูฟง (12) 
หากตองการถอดเอียรลูป ใหคอยๆ 
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ดึงเอียรลูปออกจากชุดหูฟง เล่ือน
เอียรลูปไปดานหลังหูของคุณ (10) 
แลวหันชุดหฟูงเขาหาปากของคุณ (11) 
กดหรือดึงเอียรลูปเพ่ือตั้งคาความยาว
การปรบัความดัง
ชุดหูฟงจะปรับความดังโดยอัตโนมตัิ
ตามตามเสียงรบกวนรอบขาง หาก
ตองการปรับความดังดวยตวัเอง 
ใหเล่ือนปุมความดังข้ึนหรือลง หาก
ตองการปรับความดังอยางรวดเร็ว 
ใหเล่ือนปุมความดังคางไว
ระดับความดังบางระดับจะถกูบันทึกไว
สําหรับอุปกรณที่คุณใชรวมกับชุดหูฟง
ในขณะนี้
การโทร
หากตองการโทรออก ใหใชโทรศัพท
มือถือของคุณตามปกติในขณะที่ชุดหูฟง
เช่ือมตออยูกบัโทรศพัท

หากตองการโทรซ้ําหมายเลขที่คุณ
โทรออกลาสุด (หากโทรศพัทมือถือ
ของคุณสนับสนุนคณุสมบัตินีร้วมกับ
ชุดหฟูง) ขณะที่ยังไมมีการโทรออก 
ใหกดปุมรบั/วางสายสองครั้ง
หากตองการเปดใชงานการโทรดวย
เสยีง (หากโทรศัพทมอืถือของคุณ
สนับสนุนคุณสมบัตินีร้วมกบัชุดหูฟง) 
ขณะท่ียังไมมีการโทรออก ใหกดปุม
รับ/วางสายคางไวประมาณ 2 วินาที 
ปฏิบัตติามข้ันตอนที่อธิบายในคูมอืผูใช
ของโทรศัพทมือถือ
หากตองการรับหรือวางสาย ใหกดปุม
รับ/วางสาย หากไมตองการรบัสาย 
ใหกดปุมนีส้องครั้ง
หากตองการเงียบเสียงหรือยกเลิกเงียบ
เสยีงไมโครโฟนระหวางการโทร ใหกด
ปุมความดัง ชุดหูฟงจะสงเสียงบี๊พ 
และไอคอนท่ีเกี่ยวของจะแสดงบน
โทรศพัทมือถือท่ีใชงานรวมกันไดของ
คุณ ชุดหฟูงจะสงเสยีงบีพ๊ และไอคอน
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ที่เกี่ยวของจะแสดงบนโทรศพัทของคุณ 
(หากโทรศพัทสนับสนุน)
หากตองการสลับการโทรระหวาง
ชุดหฟูงและโทรศัพทที่ใชงานรวมกันได
ซึ่งเช่ือมตออยู ใหกดปุมรับ/วางสาย
คางไวประมาณ 2 วนิาที
การจัดการสายสองสาย
หากตองการจัดการสายสองสายในเวลา
เดียวกัน โทรศัพทมือถือของคณุตอง
สนับสนุน Bluetooth Hands-Free 
Profile 1.5 และเปดใชงานสาย
เรียกซอน สายเรียกซอนเปนบริการ
เสริมจากระบบเครือขายและใชงานได
เมื่อชุดหูฟงเช่ือมตอกับโทรศพัทเครือ่ง
เดียวเทานั้น
หากตองการรับสายเรยีกซอนและ
วางสายที่สนทนาอยู ใหกดปุมรับ/
วางสาย

หากตองการรับสายเรียกซอนและ
พักสายทีส่นทนาอยู ใหกดปุมรบั/
วางสายคางไวประมาณ 2 วินาที
หากตองการวางสายที่สนทนาอยูและ
ยกเลิกการพักสายอีกสาย ใหกดปุมรับ/
วางสาย
หากตองการสลับสายที่สนทนาอยูและ
สายท่ีพักอยู ใหกดปุมรบั/วางสายคางไว
ประมาณ 2 วนิาที
การเปดหรอืปดไฟ
ตามคาเริม่ตน ไฟแสดงสถานะจะแสดง
ในทุกสถานการณ หากตองการปดไฟ
ในบางสถานการณ (เชน ระหวางการ
โทรหรือเมื่อชุดหูฟงเช่ือมตอกับ
โทรศัพทมือถือ) ใหกดปุมรับ/วางสาย
คางไว และเล่ือนปุมความดังลงคางไว
ประมาณ 5 วินาที เมื่อชุดหูฟงเช่ือมตอ
กับโทรศพัท ไฟแสดงสถานะสีเหลือง
จะกะพริบหนึ่งครั้ง
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หากตองการเปดไฟ ใหกดปุมรับ/
วางสายคางไว และเล่ือนปุมความดังลง
คางไวประมาณ 5 วินาที ไฟแสดง
สถานะสเีขียวจะกะพรบิหนึ่งครั้ง
การอนุญาตใหเช่ือมตอเขากับ
โทรศัพทสองเครื่อง
คุณสามารถเช่ือมตอชุดหูฟงเขากับ
โทรศัพทสองเคร่ืองในเวลาเดียวกันได
ตามคาเริม่ตน ชุดหูฟงสามารถเช่ือมตอ
กับโทรศพัทไดครั้งละหนึ่งเครื่องเทานั้น 
หากตองการอนญุาตใหชุดหูฟงเช่ือมตอ
กับโทรศพัทสองเคร่ือง ใหปดชุดหฟูง 
และกดปุมเปด/ปดคางไว แลวเล่ือนปุม
ความดังข้ึนคางไวประมาณ 5 วนิาที 
ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบ
หนึ่งครั้ง
หากตองการอนญุาตใหชุดหูฟงเช่ือมตอ
กับโทรศพัทเพียงเครื่องเดียว ใหปด
ชุดหูฟง และกดปุมเปด/ปดคางไว 
แลวเล่ือนปุมความดังลงคางไวประมาณ 

5 วินาที ไฟแสดงสถานะสีเหลือง
จะกะพริบหนึง่ครัง้
หากชุดหูฟงสามารถเช่ือมตอกบั
โทรศพัทสองเครื่องในเวลาเดียวกันได 
และคณุกําลังใชงานคุณสมบัตกิารเรียก
ซ้ําหรือการโทรดวยเสยีง จะมกีารโทร
เกิดข้ึนบนโทรศพัทที่คุณใชโทรออกครั้ง
ลาสุดเมือ่ชุดหฟูงเช่ือมตอกับโทรศัพท
นั้น
การลางการต้ังคาหรือรีเซ็ต
หากตองการลางการตั้งคาท้ังหมดจาก
ชุดหฟูง (รวมถึงการตั้งคาที่คุณกําหนด
ไวกับแอปพลิเคช่ันการตั้งคาอุปกรณ
เสริมของ Nokia) ใหปดชุดหูฟง และ
กดปุมเปด/ปดและปุมรับ/วายสาย
คางไวพรอมกันประมาณ 8 วินาที 
ชุดหฟูงจะสงเสยีงบี๊พสองคร้ัง และไฟ
แสดงสถานะสีแดงและสีเขียวจะติดข้ึน
สลับกัน หลังจากลางการตั้งคาแลว 
ชุดหฟูงจะเขาสูโหมดจับคู
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ในการรีเซ็ตชุดหูฟงในกรณีที่ชุดหูฟง
หยุดทํางาน ใหเช่ือมตอชุดหฟูงเขากับ
อุปกรณชารจขณะที่คุณกดปุมเปด/ปด
คางไว แมวาชุดหฟูงดังกลาวจะไดรับ
การชารจแลวก็ตาม

การแกไขปญหา
หากคุณไมสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงเขา
กับโทรศพัททีใ่ชงานรวมกันไดของคุณ 
โปรดตรวจสอบวาคุณชารจชุดหฟูง 
เปดสวทิช และจับคูกบัโทรศพัทแลว

ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอร่ีและ อุปกรณชารจ
อุปกรณนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชารจซ้ํา
ไดและไมสามารถถอดออกได หามแกะ
แบตเตอรี่ออกจากเครื่อง เนื่องจากอาจ
ทําใหอุปกรณเกิดความเสียหายได 
อุปกรณนี้มีไวสําหรับใชงานโดยรับจาย
ไฟจากเคร่ืองชารจตอไปนี้: AC-3, AC-4, 
AC-15 และ DC-4 หมายเลขรุนอุปกรณ
ชารอาจแตกตางกันตามประเภทปลั๊ก 
ประเภทปลั๊กอาจแตกตางกันตามที่ระบุ
ดังนี้ E, EB, X, AR, U, A,C, K หรือ UB 
คุณสามารถชารจแบตเตอรี่และคายประจุ
ไดหลายรอยครั้ง แตแบตเตอรี่จะเสื่อม
สภาพลงตามการใชงาน ชารจแบตเตอรี่

ของคุณดวยอุปกรณชารจที่ผานการ
รับรองจาก Nokia สําหรับการใชกับ
อุปกรณนี้เทานั้น
หากใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรือหาก
ไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลานาน คุณอาจ
ตองเชื่อมตออุปกรณชารจ แลวถอด
อุปกรณชารจแลวเชื่อมตออีกครั้งเพื่อ
เริ่มชารจแบตเตอรี่ ในกรณีที่ไมมีประจุ
แบตเตอรี่เหลืออยู สัญลักษณแสดงการ
ชารจจะปรากฏข้ึนบนหนาจอเมื่อเวลา
ผานไปครูหนึ่ง
ปลดเคร่ืองชารจจากเตารับ และที่ตัว
อุปกรณเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบ
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แบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับ
อุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปน
เวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่สั้นลง หากไมไดใชงาน 
แบตเตอรี่ที่ประจุไฟเต็มจะคอยๆ 
ถายประจุไปตามเวลา
พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวที่อุณหภูมิ
ระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) 
อุณหภูมิที่รอนหรือเยน็จัดอาจสงผลตอ
ประสิทธภิาพและอายุการใชงานแบตเตอรี่ 
อุปกรณที่แบตเตอรี่รอนหรือเย็นจัดอาจ
ทํางานไดไมสมบูรณ ประสิทธิภาพของ
แบตเตอรี่จะลดลงในอุณหภูมิต่ํากวา
จุดเยือกแข็ง

หามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ เนื่องจาก
อาจเกิดการระเบิดได ควรทิ้งแบตเตอรี่
ตามขอบังคับทองถ่ิน โปรดรีไซเคิล
หากเปนไปได อยาทิ้งรวมกับขยะมูลฝอย
ภายในครัวเรือน
อยาใชอุปกรณชารจที่ชํารุดเสียหาย
เวลาในการทํางานเปนคาโดยประมาณ
เทานั้น ประสิทธิภาพที่แทจริงจะข้ึนอยูกับ
หลายปจจัย เชน การตั้งคาอุปกรณที่เลือก 
คุณสมบัติของอุปกรณที่ใช (หรือทํางานอยู
เบื้องหลัง) สภาพแบตเตอรี่และอุณหภูมิ
ของสิ่งแวดลอม

การดูแลรักษาอุปกรณของคุณ
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมา
โดยมีรูปลักษณที่ดีเยี่ยมและมีฝมือการ
ผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท
ของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปนี้จะชวย

ใหคุณปฏิบัติตามเงือ่นไขการรับประกันได
อยางถูกตอง
• เก็บโทรศัพทไวในที่แหง การจับตัว

ของไอน้ํา ความเปยกชื้น และของ
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เหลวทุกประเภท หรือความชุมชื้น 
จะทําใหเกิดองคประกอบของแร 
ซึ่งอาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกส
สึกกรอนได หากตัวเครื่องเปยกชืน้ 
ควรปลอยใหเครื่องแหงสนิทดีกอน

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีฝุน
หรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทําให
อุปกรณสวนที่สามารถขยับไดและ
สวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกส
เสียหายได

• อยาเก็บโทรศัพทไวในที่ที่มีอณุหภูมิสูง
หรือเย็น เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจ
ทําใหอายุการใชงานของอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสสั้นลง แบตเตอรี่อาจ
เสื่อมสภาพ และทําใหสวนที่เปน
พลาสติกงอหรือละลายได เมื่ออุณหภูมิ
ที่เย็นเพิ่มข้ึนจนถึงอุณหภูมิปกติ 
ความชืน้จะกอตัวข้ึนภายในเครื่อง 
ซึ่งอาจทําใหอุปกรณแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเคร่ือง
โทรศัพท

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศัพท 
การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจ
ทําใหแผงวงจรภายในและกลไกที่
ละเอียดออนเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด 
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความ
สะอาดเครื่อง ควรใชผาแหงที่สะอาด
และนุมในการทําความสะอาดพื้นผิว
ของโทรศัพทเทานั้น

• อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําให
อุปกรณที่สามารถขยับไดติดขัด 
และไมสามารถทํางานไดตามปกติ

คําแนะนําเหลานี้ใชไดกับโทรศัพท 
อุปกรณชารจ หรืออุปกรณเสริมอื่นๆ
การนํากลับมาใชใหม
โปรดสงคืนผลิตภัณฑอิเล็กทรอนิกส 
แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจุภัณฑที่ใชแลว
ไปยังจุดคัดแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง 
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วิธนีี้จะชวยปองกันการกําจัดขยะที่ไมมี
การควบคุม และชวยรณรงคการรีไซเคิล
วัสดุใชแลวตางๆ ตรวจสอบขอมูล
สิ่งแวดลอมผลิตภัณฑและวิธีการรีไซเคิล
ผลิตภัณฑ Nokia ของคุณไดที่ 
www.nokia.com/werecycle หรือ 
nokia.mobi/werecycle

สัญลักษณรูปถังขยะกากบาท
บนผลิตภัณฑ แบตเตอรี่ 
สิ่งตีพิมพหรือบนวัสดุบรรจุภัณฑ
หมายถึงผลิตภัณฑอิเล็กทริกส 
แบตเตอรี่และอุปกรณเก็บ
พลังงานตางๆ เหลานั้นจะตอง
ถูกสงกลับมาจุดรวบรวมที่มีการ
แบงประเภทเมื่อหมดอายุการ
ใชงาน ขอกําหนดนี้มีผลบังคับใช
ในสหภาพยุโรป อยาทิ้ง
ผลิตภัณฑเหลานี้รวมกับขยะ
ของเทศบาลที่ไมสามารถแบง
ประเภทได สําหรับขอมูล
เพิ่มเติมเก่ียวกับสิ่งแวดลอม 

โปรดดูคําประกาศดาน
สิ่งแวดลอมของผลิตภัณฑที่ 
www.nokia.com/environment
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