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หามกระทําการใดๆ ทีขั่ดแยงตอกฎหมาย
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ขอมูลเบือ้งตน
ดวย Nokia Bluetooth Headset BH-608
คุณจะสามารถโทรและรับสายไดโดยไม
ยุงยากโดยใชอุปกรณมือถือท่ีรองรับ 
ชุดหูฟงน้ีมคุีณสมบัติตัดเสยีงรบกวน
digital signal processing (DSP) ซึ่งจะ
ชวยใหคุณสามารถใชงานในสภาพ
แวดลอมท่ีมีเสียงรบกวนไดเปนอยางดี
โปรดอานคูมอืผูใชน้ีใหละเอียดกอนใช
งานชุดหูฟง และโปรดอานคูมอืผูใชของ
อุปกรณท่ีคุณตองการเชื่อมตอเขากับชุด
หูฟงดวย
ผลิตภัณฑน้ีอาจมชีิ้นสวนขนาดเล็ก
โปรดเก็บชิ้นสวนเหลาน้ีใหพนมือเด็ก

หมายเหตุ: พื้นผิวของโทรศพัท
เครื่องน้ีไมมีสารนิกเกลิอยูในแผนโลหะ พ้ืน
ผิวของโทรศัพทเครื่องน้ีประกอบดวยโลหะ
สแตนเลส

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth จะชวยให
คุณเชื่อมตอกับโทรศัพทท่ีใชงานรวม
กันไดโดยไมตองใชสาย ชุดหูฟงและ
ปกรณอ่ืนๆ ไมจําเปนตองอยูในแนว
สายตา แตอุปกรณเหลาน้ีควรอยูใน
ระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) ระหวาง
อุปกรณ การเชื่อมตออาจไดรับสัญญาณ
รบกวนจากสิ่งกีดขวาง เชน กําแพง หรือ
อุปกรณอิเลก็ทรอนิกสอ่ืนๆ
โทรศพัทน้ีเปนไปตามมาตรฐาน Bluetooth
Specification 2.1 + EDR ที่สนับสนุนรูปแบบ
ดังตอไปน้ี: Headset Profile 1.1 และ
Hands-Free Profile 1.5 โปรดตรวจสอบ
กับบริษัทผูผลิตอุปกรณอืน่ๆ เพ่ือดวูา

รณน้ันๆ ใชงานรวมกับโทรศพัทรุนน้ี
ไดหรือไม

เริ่มตนการใชงาน
ชุดหูฟงจะมสีวนประกอบตางๆ ท่ีแสดง
อยูบนเพจชื่อเร่ืองดังน้ี หูฟง (1),

ไมโครโฟน (2), ปุมเงียบเสียง (3), ปุม
รับ/วางสาย (4), ชองเสียบอุปกรณ
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ชารจ (5), ปุมความดังข้ึน (6), ปุมความ
ดังลง (7), คลิป (8), ไฟแสดงสถานะ
(9) และปุมเปด/ปด (10)
กอนใชงานหูฟง คุณตองชารจแบตเตอร่ี
และจับคูชุดหูฟงเขากับอุปกรณท่ีใชงาน
รวมกันได
ชิ้นสวนของโทรศพัทเปนสื่อแมเหลก็ วัตถุ
ที่ทําจากโลหะอาจดึงดดูเขาหาโทรศัพท
อยาวางบัตรเครดติหรือสื่อเกบ็แมเหลก็อืน่
ไวใกลโทรศัพท เพราะขอมูลที่เกบ็ไว
ภายในอาจถกูลบได

การชารจแบตเตอรี่
กอนชารจแบตเตอร่ี โปรดอาน “ขอมลู
เก่ียวกับแบตเตอร่ีและอุปกรณชารจ” ให
ละเอียด

คําเตือน:  ควรใชอปุกรณชารจท่ี
ไดรับการรับรองจาก Nokia วาใชกบัเคร่ือง
รุนน้ีไดเทาน้ัน การใชอปุกรณประเภทอื่น
นอกเหนือจากน้ี อาจเปนอนัตรายและทําให
การรับประกันหรือรับรองสําหรับเครื่องเปน
โมฆะไป การใชอปุกรณชารจท่ีไมไดรับการ
รับรองอาจเสี่ยงกับการลกุไหม การระเบิด
หรืออันตรายอื่นๆ

หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ
เสริม ใหจับท่ีปลั๊กไฟและดึงออก อยาดึงท่ี
สายไฟ

1. เสียบอุปกรณชารจเขากับชองเสียบ
ปลั้กไฟท่ีผนัง

2. เสียบสายอุปกรณชารจเขากับชอง
เสียบอุปกรณชารจ ไฟแสดงสถานะสี
แดงจะติดข้ึนระหวางการชารจ
การชารจแบตเตอร่ีจนเต็มอาจใช
เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง การชารจ
แบตเตอร่ีเปนเวลา 15 นาทีจะชวยให
เวลาในการสนทนานานถึง 3 ชั่วโมง
30 นาที
ถาอุณหภูมิอากาศตํ่ากวา 0°C (32°F)
หรือสูงกวา 55°C (131°F) การชารจ
จะหยุดชั่วคราวจนกวาอุณหภูมจิะสงู
ถึง 0°C (32°F) หรือลงมาถึง 55°C
(131°F)

3. เมื่อชารจแบตเตอร่ีเต็มแลว ไฟแสดง
สถานะสีเขียวจะปรากฏขึ้น ใหยกเลิก
การเชื่อมตออุปกรณชารจจากชุดหู
ฟง แลวจากชองเสยีบปลั๊กไฟท่ีผนัง
ตามลําดับ

แบตเตอร่ีท่ีไดรับการชารจจนเต็มจะชวย
ใหเวลาในการสนทนานานถึง 8 ชั่วโมง
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หรือนานถึง 200 ชั่วโมง สําหรับเวลาใน
การสแตนดบาย
หากตองการตรวจสอบการชารจ
แบตเตอร่ีขณะท่ีชุดหูฟงไมไดเชื่อมตอ
กับอุปกรณชารจ ใหกดปุมเปด/ปดเมือ่
ชุดหูฟงเชื่อมตอกับโทรศัพทมอืถือ หาก
ไฟแสดงสถานะเปนสเีขียว น่ัน
หมายความวามรีะดับการชารจท่ีเพียง
พอ หากไฟเปนสีเหลือง คุณอาจตอง
ชารจแบตเตอร่ีใหมโดยเร็ว หากไฟเปน
สแีดง ใหชารจแบตเตอร่ีใหม
เมือ่การชารจแบตเตอร่ีต่ํา ชุดหูฟงจะสง
เสียงบ๊ีพทุกๆ 5 นาทีและไฟแสดง
สถานะสแีดงจะกะพริบ

การเปดหรือปดเครื่อง
หากตองการเปดเคร่ือง ใหกดปุมเปด/
ปดคางไวประมาณ 2 วินาที ชุดหูฟงจะ
สงเสยีงบ๊ีพและไฟแสดงสถานะสีเขียว
จะกะพริบชาๆ ขณะท่ีชุดหูฟงพยายามท่ี
จะเชื่อมตอเขากับอุปกรณท่ีเชื่อมตอ
ลาสดุหนึ่งหรือสองเคร่ือง เมือ่ชุดหูฟง
เชื่อมตอเขากับอุปกรณอยางนอยหนึ่ง
เคร่ืองและพรอมใชงาน ไฟแสดงสถานะ
สฟีาจะกะพริบชาๆ หากยังไมไดจับคูชุด

หูฟงกับอุปกรณ ชุดหูฟงจะเขาสูโหมด
จับคูโดยอัตโนมตัิ
หากตองการปดเคร่ือง ใหกดปุมเปด/ปด
คางไวประมาณ 2 วินาที ชุดหูฟงจะสง
เสียงบ๊ีพ และไฟแสดงสถานะสแีดงจะ
ปรากฏข้ึนเปนเวลาสัน้ๆ หากชุดหูฟงไม
ไดเชื่อมตอกับอุปกรณภายใน 30 นาที
ชุดหูฟงจะปดโดยอัตโนมตัิ

การจับคูและเชื่อมตอชุดหูฟง
กอนใชงานหูฟงน้ี คุณตองจับคูและ
เชื่อมตอชุดหูฟงเขากับโทรศัพทท่ีใช
งานรวมกันได
คุณสามารถจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทได
มากถึง 8 เคร่ือง แตคุณสามารถเชื่อมตอ
ไดสูงสุดเพียงสองเคร่ืองในเวลา
เดียวกันเทาน้ัน
1. ตรวจสอบใหแนใจวาโทรศัพทมอืถือ
ของคุณเปดอยูและปดชุดหูฟงแลว

2. หากยังไมเคยจับคูชุดหูฟงกับ
อุปกรณ ใหเปดชุดหูฟง ชุดหูฟงจะ
เขาสูโหมดจับคู และไฟแสดงสถานะ
สีฟาจะเร่ิมกะพริบอยางรวดเร็ว
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หากทําการจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพท
กอนหนาน้ีแลว โปรดตรวจสอบให
แนใจวาชุดหูฟงปดอยู และกดปุม
เปด/ปดคางไวประมาณ 5 วินาที
จนกวาไฟแสดงสถานะสีฟาจะเร่ิม
กะพริบอยางรวดเร็ว

3. เปดใชงานคุณสมบัติ Bluetooth บน
อุปกรณของคุณและต้ังคาใหคนหา
อุปกรณ Bluetooth ภายในเวลา
ประมาณ 3 นาที สําหรับรายละเอียด
ใหดูคูมือผูใชของโทรศัพทมือถือ
ของคุณ

4. เลือกชุดหูฟงจากรายการของ
อุปกรณท่ีพบ

5. หากจําเปน ใหปอนรหัสผาน 0000
เพ่ือจับคูและเชื่อมตอชุดหูฟงเขากับ
โทรศัพทของคุณ
สําหรับโทรศัพทบางเคร่ือง คุณอาจ
ตองทําการเชื่อมตอแยกตางหาก
หลังจากทําการจับคูแลว

เมื่อชุดหูฟงเชื่อมตอเขากับอุปกรณ
อยางนอยหนึ่งเคร่ืองและพรอมใชงาน
ไฟแสดงสถานะสฟีาจะกะพริบชาๆ
หากตองการเชื่อมตอชุดหูฟงเขากับ
โทรศัพทท่ีใชลาสุดดวยตัวเอง ใหกดปุม
รับ/วางสายคางไวประมาณ 2 วินาที
(เมื่อไมมีโทรศัพทอ่ืนเชื่อมตออยู) หรือ
ทําการเชื่อมตอในเมนู Bluetooth ของ
โทรศัพทท่ีตองการ
คุณอาจสามารถตั้งคาโทรศัพทของคุณ
เพ่ือใหชุดหูฟงสามารถเชื่อมตอกับ
โทรศัพทของคุณไดโดยอัตโนมตัิ หาก
ตองการเปดใชงานคุณสมบัติน้ีใน
โทรศัพท Nokia ใหเปลี่ยนการต้ังคา
อุปกรณท่ีจับคูในเมนู Bluetooth
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การใชงานพื้นฐาน
การเปลี่ยนเอียรแพด
ชุดหูฟงอาจมาพรอมกับเอียรแพดขนาด
ตางๆ ใหเลือกเอียรแพดที่มีขนาดพอดี
และใหความรูสึกสบายตอหูของคุณ
หากตองการเปลี่ยนเอียรแพด ใหดึง
เอียรแพดปจจุบันออกจากหูฟง แลวดัน
เอียรแพดใหมใหเขาท่ี

การใสชุดหูฟง
ใชคลปิเพ่ือติดหูชุดหูฟงเขากับเสื้อผา
ของคุณ (12)
หากตองการใชชุดหูฟงเพ่ือโทรออก ให
กดหูฟงเขาหาหูของคุณเบาๆ
หากตองการเก็บชุดหูฟงในระยะท่ีเขา
ถึงไดโดยงายในเวลาที่คุณไมไดใช ให
เสียบสายของชุดหูฟงไวระหวางตัวชุด
ฟงและคลปิ (11)

การปรับความดัง
หากตองการปรับความดัง ใหกดปุม
ความดังข้ึนหรือลง หากตองการปรับ

ความดังอยางรวดเร็ว ใหกดปุมความดัง
คางไว
ระดับความดังบางระดับจะถูกบันทึกไว
สําหรับอุปกรณท่ีเชื่อมตอกับชุดหูฟงใน
ขณะนี้

การโทร
หากตองการโทรออก ใหใชโทรศัพท
มือถือของคุณตามปกติในขณะท่ีชุดหูฟง
เชื่อมตออยูกับโทรศัพท
หากตองการโทรซํ้าหมายเลขที่คุณโทร
ออกลาสุด (หากโทรศัพทมือถือของคุณ
สนับสนุนคุณสมบัติน้ีรวมกับชุดหูฟง)
ขณะท่ียังไมมีการโทรออก ใหกดปุมรับ/
วางสายสองครั้ง
หากตองการเปดใชงานการโทรดวย
เสียง (หากโทรศัพทมอืถือของคุณ
สนับสนุนคุณสมบัติน้ีรวมกับชุดหูฟง)
ขณะท่ียังไมมีการโทรออก ใหกดปุมรับ/
วางสายคางไวประมาณ 2 วินาที ปฏิบัติ
ตามข้ันตอนท่ีอธิบายในคูมอืผูใชของ
โทรศัพทมือถือ

ไทย
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หากตองการรับหรือวางสาย ใหกดปุม
รับ/วางสาย หากไมตองการรับสาย ให
กดปุมนี้สองคร้ัง
หากตองการเงียบเสยีงไมโครโฟน
ระหวางการโทร ใหเลือ่นปุมเงียบเสียง
ไปทางไมโครโฟน หากตองการยกเลิก
การเงียบเสยีง ใหเลื่อนปุมไปทิศทาง
ตรงขาม
หากตองการสลับการโทรระหวางชุดหู
ฟงและโทรศัพทท่ีใชงานรวมกันไดซ่ึง
เชื่อมตออยู ใหกดปุมรับ/วางสายคางไว
ประมาณ 2 วินาที

การจัดการสายสองสาย
หากตองการจัดการสายสองสายในเวลา
เดียวกันดวยชุดหูฟง โทรศัพทมอืถือ
ของคุณตองสนับสนุน Bluetooth
Hands-Free Profile 1.5 และเปดใชงาน
สายเรียกซอน สายเรียกซอนเปนบริการ
เสริมจากระบบเครือขายและใชงานได
เมือ่ชุดหูฟงเชื่อมตอกับโทรศัพทเคร่ือง
เดียวเทาน้ัน
หากตองการรับสายเรียกซอนและวาง
สายท่ีสนทนาอยู ใหกดปุมรับ/วางสาย

หากตองการรับสายเรียกซอนและพัก
สายท่ีสนทนาอยู ใหกดปุมรับ/วางสาย
คางไวประมาณ 2 วินาที
หากตองการวางสายที่สนทนาอยูและ
ยกเลิกการพักสายอีกสาย ใหกดปุมรับ/
วางสาย
หากตองการสลับสายท่ีสนทนาอยูและ
สายท่ีพักอยู ใหกดปุมรับ/วางสายคาง
ไวประมาณ 2 วินาที

การเปดใชหรือยกเลกิระบบ
สั่น
คุณสามารถตั้งชุดหูฟงใหสั่นและกะพริบ
ไฟแสดงสถานะเมือ่คุณไดรับสาย
ตามคาเร่ิมตน จะเปดระบบสั่นและไฟ
แสดงสถานะไวแลว หากตองการยกเลิก
ระบบสั่น และไฟแสดง ใหกดปุมรับ/วาง
สาย และปุมความดังลงคางไวประมาณ
5 วินาที ขณะท่ีชุดหูฟงเชื่อมตออยูกับ
โทรศัพท
หากตองการเปดระบบสัน่และไฟแสดง
ใหกดปุมรับ/วางสายคางไว และเลือ่น
ปุมความดังข้ึนคางไวประมาณ 5 วินาที

ไทย



การใชชุดหูฟงกับโทรศัพทที่
เช่ือมตอสองเครื่อง
คุณสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงเขากับ
โทรศัพทสองเคร่ืองในเวลาเดียวกันได
ในการจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทเคร่ืองท่ี
สอง ใหดู “การจับคูและเชื่อมตอชุดหู
ฟง”

การอนุญาตใหเช่ือมตอเขากับ
โทรศัพทสองเครือ่ง
ตามคาเร่ิมตน ชุดหูฟงสามารถเชื่อมตอ
กับโทรศัพทไดคร้ังละหนึ่งเคร่ืองเทาน้ัน
หากตองการอนุญาตใหชุดหูฟงเชื่อมตอ
กับโทรศัพทสองเคร่ือง ใหปดชุดหูฟง
และกดปุมเปด/ปด และปุมความดังข้ึน
คางไวประมาณ 5 วินาที ไฟแสดงสถานะ
สเีขียวจะกะพริบหนึ่งคร้ัง
หากตองการอนุญาตใหชุดหูฟงเชื่อมตอ
กับโทรศัพทเพียงเคร่ืองเดียว ใหปดชุด
หูฟง และกดปุมเปด/ปด และปุมความดัง
ลงคางไวประมาณ 5 วินาที ไฟแสดง
สถานะสเีหลืองจะกะพริบหนึ่งคร้ัง

การจัดการสาย
หากชุดหูฟงสามารถเชื่อมตอกับ
โทรศัพทสองเคร่ืองในเวลาเดียวกันได
และคุณกําลังใชงานคุณสมบัติการเรียก
ซ้ําหรือการโทรดวยเสียง จะมกีารโทร
เกิดข้ึนบนโทรศัพทท่ีคุณใชโทรออก
คร้ังลาสุดเมือ่ชุดหูฟงเชื่อมตอกับ
โทรศัพทน้ัน
หากตองการรับสายของโทรศัพทเคร่ือง
ท่ีสองท่ีเชื่อมตอ และวางสายที่สนทนา
อยูในเคร่ืองแรก ใหกดปุมรับ/วางสาย
หากตองการรับสายของโทรศัพทเคร่ือง
ท่ีสอง และพักสายท่ีสนทนาอยูในเคร่ือง
แรก ใหกดปุมรับ/วางสายคางไว
ประมาณ 2 วินาที
หากตองการวางสายของโทรศัพท
เคร่ืองท่ีสองท่ีเชื่อมตอ และยกเลิกการ
พักสายในเคร่ืองแรก ใหกดปุมรับ/วาง
สาย
หากตองการสลับระหวางสายท่ีสนทนา
อยูในโทรศัพทเคร่ืองท่ีสอง และสาย
ท่ีพักไวในเคร่ืองแรก ใหกดปุมรับ/วาง
สายคางไวประมาณ 2 วินาที

ไทย



การลางการตั้งคาหรือรีเซ็ต
หากตองการลางการต้ังคาในชุดหูฟง
ท้ังหมด ใหปดชุดหูฟง และกดปุมเปด/
ปด และปุมรับ/วางสายพรอมกันคางไว
ประมาณ 8 วินาที ชุดหูฟงจะสงเสยีงบ๊ีพ
สองคร้ัง และไฟแสดงสถานะสีแดงและ
สเีขียวจะติดข้ึนสลบักัน หลังจากลาง
การตั้งคาแลว ชุดหูฟงจะเขาสูโหมด
คู

ในการรีเซ็ตชุดหูฟงในกรณีท่ีชุดหูฟง
หยุดทํางาน ใหเชื่อมตอชุดหูฟงเขากับ

อุปกรณชารจขณะท่ีคุณกดปุมเปด/ปด
คางไว แมวาชุดหูฟงดังกลาวจะไดรับ
การชารจแลวก็ตาม

การแกไขปญหา
หากคุณไมสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงเขา
กับโทรศัพทท่ีใชงานรวมกันไดของคุณ
โปรดตรวจสอบวาคุณชารจชุดหูฟง เปด
สวิตช และจับคูกับโทรศัพทแลว

ขอมูลผลิตภณัฑและความปลอดภัย
ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่และ
อุปกรณชารจ
โทรศพัทรุนน้ีมีแบตเตอรี่ในตัวท่ีชารจใหม
ได ถอดเปลีย่นไมได อยาพยายามถอด
แบตเตอรี่ออกจากเครื่อง เพราะคุณอาจ
ทําใหเครื่องเสียหายได
อปุกรณน้ีมีไวสําหรับใชงานโดยรับจายไฟ
จากเครื่องชารจตอไปน้ี: AC-3, AC-4, AC-5,
AC-8, DC-4 และ DC-9 หมายเลขรุนอปุกรณ
ชาร อาจแตกตางกันตามประเภทปลั๊ก

ประเภทปลัก๊อาจแตกตางกันตามที่ระบุ
ดังน้ี: E, EB, X, AR, U, A, C, K, B หรือ UB
แบตเตอรี่สามารถนํามาชารจและคายประจุ
แบตเตอรี่ไดเปนรอยครั้ง แตแบตเตอรี่กจ็ะ
คอยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด
ชารจแบตเตอรี่ของคณุดวยอปุกรณชารจที่
ผานการรับรองจาก Nokia สําหรับการใชกบั
อุปกรณน้ีเทาน้ัน
หากใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรือหากไม
ไดใชแบตเตอรี่เปนเวลานาน คุณอาจตอง
เชื่อมตออปุกรณชารจ แลวถอดอปุกรณ

ไทย
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ชารจแลวเชื่อมตออีกครั้งเพื่อเริ่มชารจ
แบตเตอรี่ หากแบตเตอรี่หมด อาจตองใช
เวลาหลายนาทีกวาที่ไฟแสดงสถานะการ
ชารจจะปรากฏข้ึน
ใหถอดอุปกรณชารจออกจากเตาเสียบและ
ตัวเครื่องเมื่อไมไดใชงาน ไมควรเสียบ
แบตเตอรี่ที่ชารจเตม็แลวคางไวกับอปุกรณ
ชารจ เน่ืองจากการชารจเปนเวลานานเกนิ
ไปจะทําใหอายุการใชงานของแบตเตอรี่สั้น
ลง หากคณุทิ้งแบตเตอรี่ที่ชารจเต็มไว
แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผาน
ไป
พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวในท่ีที่มีอณุหภูมิ
ระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F)
อณุหภูมทิี่รอนหรอืหนาวจดัทําให
ประสิทธิภาพและอายุการใชงานของ
แบตเตอรี่ลดลง แบตเตอรี่ที่รอนหรือเย็น
เกินไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถใช
งานไดชั่วคราว ประสิทธิภาพการทํางาน
ของแบตเตอรี่จะมีจํากดัเมื่ออยูท่ีอุณหภูมิ
ต่ํากวาจดุเยือกแข็ง
หามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ เน่ืองจากอาจ
เกิดการระเบิดได ควรทิ้งแบตเตอรี่ตามขอ
บังคับทองถิ่น โปรดรีไซเคลิหากเปนไปได
อยาทิ้งรวมกับขยะมูลฝอยภายในครัวเรือน
อยาใชอุปกรณชารจที่ชํารุดเสียหาย

เวลาในการทํางานเปนคาโดยประมาณ
เทาน้ัน ประสิทธิภาพท่ีแทจริงจะข้ึนอยูกบั
หลายปจจัย เชน การตั้งคาอปุกรณที่เลอืก
คุณสมบัตขิองอปุกรณที่ใช (หรือทํางานอยู
เบื้องหลงั) สภาพแบตเตอรี่และอุณหภูมิ
ของสิ่งแวดลอม

การดูแลรักษาอุปกรณของ
คุณ
โทรศัพทของคุณไดรับการออกแบบมาโดย
มีรูปลักษณที่ดีเยี่ยมและมีฝมือการผลิตที่
ประณีต คุณจึงควรดแูลโทรศพัทของคณุ
อยางด ีคําแนะนําตอไปน้ีจะชวยใหคณุ
ปฏิบัตติามเงื่อนไขการรับประกนัไดอยาง
ถูกตอง
• เก็บโทรศัพทไวในท่ีแหง การจับตัวของ
ไอนํ้า ความเปยกชื้น และของเหลวทุก
ประเภท หรือความชุมชื้น จะทําใหเกดิ
องคประกอบของแร ซึง่อาจทําใหวงจร
อิเลก็ทรอนิกสสึกกรอนได
หากตัวเครื่องเปยกชื้น ควรปลอยให
เครื่องแหงสนิทดีกอน

• อยาใชหรือเก็บโทรศัพทไวในที่ท่ีมีฝุน
หรือที่สกปรก เน่ืองจากอาจทําให
อปุกรณสวนท่ีสามารถขยับไดและสวน

ไทย



ประกอบที่เปนอิเลก็ทรอนิกสเสียหาย
ได

• อยาเก็บโทรศพัทไวในท่ีที่มีอณุหภูมิสูง
หรือเย็น เน่ืองจากอณุหภูมิสูงอาจทําให
อายุการใชงานของอุปกรณ
อิเลก็ทรอนิกสสั้นลง แบตเตอรี่อาจ
เสื่อมสภาพ และทําใหสวนที่เปน
พลาสตกิงอหรือละลายได เมื่ออณุหภูมิ
ทีเ่ย็นเพิ่มข้ึนจนถงึอณุหภูมิปกติ
ความชื้นจะกอตวัข้ึนภายในเครื่อง ซึ่ง
อาจทําใหอุปกรณแผงวงจร
อิเลก็ทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่อง
โทรศัพท

• อยาโยน เคาะ หรือเขยาโทรศพัท การ
ใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําให
แผงวงจรภายในและกลไกท่ีละเอยีด
ออนเกดิความเสียหายได

• อยาใชสารเคม ีนํ้ายาทําความสะอาด
หรือผงซกัฟอกชนิดเขมขนทําความ
สะอาดเครื่อง ควรใชผาแหงทีส่ะอาด
และนุมในการทําความสะอาดพืน้ผิว
ของโทรศพัทเทาน้ัน

• อยาทาสีโทรศัพท เพราะสีอาจทําให
อุปกรณท่ีสามารถขยับไดตดิขัด และไม
สามารถทํางานไดตามปกติ

• คําแนะนําเหลาน้ีใชไดกบัโทรศพัท หรือ
อุปกรณเสริมอื่นๆ

การนํากลับมาใชใหม

โปรดสงคนืผลติภัณฑอิเลก็ทรอนิกส
แบตเตอรี่ และวัสดุบรรจภัุณฑที่ใชแลวไป
ยังจดุคดัแยกขยะเฉพาะทุกครั้ง วิธีน้ีจะชวย
ปองกันการกําจัดขยะที่ไมมีการควบคมุ และ
ชวยรณรงคการรีไซเคลิวัสดใุชแลวตางๆ
ตรวจสอบขอมูลสิ่งแวดลอมผลิตภัณฑและ
วิธีการรีไซเคิลผลิตภัณฑ Nokia ของคณุ
ไดที่ www.nokia.com/werecycle หรือ
www.nokia.mobi/werecycle

ไทย

http://www.nokia.com/werecycle
http://www.nokia.mobi/werecycle
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