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ขอ้มลูเบือ้งตน้

เกีย่วกบัชุดหฟูงัของคณุ
ดว้ย Nokia Essence Bluetooth Stereo Headset คณุจะสามารถโทรออกและรับสายไดโ้ดยไม่
ตอ้งใชม้อืถอืเครือ่ง และฟังเพลงขณะเดนิทางได ้ระบบตัดเสยีงรบกวน (ANC) ชว่ยใหค้ณุ
เพลดิเพลนิกบัเสยีงคณุภาพสงูแมอ้ยูใ่นทีท่ีม่เีสยีงดังได  ้ชดุหฟัูงสามารถจับคูก่บัโทรศัพทท์ีใ่ช ้
งานรว่มกนัไดไ้ดอ้ยา่งงา่ยดาย

หมายเหตุ: พืน้ผวิของผลติภัณฑน์ีไ้มม่สีารนกิเกลิอยูใ่นแผน่โลหะ พืน้ผวิของอปุกรณ์นี้
ประกอบดว้ยโลหะสแตนเลส

คาํเตอืน:
ผลติภัณฑน์ีม้ชี ิน้สว่นขนาดเล็ก โปรดเก็บใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

ชิน้สว่นของผลติภัณฑเ์ป็นสือ่แมเ่หล็ก วัตถทุีทํ่าจากโลหะอาจดงึดดูเขา้หาผลติภัณฑ์ อยา่วาง
บัตรเครดติหรอืสือ่เก็บแมเ่หล็กอืน่ไวใ้กลผ้ลติภัณฑ์ เนือ่งจากขอ้มลูทีเ่ก็บไวภ้ายในอาจถกูลบ
ได ้

อา่นคูม่อืผูใ้ชอ้ยา่งละเอยีดกอ่นการใชง้านผลติภัณฑ์ และอา่นคูม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณ์ทีค่ณุเชือ่ม
ตอ่กบัผลติภัณฑด์ว้ย

สําหรับการสนับสนุน โปรดไปที ่www.nokia.com/support

เกีย่วกบัการเชือ่มตอ่ Bluetooth
คณุสามารถใช ้Bluetooth เพือ่ทําการเชือ่มตอ่ไรส้ายกบัอปุกรณ์อืน่ๆ ทีใ่ชง้านรว่มกนัได ้เชน่
โทรศัพทม์อืถอื

อปุกรณ์ตา่งๆ ไมจํ่าเป็นตอ้งอยูใ่นแนวสายตา แตอ่ปุกรณ์แตล่ะชิน้ตอ้งอยูใ่กลก้นัภายในระยะ 10
เมตร (33 ฟตุ) การเชือ่มตอ่อาจไดรั้บผลกระทบจากสิง่กดีขวางตา่งๆ เชน่ ผนัง หรอือปุกรณ์
อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ
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น์เ้ีป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.1 + EDR ทสนี่ ับสนุนรปูแบบดังตอ่
ไปนี:้ Headset Profile (HSP) 1.2, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio
Distribution Profile (A2DP) 1.2 และ Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0
โปรดตรวจสอบกบับรษัิทผูผ้ลติอปุกรณ์อืน่ๆ เพือ่ดวูา่อปุกรณ์นัน้ๆ ใชง้านรว่มกบัอปุกรณร์นนุ่ ีไ้ด ้
หรอืไม่

การเร ิม่ตน้การใชง้าน

ปุ่ มและสว่นประกอบตา่งๆ

1 ชอ่งเสยีบอปุกรณ์ชารจ์
2 ไฟแสดงสถานะ
3 ปุ่ มปรับความดัง
4 คลปิหนบี
5 ปุ่ มกรอกลับ 
6 ปุ่ มเลน่หรอืหยดุชัว่คราว 
7 ปุ่ มกรอไปขา้งหนา้ 
8 ปุ่ มปรับเสยีงแหลม
9 ปุ่ มปรับเสยีงตํา่
10 ปุ่ มมัลตฟัิงกช์นั 
11 สวติชร์ะบบตัดเสยีงรบกวน (ANC)

12 ไมโครโฟน
13 หฟัูง
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14 บรเิวณการสือ่สารระยะใกล ้(NFC)

ชารจ์แบตเตอรี่
คณุตอ้งชารจ์แบตเตอรีก่อ่นการใชช้ดุหฟัูง

เมือ่คณุถอดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากเตา้เสยีบ ใหจั้บทีป่ล๊ักไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ

1 เสยีบอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัชอ่งเสยีบปลัก้ไฟทีผ่นัง
2 เสยีบสายอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัชอ่งเสยีบอปุกรณ์ชารจ์ของชดุหฟัูง ไฟแสดงสถานะสแีดงจะ

เปลีย่นเป็นสเีขยีวเมือ่ชารจ์แบตเตอรีเ่ต็มแลว้
3 ใหป้ลดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากชดุหฟัูง แลว้ออกจากชอ่งเสยีบปล๊ักไฟทีผ่นังตามลําดับ

แบตเตอรีท่ีไ่ดรั้บการชารจ์จนเต็มจะสามารถสนทนาหรอืเลน่เพลงไดน้านถงึ  8 ชัว่โมง หรอื
สแตนดบ์ายไดน้านถงึ 35 ชัว่โมง โดยทีเ่ปิดใชง้านระบบตัดเสยีงรบกวน (ANC) อยู ่หากตอ้งการ
เพิม่เวลาในการสแตนดบ์าย ใหปิ้ดการใชง้าน ANC ถา้คณุไมใ่ชช้ดุหฟัูง เมือ่ไมใ่ชง้าน ANC เวลา
สแตนดบ์ายจะอยูไ่ดน้านถงึ 240 ชัว่โมง

หลังจากชารจ์ 15 นาท ีแบตเตอรีจ่ะใชส้นทนาหรอืเลน่เพลงไดน้านถงึ 4 ชัว่โมง 30 นาที

เมือ่การชารจ์แบตเตอรีตํ่า่ ชดุหฟัูงจะสง่เสยีงบี๊พทกุๆ 5 นาทแีละไฟแสดงสถานะสแีดงจะกะพรบิ

หากคณุเปิดใชง้าน ANC โดยไมไ่ดเ้ปิดชดุหฟัูง เมือ่การชารจ์แบตเตอรีตํ่า่ ชดุหฟัูงจะจะไมส่ง่
เสยีงบี๊ป และไฟแสดงสถานะสแีดงจะสวา่ง

การตรวจสอบการชารจ์แบตเตอรี่
ในขณะทีช่ดุหฟัูงเชือ่มตอ่กบัโทรศัพทม์อืถอื ใหก้ด  ไฟสเีขยีวระบวุา่มรีะดับการชารจ์ทีเ่พยีง
พอ หากไฟเป็นสเีหลอืง คณุอาจตอ้งชารจ์แบตเตอรีใ่หมโ่ดยเร็ว หากไฟเป็นสแีดง ใหช้ารจ์
แบตเตอรีใ่หม่
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การเปิดหรอืปิดชุดหฟูงั
ในการเปิดชดุหฟัูง ใหก้ด  คา้งไวป้ระมาณ 2 วนิาท ีชดุหฟัูงจะสง่เสยีงบี๊พ และไฟแสดง
สถานะสเีขยีวจะกะพรบิหนึง่ครัง้ ชดุหฟัูงจะเชือ่มตอ่เขา้กบัอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่ไวล้า่สดุโดย
อตัโนมัต ิหากคณุยังไมเ่คยจับคูช่ดุหฟัูงกบัอปุกรณ์ หรอืคณุไดล้า้งรายชือ่อปุกรณ์ทีจั่บคูแ่ลว้
โหมดจับคูจ่ะเปิดใชง้านโดยอตัโนมัติ

ในการปิดชดุหฟัูง ใหก้ด  คา้งไวป้ระมาณ 4 วนิาท ีชดุหฟัูงจะสง่เสยีงแจง้เตอืน และไฟแสดง
สถานะสแีดงจะกะพรบิหนึง่ครัง้

หากชดุหฟัูงไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ภายใน 30 นาท ีชดุหฟัูงจะปิดเครือ่งลง

การใสชุ่ดหฟูงั
คณุสามารถตดิชดุหฟัูงกบัเสือ้โดยใชค้ลปิหนบีได ้

ชดุหฟัูงมาพรอ้มกบัปลายหฟัูงทีทํ่าดว้ยยางขนาดตา่งๆ เลอืกปลายหฟัูงทีม่ขีนาดเหมาะกบัคณุ
แลว้ดันเขา้ไปในหฟัูงเพือ่ใหด้า้นทีโ่คง้เขา้ไปในหขูองคณุ

ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่คณุเสยีบหฟัูงทีกํ่ากบัดว้ย L เขา้กบัหขูา้งซา้ย และหฟัูงทีกํ่ากบัดว้ย R เขา้
กบัหขูา้งขวา

คอ่ยๆ เสยีบหฟัูงเขา้ในหู และขยับใหพ้อดรีูหู

การใชร้ะบบตดัเสยีงรบกวน (ANC)
ระบบตัดเสยีงรบกวน (ANC) จะลดเสยีงรบกวนรอบขา้ง ทําใหค้ณุสามารถเพลดิเพลนิกบัเสยีง
คณุภาพสงูแมอ้ยูใ่นทีท่ีม่เีสยีงดังได ้และเนือ่งจากคณุสามารถรับฟังเสยีงทีร่ะดับเสยีงเบาได ้
ANC จงึชว่ยปกป้องการไดย้นิของคณุ

การเปิดใชง้านหรอืเลกิใช ้ANC
ใชส้วติช ์ANC

คณุสามารถเปิดใชง้าน ANC แมข้ณะทีช่ดุหฟัูงปิดอยู่ และใชช้ดุหฟัูงเป็นชดุเสยีบหเูพือ่ลดเสยีง
รบกวนรอบขา้ง เชน่ ขณะอยูบ่นเครือ่งบนิ

เคล็ดลบั: ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ไมไ่ดเ้ปิดใชง้าน ANC ไวเ้มือ่คณุไมไ่ดใ้ชช้ดุหฟัูงเพือ่เป็นการ
ประหยัดแบตเตอรี่

การจบัคูอ่ปุกรณ์

การจบัคูแ่ละเชือ่มตอ่ชุดหฟูงั
คณุสามารถควบคมุวา่จะอนุญาตใหอ้ปุกรณ์ใดเชือ่มตอ่กบัชดุหฟัูงของคณุได ้

กอ่นใชง้านหฟัูงกบัอปุกรณ์ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดใ้นครัง้แรก  คณุตอ้งจับคูแ่ละเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงเขา้
กบัอปุกรณ์ดังกลา่ว
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การจบัคูแ่ละเชือ่มตอ่ชุดหฟูงัดว้ยตวัเอง
1 ตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่ปิดชดุหฟัูงอยู่
2 เปิดอปุกรณ์ทีใ่ชง้านรว่มกนัได  ้และเปิดใชง้านคณุสมบัต ิBluetooth ของอปุกรณ์นัน้
3 เปิดชดุหฟัูง หากคณุไดทํ้าการจับคูช่ดุหฟัูงกบัอปุกรณ์อืน่มากอ่นหนา้นีแ้ลว้  ใหก้ด  คา้ง

ไว ้5 วนิาท ีไฟแสดงสถานะสฟ้ีาจะเริม่กะพรบิอยา่งรวดเร็ว
4 ตัง้คา่อปุกรณ์ใหค้น้หาอปุกรณ์ Bluetooth สําหรับรายละเอยีด ใหด้คููม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณ์
5 ในอปุกรณ์ ใหเ้ลอืกชดุหฟัูงจากรายชือ่อปุกรณ์ทีพ่บ
6 หากจําเป็น ใหป้้อนรหสัผา่น 0000

สําหรับอปุกรณ์บางเครือ่ง คณุอาจตอ้งทําการเชือ่มตอ่แยกตา่งหากหลังจากทําการจับคูแ่ลว้

การจบัคูแ่ละเชือ่มตอ่ชุดหฟูงัดว้ย NFC
บรเิวณการสือ่สารระยะใกล ้(NFC) ชว่ยใหค้ณุสามารถจับคูแ่ละเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงเขา้กับอปุกรณ์ที่
ใชง้านรว่มกนัไดไ้ดอ้ยา่งงา่ยดาย ถา้อปุกรณ์ทีใ่ชง้านรว่มกนัไดส้นับสนุน NFC ใหเ้ปิดใชง้าน
คณุสมบัต ิNFC แลว้นําบรเิวณ NFC ของชดุหฟัูงไปสมัผัสกบัสว่น NFC ของอปุกรณ์ ชดุหฟัูงจะ
เปิดและเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์โดยอตัโนมัต ินอกจากนี้ คณุยังสามารถยกเลกิการเชือ่มตอ่ชดุหฟัูง
โดยใช ้NFC ไดอ้กีดว้ย สําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบั NFC ใหด้คููม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณ์

หากอปุกรณ์ไมส่นับสนุน NFC ใหจั้บคูช่ดุหฟัูงดว้ยตัวเอง

การเชือ่มตอ่ชุดหฟูงัเขา้กบัอปุกรณ์ของคณุ
เมือ่คณุเปิดชดุหฟัูง ชดุหฟัูงจะเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ทีใ่ชล้า่สดุโดยอตัโนมัติ หากอปุกรณ์ลา่สดุที่
เชือ่มตอ่ดว้ยไมพ่รอ้มใชง้าน ชดุหฟัูงพยายามทีจ่ะเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์รายการถัดไปทีอ่ยูใ่นราย
ชือ่ของอปุกรณ์ทีจั่บคู่

หากโทรศัพทม์อืถอืของคณุไมร่องรับรูปแบบ A2DP ในการฟังเพลง คณุสามารถจับคูช่ดุหฟัูงกบั
เครือ่งเลน่เพลงทีส่นับสนุนรปูแบบนีไ้ดโ้ดยแยกกนั หากคณุไดจั้บคูแ่ละเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงเขา้กบั
โทรศัพทม์อืถอืของคณุแลว้ ใหย้กเลกิการเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงจากโทรศัพทม์อืถอืนัน้กอ่นทีจ่ะจับคู่
ชดุหฟัูงเขา้กบัเครือ่งเลน่เพลง
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รายชือ่ของอปุกรณ์ทีจั่บคูใ่นชดุหฟัูงของคณุสามารถมรีายชือ่อปุกรณ์ไดถ้งึ 8 รายการ คณุ
สามารถเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงเขา้กบัอปุกรณ์สองเครือ่งทีใ่ชร้ว่มกนัไดใ้นเวลาเดยีวกนั : โทรศัพทม์อื
ถอื 1 เครือ่ง และเครือ่งเลน่เพลง 1 เครือ่ง

การเชือ่มตอ่ชุดหฟูงักบัอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่ไวล้า่สดุดว้ยตนเอง
หากไมม่อีปุกรณ์ใดเชือ่มตอ่อยู่ ใหก้ด  คา้งไวป้ระมาณ 2 วนิาท ีชดุหฟัูงจะสง่เสยีงบี๊ปหนึง่
ครัง้

การโทรออก

การโทรออกและรบัสาย

การโทรออก
เมือ่ชดุหฟัูงเชือ่มตอ่อยูก่บัโทรศัพทท์ีใ่ชง้านร่วมกนัได  ้ใหใ้ชโ้ทรศัพทม์อืถอืของคณุโทรออก
ตามปกติ

การรบัหรอืวางสาย
กด 

การเปิดเสยีงหรอืปิดเสยีงไมโครโฟน
กด 

การปฏเิสธสาย
กด  สองครัง้

คณุสามารถโทรซ้ําหมายเลขทีค่ณุโทรออกลา่สดุหรอืโทรออกดว้ยเสยีงได  ้หากโทรศัพทม์อืถอื
ของคณุสนับสนุนคณุสมบัตนิีร้ว่มกบัชดุหฟัูง

การโทรซํา้หมายเลขทีโ่ทรออกลา่สดุ
ขณะทีไ่มไ่ดใ้ชส้าย ใหก้ด  สองครัง้

การเปิดใชง้านการโทรดว้ยเสยีง
ขณะทีไ่มไ่ดใ้ชส้าย ใหก้ด  คา้งไว ้2 วนิาท ีและปฏบิัตติามคําแนะนําในคูม่อืผูใ้ชโ้ทรศัพทม์อื
ถอืของคณุ

การปรบัความดงั
ใชปุ้่ มปรับความดัง หากตอ้งการปรับความดังอยา่งรวดเร็ว ใหก้ดปุ่ มปรับความดังคา้งไว ้

เคล็ดลบั: ในการหลกีเลีย่งการเพิม่ระดับความดังในสภาพแวดลอ้มทีม่เีสยีงดัง ใหใ้ชร้ะบบตัด
เสยีงรบกวน (ANC)
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การฟงัเพลง

การเลน่เพลง
ฟังเพลงโปรดของคณุไดท้กุที ่ชดุหฟัูงของคณุจะลดเสยีงรบกวนโดยรอบ ทําใหค้ณุสามารถ
เพลดิเพลนิกบัเสยีงเพลง

คณุตอ้งจับคูช่ดุหฟัูงและเชือ่มตอ่กบัโทรศัพทม์อืถอืทีส่นับสนุนรปูแบบ A2DP Bluetooth และมี
คณุสมบัตเิครือ่งเลน่เพลง หรอืจับคูก่บัอปุกรณ์เลน่เพลงทีส่นับสนุนรูปแบบนี้

คาํเตอืน:
การรับฟังเสยีงทีด่ังเกนิไปอยา่งตอ่เนือ่งอาจเป็นอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีงของคณุ  ฟังเพลงใน
ระดับเสยีงปานกลาง

การเลน่เพลง
เลอืกเพลงในเครือ่งเลน่เพลง แลว้กด 

การหยดุเลน่ช ัว่คราวหรอืเลน่ตอ่
กด 

หากคณุรับสายหรอืโทรออกขณะฟังเพลง เพลงจะหยดุเลน่ชัว่คราว

การเลน่เพลงถดัไป
กด 

การเลน่เพลงกอ่นหนา้
กด  สองครัง้

การเร ิม่เลน่เพลงทีเ่ลน่อยูต่ ัง้แตต่น้
กด 

การเลือ่นเลน่เพลงทีเ่ลน่อยูอ่ยา่งรวดเร็ว
กด  หรอื  คา้งไว ้

การหยดุเลน่
กด  คา้งไว ้

การปรบัเสยีงตํา่หรอืเสยีงแหลม
ขณะทีค่ณุกําลังฟังเพลง คณุสามารถเปลีย่นระดับเสยีงโดยการเพิม่เสยีงแหลมหรอืเสยีงตํา่

การเพิม่เสยีงความถีต่ํา่
กดปุ่ มเสยีงตํา่
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การเพิม่เสยีงความถีส่งู
กดปุ่ มเสยีงแหลม

คณุสามารถเพิม่เสยีงความสงูและตํา่ไดพ้รอ้มกนั

ขณะทีค่ณุกําลังฟังเพลงโดยเปิดใชเ้สยีงตํา่หรอืเสยีงสงู ไฟแสดงสถานะของปุ่ มทีเ่กีย่วขอ้งจะ
กะพรบิ

การต ัง้คา่

การปิดไฟแสดงสถานะ
คณุสามารถปิดไฟแสดงสถานะไดห้ากคณุไมต่อ้งการใหแ้สดง เชน่ ในระหวา่งการโทร

เมือ่ชดุหฟัูงเชือ่มตอ่เขา้กบัอปุกรณ์ ใหก้ดปุ่ ม  และปุ่ มปรับความดังลงคา้งไวป้ระมาณ 5 วนิาที
ไฟแสดงสถานะสเีหลอืงจะกะพรบิหนึง่ครัง้ ไฟแสดงสถานะบางอยา่งอาจยังแสดงอยู่ เชน่ เมือ่
แบตเตอรีเ่หลอืนอ้ย

การเปิดไฟ
กดปุ่ ม  และปุ่ มความดังขึน้คา้งไวป้ระมาณ 5 วนิาท ีไฟแสดงสถานะสเีขยีวจะกะพรบิหนึง่ครัง้

การลา้งการจบัคู่
คณุสามารถลา้งขอ้มลูรายชือ่ของอปุกรณ์ทีจั่บคูใ่นชดุหฟัูงของคณุได ้

ปิดชดุหฟัูง แลว้กด  คา้งไวป้ระมาณ 9 วนิาที

ชดุหฟัูงจะสง่เสยีงบี๊พสองครัง้ และไฟแสดงสถานะสแีดงและสเีขยีวจะตดิขึน้สลับกนั หลังจาก
ลา้งการตัง้คา่แลว้ เครือ่งจะเปิดใชง้านโหมดจับคู่

การแกไ้ขปญัหา
ไมส่ามารถเชือ่มตอ่ชดุหฟัูงเขา้กบัอปุกรณ์ทีใ่ชง้านร่วมกนัไดใ้ชห่รอืไม่ โปรดตรวจสอบวา่คณุ
ชารจ์ชดุหฟัูง เปิดสวติช ์และจับคู่กบอุปกรณั แ์ลว้

ชดุหฟัูงหยดุทํางานถงึแมจ้ะมกีารชารจ์แลว้ใชห่รอืไม่ เสยีบอปุกรณ์ชารจ์เขา้กับชอ่งเสยีบปลัก้
ไฟทีผ่นัง และในขณะทีค่ณุกด  คา้งไว ้ใหเ้สยีบชดุหฟัูงเขา้กบัอปุกรณ์ชารจ์

ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
ร์นนุ่ ีม้แีบตเตอรีใ่นตัวทีช่ารจ์ใหมไ่ด ้ถอดเปลีย่นไมไ่ด ้อยา่พยายามถอดแบตเตอรีอ่อกจากเครือ่ง เพราะคณุอาจทําใหเ้ครือ่งเสยี

หายได้

เ์ครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบใหใ้ชง้านเมือ่ไดรั้บพลังงานจากอปุกรณ์ชารจ์ตอ่ไปนี ้AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-15 และ DC-4
หมายเลขรุน่ของอปุกรณ์ชารจ์ทีถ่กูตอ้งนัน้อาจแตกตา่งกนัไปตามประเภทของปลั๊กเสยีบ ความแตกตา่งของปลั๊กเสยีบจะระบไุวด้ว้ยคา่ใดค่า
หนึง่ตอ่ไปนี ้E, X, AR, U, A, C, K หรอื B

9

อุปกรณ

อุปกรณ



แบตเตอรีส่ามารถนํามาชารจ์และคายประจแุบตเตอรีไ่ดห้ลายรอ้ยครัง้ แตแ่บตเตอรีก่จ็ะค่อยๆ 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
คณุควรดูแลอปุกรณ์ แบตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิดว้ยความระมดัระวัง คําแนะนําต่อไปน้ีจะชว่ยใหคุ้ณปฏบิัตติามเงือ่นไขการรับ
ประกนัไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

คณุควรดูแลอุปกรณ์ อปกรณ ุ ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิดว้ยความระมดัระวัง คําแนะนําต่อไปนีจ้ะชว่ยใหคุ้ณปฏบิตัติามเงือ่นไขการรับประกนั
ไดอ้ยา่งถกูตอ้ง

• เก็บ ไ์วในท้ ีแ่หง้ การจับตัวของไอน้ํา ความเปียกชืน้ และของเหลวทกุประเภท หรอืความชุม่ชืน้ จะทําใหเ้กดิองคป์ระกอบของ
แร่ ซึง่อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิสส์กึกร่อนได ้หาก ์ของคุณเปียกชืน้ ปลอ่ยใหเ้ครือ่งแหง้สนทิ

• อยา่ใชห้รอืเก็บอปุกรณ์ไวใ้นทีท่ีม่ฝีุ่ นหรอืทีส่กปรก เน่ืองจากอาจทําใหอ้ปุกรณ์สว่นทีส่ามารถขยบัไดแ้ละสว่นประกอบทีเ่ป็น
อเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่เก็บอปุกรณ์ไวใ้นอณุหภมูทิีส่งู เนือ่งจากอณุหภมูสิงูอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านของอปุกรณ์สัน้ลง แบตเตอรีอ่าจเสือ่มสภาพ และ
ทําใหพ้ลาสตกิงอหรอืละลายได ้

• อยา่เก็บอปุกรณ์ไวใ้นอณุหภมูทิีเ่ย็นจัด เนือ่งจากเมือ่อณุหภมูเิพิม่ขึน้จนถงึอณุหภมูปิกต ิความชืน้จะกอ่ตัวข ึน้ภายในเครือ่ง ซึง่อาจ
ทําใหอ้ปุกรณ์และแผงวงจรอเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่พยายามเปิดดภูายในเครือ่ง

• การดัดแปลงทีไ่มไ่ดรั้บการรับรองอาจทําใหอ้ปุกรณ์เสยีหายและยงัเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยอปุกรณ์วทิยสุือ่สารอกีดว้ย

• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่อุปกรณ ์การใชง้านโดยไมถ่นอมเครือ่งอาจทําใหแ้ผงวงจรภายในและกลไกเกดิความเสยีหายได ้

• ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาดพืน้ผวิของอปุกรณ์เทา่นัน้

• อยา่ทาสอีปุกรณ์ เพราะสอีาจทําใหอ้ปุกรณ์ทีส่ามารถขยบัไดต้ดิขดั และไมส่ามารถทํางานไดต้ามปกติ

การนํากลบัมาใชใ้หม่
สง่คนืผลติภณัฑอ์เิล็กทรอนกิส ์แบตเตอรี ่และวัสดบุรรจภุณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ไปยงัจดุคัดแยกขยะเฉพาะทกุครัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการกําจัดขยะที่
ไมม่กีารควบคุม และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวัสดใุชแ้ลว้ตา่ง  ๆโปรดตรวจสอบขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มของผลติภณัฑแ์ละวธิกีาร
รไีซเคลิผลติภณัฑ ์Nokia ของคณุไดท้ี ่www.nokia.com/werecycle
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ลขิสทิธิแ์ละประกาศอืน่ๆ

คําประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในทีน่ีว้า่ผลติภัณฑ ์BH-610 นีส้อดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีจํ่าเป็นและเงือ่นไขอืน่  ๆทีเ่กีย่วขอ้งของ
Directive 1999/5/EC คณุสามารถอา่นสําเนาของประกาศเรือ่งความสอดคลอ้งไดท้ี ่http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/

© 2011 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และโลโก ้Nokia Original Accessories เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ
Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครือ่งหมายการคา้ดา้นเสยีงของบรษัิท Nokia Corporation ผลติภัณฑอ์ืน่หรอืชือ่บรษัิทอืน่ทีก่ลา่วถงึ
ในทีน่ี้อาจเป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืชือ่ทางการคา้ของผูเ้ป็นเจา้ของอืน่  ๆตามลําดับ

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

ผลติภัณฑท์ม่ีใีหบ้รการของอุปกรณิ อ์าจแตกตา่งไปตามภมูภิาค สําหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ ตดิต่อตัวแทนจําหน่าย Nokia ของคณุ เครือ่งรุน่น้ี
ประกอบดว้ยสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วรซ์ ึง่อยูภ่ายใตบ้งัคับของกฎหมายและขอ้บงัคับดา้นการสง่ออกของสหรัฐอเมรกาและประเทศิ
อน่ืๆ  หา้มกระทําการใดๆ ทีข่ดัแยง้ตอ่กฎหมาย

/ฉบบัที ่1.0 TH
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