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คําประกาศเรื่องความสอดคลอง
ในที่นี้ NOKIA CORPORATION ขอประกาศวาผลิตภัณฑ BH-801 นีส้อดคลองตามขอกําหนด
สําคัญและบทบัญญัติที่เก่ียวของอ่ืนๆ ของขอกํากับ Directive 1999/5/EC ค ุณสามารถอาน
สําเนาของคําประกาศเรื่องความสอดคลองไดที่ 
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/. 

© 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์
หามคัดลอก สงตอ จําหนาย หรือ จัดเก็บเนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี ้
โดยไมไดรบัอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากโนเกีย
Nokia และ Nokia Connecting People เปนเครือ่งหมายการคาจดทะเบียนของ Nokia Corporation 
ชื่อผลิตภัณฑและบริษัทที่กลาวถึงในที่นีอ้าจเปนเครือ่งหมายการคาหรือชือ่ทางการคาของ
เจาของผลิตภัณฑ
Bluetooth เปนเครือ่งหมายการคาจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc

โนเกียดําเนนินโยบายในการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดงันั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปล่ียนแปลง
และปรบัปรุงสวนหนึง่สวนใดของผลิตภัณฑที่อธิบายไวในเอกสารฉบับนี้โดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา
โนเกียจะไมรบัผดิชอบใดๆ ตอการสูญเสยีขอมูลหรือรายได หรอืความเสียหายอันเกิดจาก
อุบัติเหตุ ความเสยีหายทีต่ามมา หรอืความเสียหายทางออมที่เกิดข้ึนไมวาจะดวยวิธีใดก็ตาม
ขอมูลในเอกสารนีจั้ดทําใหในลกัษณะ "ตามทีเ่ปนอยู" โดยไมมีการรบัประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรง
หรอืโดยนัย รวมทั้งแตไมจํากัดเฉพาะ การรับประกันโดยนัยถึงความสามารถในการจําหนาย
ของผลิตภัณฑ หรอืความเหมาะสมในการใชงานตามวัตถุประสงค ตลอดจนความถูกตองและ
เชื่อถือไดของขอมูลในเอกสารนี้ เวนแตจะกําหนดตามกฎหมายที่บังคับใช โนเกียขอสงวนสิทธิ์
ที่จะเปล่ียนแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนีไ้ดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
ผลิตภัณฑบางอยางอาจมีจําหนายแตกตางกันไปตามตลาดที่วางจําหนาย โปรดตรวจสอบ
กับตัวแทนจําหนายโนเกียใกลบานคุณ
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การปรบัเปล่ียนหรอืดดัแปลงอุปกรณนีโ้ดยไมไดรบัอนุญาตอาจทําใหผูใชสูญเสียสิทธิ์ในการใช
งานอุปกรณ
มาตรการควบคุมการสงออก 
อุปกรณนี้อาจมีสวนประกอบ เทคโนโลยี หรอืซอฟตแวรทีอ่ยูภายใตกฎหมายและกฎระเบียบ
ดานการสงออกของสหรฐัฯ และประเทศอ่ืนๆ หามทําการดดัแปลงโดยขัดตอกฎหมาย

ฉบับที่ 1
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1. บทนํา

ชุดหูฟง Bluetooth Nokia BH-801 ชวยใหคุณโทรออกและรับสายไดอยางอิสระ
ในขณะเคลื่อนท่ีหรืออยูในสํานักงาน คุณสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพท
ที่ใชงานรวมกันได ที่รองรบัเทคโนโลยไีรสาย Bluetooth

โปรดอานคูมือผูใชนี้โดยละเอียดกอนใชงานชุดหูฟง และอานคูมือผูใชสําหรับ
โทรศัพทของคุณ ซึ่งจะใหขอมูลสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยและการบํารุงรักษา 
เก็บชุดหูฟงและอุปกรณเสรมิใหพนมือเด็ก

■ เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยไีรสาย Bluetooth ชวยใหคุณสามารถ
เชื่อมตอกับอุปกรณที่รองรับโดยไมตองมี
สายเชื่อมตอ การตอเชื่อมแบบ Bluetooth 
ไมไดกําหนดวาโทรศัพทและชุดหฟูงจะตอง
อยูในระยะที่มองเห็นกัน แตระยะทางสงูสดุ
ระหวางอุปกรณทั้งคูคือ 10 เมตร (30 ฟตุ) 
ระยะทางที่ใกลกวาระหวางโทรศัพทและชุดหฟูง
จะใหประสทิธิภาพที่ดีกวา ระยะการทํางาน
ที่เหมาะสมที่สุดแสดงอยูในกรอบสีเทาเขม
ในภาพ การตอเชื่อมอาจถูกรบกวนจาก
ระยะทางและสิ่งกีดขวางตางๆ 
(แสดงเปนสีเทาออน) หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส
อ่ืนๆ 

<10m
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ชุดหฟูงนี้สอดคลองตามขอกําหนดเฉพาะของ Bluetooth 2.0 + EDR ที่รองรบั
รูปแบบตอไปนี:้ Headset Profile 1.1 และ Hands-Free Profile 1.5 โปรดตรวจสอบ
กับผูผลิตของอุปกรณอ่ืน เพื่อพิจารณาความสามารถใชงานรวมกันกับอุปกรณนี้
ในบางสถานที่ อาจมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยี Bluetooth โปรดสอบถาม
เจาหนาที่หรอืผูใหบริการในทองถิ่น
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2. การเริม่ตนใชงาน

■ ภาพรวม
ชุดหูฟงนี้ประกอบดวยชิ้นสวนตางๆ ดังนี้:
• ไฟแสดงสถานะ (1)

• ปุมเปด/ปด (2)

• ปุมรับ/วางสาย (3)

• ปุมปรับระดับเสยีง (4)

• ชองเสยีบอุปกรณชารจ (5)

• ไมโครโฟน (6)

• ที่คลองห ู (7)

• หูฟง (8)

กอนการใชชุดหูฟง คุณจําเปนตองชารจแบตเตอรี่และจับคูชุดหูฟงเขากับโทรศัพท
ที่รองรบั

หมายเหตุ: ชิ้นสวนของชุดหูฟงมีคณุสมบตัิเปนแมเหล็ก วัสดุที่เปนโลหะ
อาจถูกดูดเขากับชุดหูฟง อยาวางบัตรเครดิตหรอืสื่อบันทึกที่เปนแมเหล็ก
ไวใกลกับชุดหูฟง เพราะขอมูลที่เก็บไวในนัน้อาจถูกลบ

■ อุปกรณชารจ
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนใชงานกับอุปกรณนี้ ชุดหูฟงนี้
สามารถใชงานรวมกับอุปกรณชารจ AC-3, AC-4 และ DC-4
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คําเตือน: ใชแตอุปกรณชารจท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia สําหรับใชงานกับ
อุปกรณเสริมพิเศษนั้นๆ เทานั้น การใชกับอุปกรณประเภทอืน่อาจเปนผลใหการ
รับรองการใชงานหรือการรับประกันเปนโมฆะ และอาจกอใหเกิดอันตรายได

โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจําหนายในพื้นที่ของคุณวามีอุปกรณเสริมพเิศษ
ที่ไดรับการรับรองใดวางจําหนายบาง หากตองการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ
เสริมพิเศษ ใหจับที่ปลั๊กไฟ แลวดึงออก อยาดึงที่สายไฟ

■ ชารจแบตเตอรี่
อุปกรณนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชารจซ้ําได ที่ไมสามารถถอดออกได อยาพยายาม
ถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ เน่ืองจากอาจสรางความเสียหายกับอุปกรณ
1. เสียบสายไฟของอุปกรณชารจเขากับเตารับไฟฟาที่ผนัง
2. เชื่อมตอสายอุปกรณชารจเขากับชุดหูฟง

ไฟแสดงสถานะสแีดงจะสวางข้ึนในระหวางการชารจ 
อาจตองใชเวลาครูหนึ่งกอนเครื่องจะเริม่ประจุไฟ
หากการชารจไมเริ่มตน ใหปลดสายอุปกรณชารจ 
แลวเสยีบใหม และลองอีกครัง้ การชารจแบตเตอรี่
จนเต็มอาจใชเวลานานถึง 2 ชั่วโมง
ตรวจดูใหแนใจวาคณุไมไดเสยีบชุดครอบหูไวกับขัว้ตอ
เครื่องชารจ

3. เม่ือชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ไฟแสดงสถานะส ี
แดงจะดับลงถอดสายอุปกรณชารจจากชุดหูฟง
และที่เตารบัไฟฟาที่ผนัง

แบตเตอรีท่ี่ชารจจนเต็มจะสามารถสนทนาไดนานถึง 6 ชั่วโมง และมีระยะเวลา
สแตนดบายนานถึง 160 ชั่วโมง ทั้งนี้ เวลาในการใชสายและสแตนดบาย 
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อาจแตกตางกันไปเม่ือใชงานรวมกับโทรศัพทมือถือรุนตางๆ หรืออุปกรณ 
Bluetooth อ่ืนที่ใชรวมกันได รวมไปถึงการตัง้คาการใชงาน รปูแบบการใช 
และสภาพแวดลอมอ่ืนๆ
เมื่อแบตเตอรีใ่กลหมด ชดุหูฟงจะสงเสียงบ๊ีบ และไฟแสดงสถานะสีแดงจะเริ่มกะพรบิ

■ การเปดหรือปดชุดหูฟง
หากตองการเปด ใหกดปุมเปด/ปดคางไว ชุดหูฟงจะสงเสียงแจงเตือน และไฟ
แสดงสถานะสเีขียวจะสวางขึน้ชั่วครู เมื่อชุดหูฟงเชื่อมตอกบัโทรศัพทที่จับคูแลว
และพรอมใชงาน ไฟแสดงสถานะสีน้ําเงินจะกะพริบชาๆ หากชุดหูฟงไมไดเชื่อมตอ
กับโทรศัพท ไฟแสดงสถานะสีเขยีวจะกะพริบชาๆ
หากตองการปด ใหกดปุมเปด/ปดคางไว ชุดหูฟงจะสงเสียงแจงเตือน และไฟแสดง
สถานะสีแดงจะสวางขึ้นชั่วครู 

■ จับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทท่ีใชงานรวมกนัได
1. เปดโทรศัพทและชุดหฟูง
2. เปดใชงานคุณสมบัติ Bluetooth ที่โทรศัพท และต้ังใหโทรศัพทคนหาอุปกรณ 

Bluetooth โปรดดูคําแนะนําจากคูมือผูใชของโทรศัพทของคุณ
3. เลือกชุดหฟูง (Nokia BH-801) จากรายการอุปกรณที่พบ
4. ปอนรหัสผาน 0000 เพื่อจับคูและเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพทของคุณ 

ในโทรศัพทบางรุน คุณอาจจําเปนตองทําการเชื่อมตอแยกตางหาก
หลังจากจับคู ดูรายละเอียดในคูมือผูใชของโทรศัพทของคณุ คณุจําเปนตอง
จับคูชุดหูฟงกบัโทรศัพทเพียงครัง้เดียวเทานัน้

หากการจับคูอุปกรณประสบความสําเร็จ ชุดหูฟงจะสงเสยีงและจะปรากฏขึ้น
ในเมนโูทรศัพท ซึ่งคุณสามารถดูอุปกรณ Bluetooth ที่จับคูอยูในปจจุบันได 
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ยกเลิกการเชื่อมตอชุดหูฟง
หากตองการยกเลิกการเชื่อมตอชุดหูฟงจากโทรศัพทของคณุ (ตัวอยางเชน เพือ่
เชื่อมตอโทรศัพทกับบรกิาร Bluetooth อ่ืน) ใหปดชุดหูฟงหรอืยกเลิกการเชื่อมตอ
ในเมนู Bluetooth ของโทรศัพท
คุณไมจําเปนตองลบการจับคูกับชุดหูฟงเพือ่ยกเลิกการเชื่อมตอ

เชื่อมตอกับชุดหูฟงอีกคร้ัง 
หากตองการเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพทของคณุ ใหเปดชุดหูฟง แลวเชื่อมตอ
ในเมนู Bluetooth ของโทรศัพท หรอืกดปุมรบั/วางสาย คางไว
คุณสามารถตัง้ใหเครื่องเชื่อมตอกับชุดหูฟงโดยอัตโนมัต ิเม่ือคุณเปดชุดหูฟง 
หากตองการดําเนินการดังกลาวในโทรศัพท Nokia ใหเปลี่ยนการตั้งคาอุปกรณ
ที่ไดจับคูไวในเมนู Bluetooth 

■ การแกไขปญหา
หากคุณไมสามารถเชื่อมตอชุดหฟูงกับโทรศัพทของคุณ ใหทําตามขัน้ตอนตอไปนี:้
• ดูใหแนใจวาชุดหูฟงชารจแลว เปดอุปกรณและจับคูกับโทรศัพทของคณุแลว 
• ดูใหแนใจวาเปดใชงานคุณสมบัติ Bluetooth ที่โทรศัพทแลว
• ตรวจสอบวาชุดหูฟงอยูหางจากโทรศัพทในระยะไมเกิน 10 เมตร (30 ฟตุ) 

และไมมีสิ่งกีดขวางระหวางชุดหูฟงกับโทรศัพท เชน ผนัง หรืออุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ

• หากตองการรีเซตชุดหูฟงในกรณีที่หยุดการทํางาน แมวาจะชารจเรียบรอยแลว 
ใหเสียบชุดหูฟงกับอุปกรณชารจ แลวกดปุมเปดปดสั้นๆ พรอมกับปุมกลางของ
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ปุมปรับระดับเสยีง การรเีซ็ตนีไ้มไดลบการตัง้คาของคุณ (ตัวอยางเชน 
การตั้งคาการจับคู) 
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3. การใชงานเบื้องตน

■ ใสชุดหูฟงที่หูของคุณ
ชุดหฟูงนี้มาพรอมกับสายคลองหูซึ่งชวยใหสามารถสวมกับหูไดกระชับขึ้น 
หากตองการใชชุดหูฟงโดยไมใชสายคลองห ูใหเสยีบหูฟงเขาที่หู (1) และปรับ
ชุดหฟูงมาที่ปาก
หากตองการใชชุดหฟูงกับสายคลองหู ใหใสสายคลองหูฟงเขาที่ชองเล็กๆ ที่ดานหลัง
ของชุดหฟูง (2) หากตองการสวมชุดหูฟงที่หูดานขวา ใหหมุนสายคลองหูเพือ่ให
สายคลองมาอยูที่ดานขวาของชื่อ Nokia เลื่อนสายคลองคลองเหนือหู (3) และดัน
หรือดึงสายคลองหูเพื่อปรับความยาว (4) ปรับชุดหูฟงเพื่อใหหันมายังตําแหนงปาก
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หากตองการสวมชุดหูฟงที่หูดานซาย ใหหมุนสายคลองหูเพือ่ใหสายคลองมาอยู
ที่ดานซายของขอความ (5)

หากตองการแยกชิ้นสายคลองห ู(เชน เพื่อทําความสะอาด) ใหดึงออกจากชุดหูฟง
อยางเบามือ

■ ใชหูฟงพรอมสายหรือคลิป
ชุดหูฟงจัดมาใหพรอมกับสายหรือคลิป ในกรณีที่ไมไดสวมชุดหูฟง
เขากับห ูคุณสามารถแขวนไวที่คอโดยใชสายแขวนหรือยึดกับเสือ้โดยใชคลิปได
ติดตั้งชุดหูฟงเพือ่ประกอบเขาที่โดย (1) คอย ๆ  กดลงดานลาง (2) จนกวาจะล็อคเขาที่ 
แยกชุดหูฟงโดยเลื่อนออกผานล็อค (3)
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ใชคลิปแทนสายโดยดึงสายจากตวัล็อค (4) และดันคลิปเขาหาตัวล็อค (5)

■ การจัดการสาย
ในการโทรออก ใชโทรศัพทของคณุตามปกติเม่ือเชื่อมตอชุดหูฟงเขากับ
เครื่องโทรศัพทแลว ไฟแสดงสถานะสนี้ําเงินจะกะพริบชา ๆ  ในระหวางใชสาย
หากโทรศัพทของคณุรองรับการโทรซ้ําหมายเลขลาสุดรวมกับอุปกรณนี้ ใหกดปุม
รับ/วางสาย สองครั้งสั้นๆ ขณะที่ไมไดอยูระหวางการใชสาย เม่ือคุณกดปุมรบั/
วางสาย ใหกดที่ตรงกลางของปุมเสมอ 
หากโทรศัพทของคณุรองรับการโทรออกดวยเสียงโดยใชอุปกรณนี้ ใหกดปุมรบั/
วางสายคางไวเม่ือไมไดใชสาย และปฏิบัติตามขัน้ตอนที่อธิบายไวในคูมือผูใช
โทรศัพทของคณุ
เมือ่คุณไดรบัสาย ไฟแสดงสถานะสีนํ้าเงินจะกะพริบถีข้ึ่น และคุณจะไดยินเสียงเรยีก
เขาผานทางชุดหูฟง หากตองการรับสาย ใหกดปุมรับ/วางสาย หรือใชปุมที่
โทรศัพท หากตั้งฟงกชันรับสายอัตโนมัติที่โทรศัพทของคณุไว โทรศัพทจะรับสาย
เรียกเขาโดยอัตโนมัติหลังจากหนึ่งกริง่

1 2 3 4 5

9254097_HS_64W_3_th_0906.fm  Page 14  Thursday, September 7, 2006  10:58 PM



การใชงานเบ้ืองตน

15

ไท
ย

หากตองการปฏิเสธสายเรยีกเขา ใหกดปุมรับ/วางสายสองครั้ง หรอืใชปุมบน
โทรศัพท
หากตองการวางสาย ใหกดปุมรับ/วางสาย หรือใชปุมบนโทรศัพท

■ ปรับระดับความดังของหูฟง
กดปุมเพิ่มระดับเสียงเพือ่เพิม่ความดัง หรือปุมลดระดับเสียงเพือ่ลดความดัง
ในระหวางใชสาย หากตองการปรบัความดังอยางรวดเร็ว ใหกดปุมเพิ่มหรอืลด
ที่ตองการคางไว 

■ ปดหรือเปดเสียงไมโครโฟน
หากตองการปดหรือเปดเสียงไมโครโฟนในระหวางใชสาย ใหกดปุมกลางของปุม
ปรบัระดับเสยีงสั้นๆ เสียงดังยาวและเสียงบี๊พของชุดหูฟงจะดังขึน้เปนชวง จนกระทั่ง
คุณยกเลิกปดเสียงไมโครโฟน

■ สลับสายระหวางโทรศัพทและชุดหูฟง
หากตองการสลับสายระหวางชุดหฟูงและโทรศัพทที่ใชงานรวมกันได ใหกดปุมรับ/
วางสายคางไว หรือใชฟงกชั่นที่เกี่ยวของในโทรศัพทของคุณ

■ ใชชุดหูฟงกบัโทรศัพทหลายเครื่อง
คุณสามารถจับคูชุดหูฟงกับโทรศัพทไดมากถึง 8 เครื่อง แตจะเช่ือมตอไดครั้งละ
หนึ่งเครือ่งเทานั้น
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โทรศัพทที่จับคูเปนอันดับแรกกับชุดหูฟงจะเปนโทรศัพทที่ตั้งไว หากชุดหูฟง
ถูกเปดใชภายในระยะ 10 เมตร (30 ฟุต) ที่มีโทรศัพทหลายเครือ่งที่เคยจับคูไว 
ชุดหฟูงจะพยายามเชื่อมตอกับโทรศัพทที่ตั้งไวกอน 
หากชุดหูฟงไมสามารถเชื่อมตอกับโทรศัพทที่ตั้งไว ชุดหูฟงจะพยายามเชื่อมตอ
กับโทรศัพทเครื่องที่ใชลาสดุ หากชุดหูฟงไมสามารถเชื่อมตอกับโทรศัพท
ทั้งสองเครือ่งนี้ จะสามารถเชื่อมตอชุดหูฟงกับโทรศัพทเครือ่งใดเครื่องหนึ่งอีก
หกเครื่องที่จับคูไว หากตองการสรางการเชื่อมตอนี ้โปรดดูคูมือผูใชของโทรศัพท
ของคุณ

■ ลางการตั้งคา
หากคุณตองการลางการตั้งคาทั้งหมดจากชุดหูฟง (เชน รายการอุปกรณที่จับคูไว) 
ใหกดปุมเปดเครื่องและปุมปรับระดับเสยีงขึ้นคางไวเปนเวลา 10 วินาที หลังจาก
การตั้งคาถูกลางแลว ชุดหูฟงจะสงเสียงบี๊พสองครั้ง และไฟแสดงสถานะจะกะพริบ
สลับกันหลายวินาท ี
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4. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่

อุปกรณของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ท่ีสามารถชารจซํ้าได คุณสามารถชารจแบตเตอรี่
และคายประจไุดหลายรอยครัง้ แตแบตเตอรีจ่ะเสือ่มสภาพลงตามการใชงาน ชารจแบตเตอรี่
ของคณุดวยอุปกรณชารจท่ีผานการรับรองจาก Nokia สําหรับการใชกบัอุปกรณนี้เทานั้น
เมือ่ไมใชงาน ใหถอดปล๊ักอุปกรณชารจออกจากเตารับไฟฟาและตัวอุปกรณ อยาท้ิง
แบตเตอรี่ท่ีประจุไฟเต็มแลวไวกับอุปกรณชารจ เนื่องจากการประจุไฟเกินอาจทําใหอายุ
การใชงานแบตเตอรี่ลดลง หากคุณไมไดใชงานแบตเตอรี่ท่ีชารจไวเต็มแลว แบตเตอรี่
จะคายประจุออกเองตามระยะเวลา
อยาใชอุปกรณชารจท่ีชํารุดเสียหาย 
การทิ้งอปุกรณไวในท่ีรอนหรือเย็น เชน การทิ้งไวในรถที่จอดอยูในสภาพอากาศที่รอนหรือ
หนาวจัด จะทําใหประสิทธิภาพและอายุการใชงานของแบตเตอรี่ลดลง เก็บแบตเตอร่ีไว
ในท่ีท่ีมีอุณหภูมิระหวาง 15 °C ถึง 25 °C (59 °F ถึง 77 °F) เสมอ การใชแบตเตอรี่ท่ีรอน
หรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางานไดชั่วคราว แมวาแบตเตอรี่นั้นจะมี
ประจุอยูเต็มแลวก็ตาม ประสิทธิภาพการทํางานของแบตเตอรี่จะมีจํากัดเมื่ออยูท่ีอุณหภูมิ
ต่ํากวาจุดเยือกแขง็
หามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได แบตเตอรี่อาจระเบิดหากเกิด
ความเสียหาย ท้ิงแบตเตอร่ีท่ีไมใชงานแลวตามขอบังคบัของกฎหมายในทองถิ่นของคณุ 
หากสามารถทําได ควรนําไปผานกระบวนการเพื่อนํากลับมาใชใหม อยาท้ิงแบตเตอรี่
รวมกับขยะจากครัวเรือน
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การดูแลและบํารุงรักษา

อปุกรณของคณุไดรับการออกแบบมาโดยมรูีปลักษณท่ีดเียีย่มและมฝีมอืการผลิตท่ีประณีต 
คุณจึงควรดูแลอุปกรณของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปน้ีจะชวยใหคุณปฏิบัตติามเงื่อนไข
การรับประกันไดอยางถูกตอง
• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเด็ก
• เก็บอุปกรณไวในท่ีแหง ฝน ไอนํ้า ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแรเปน

สารประกอบ ซ่ึงจะทําใหวงจรอเิล็กทรอนิกสขึน้สนิม หากอปุกรณเปยก ใหทําใหแหง
ในทันที

• อยาใชหรือเก็บอุปกรณไวในบริเวณท่ีมีฝุนหรือท่ีสกปรก เน่ืองจากอาจทําใหอุปกรณ
สวนท่ีถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บอุปกรณไวในท่ีรอนจัด เน่ืองจากอุณหภูมิสูงจะทําใหอายุการทํางานของ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสั้นลง ท้ังยังอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําใหสวนท่ี
เปนพลาสติกละลาย 

• อยาเก็บอุปกรณไวในท่ีเย็นจัด เน่ืองจากเมื่อเครื่องกลับคืนสูอุณหภูมิปกติ ความชื้น
จะกอตัวขึ้นภายในเครื่อง ซ่ึงอาจทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามงัดเปดอุปกรณ
• อยาโยน เคาะ หรือเขยาอปุกรณ การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจร

ภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิดความเสียหายได
• อยาใชสารเคมี นํ้ายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความสะอาดเครื่อง
• อยาทาสีอุปกรณ เน่ืองจากสีอาจเขาไปอุดตันในชิ้นสวนท่ีเล่ือนไดของอปุกรณและอาจ

สงผลตอประสิทธิภาพในการทํางานของอุปกรณ
คําแนะนําท้ังหมดขางตนนําไปใชกับท้ังตัวอุปกรณ แบตเตอรี่ อุปกรณชารจ และอุปกรณ
เสริมพิเศษอื่น ๆ  ของคุณ หากอปุกรณใดทํางานไมถูกตอง โปรดนําเขารับบริการจาก
ศูนยบริการที่ไดรับการรับรองใกลบานคุณ
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