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คําประกาศเรื่องความสอดคลอง
NOKIA CORPORATION ขอแจงใหทราบวาผลิตภัณฑ HF-23 มีคุณสมบัติตามขอกําหนดและ
หลักเกณฑท่ีเกี่ยวของภายใต Directive 1999/5/EC ผลิตภัณฑน้ีเปนไปตามขอจํากัดท่ีระบุไวใน 
Directive 2004/104/EC (Directive 72/245/EEC ฉบับแกไข) ภาคผนวก I, วรรค 6.5, 6.6, 6.8 
และ 6.9 คุณสามารถคดัลอกสําเนาของประกาศเรื่องความสอดคลองไดท่ี
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/
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Nokia, Nokia Connecting People, Navi และ โลโก Nokia Original Accessories 

เปนเครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคา จดทะเบียนของบริษทั Nokia Corporation 
ชื่อผลิตภัณฑและบริษัทอืน่ๆ ท่ีกลาวถึงในที่น้ีอาจเปนเครื่องหมายการคาหรือชื่อทางการคา
ของเจาของผลิตภัณฑน้ันๆ

Bluetooth เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.

หามทําซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเนื้อหาสวนหนึ่งสวนใดหรือท้ังหมดของเอกสารฉบับน้ี 
โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก Nokia

โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเน่ือง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลง
และปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑท่ีอธิบายไวในเอกสารฉบับน้ีโดยไมตองแจงใหทราบ 
ลวงหนา

โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเน่ือง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลง
และปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑท่ีอธิบายไวในเอกสารฉบับน้ีโดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 

เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล "ตามสภาพที่เปน" โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรง
หรือโดยนัย และมิไดจํากัดอยูท่ีการรับประกันความสามารถในการทํางานของผลิตภัณฑท่ี
จําหนายหรือความเหมาะสมในการใชงานตามวัตถุประสงคตลอดจนความถูกตองและเชื่อถือได
ของขอมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไวเทานั้นโนเกียขอสงวนสิทธิ์ใน
การเปลี่ยนแปลงแกไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ผลิตภัณฑท่ีวางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาคกรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทน
จําหนายของ Nokia

การควบคุมการสงออก
ผลิตภัณฑรุนนี้เปนสินคาเทคโนโลยีหรือซอฟตแวรภายใตกฎหมายและขอบังคับการสงออกของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ หามกระทําการใด ๆ  ท่ีขัดตอกฎหมาย

ฉบับท่ี 1
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ขอมูลดานความปลอดภัย
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ขอมูลดานความปลอดภยั
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปน
การผิดกฎหมายได รายละเอยีดเพ่ิมเติมไดจากคูมือผูใชและคําแนะนําในการตดิตัง้

ผลิตภัณฑอาจประกอบดวยชิ้นสวนขนาดเล็ก โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก
การเปดใชอยางปลอดภัย
หามเปดโทรศัพทในสถานที่หามใชหรือเมื่ออาจกอใหเกิดสัญญาณรบกวนหรือ
อนัตราย
คํานึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเปนอันดับแรก
ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่งอื่นใดซึ่งรบกวนการขับขี่ยานพาหนะ
ของคุณ สิ่งสําคัญอันดับแรกที่คณุควรคํานึงถึงในขณะขับขี่ยานพาหนะคือ
ความปลอดภัยบนทองถนน

สัญญาณรบกวน
อปุกรณไรสายทั้งหมดอาจไดรับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซ่ึงจะสงผลตอ
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได

ปดเครื่องในพื้นที่ตองหาม
โปรดปฏิบัติตามขอหามตางๆ ปดเครื่องบริเวณท่ีมีเชื้อเพลิง สารเคมีหรือการ
สตารทรถ
บริการโดยผูชํานาญการ
เฉพาะผูท่ีผานการรับรองเทานั้นท่ีจะติดตัง้หรือซอมอุปกรณตาง ๆ ของเครื่องได

อุปกรณเสริม
ใชเฉพาะอุปกรณเสริมท่ีไดรับการรับรองเทานั้น หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ี
ไมสามารถใชงานรวมกนัได

เมื่อตองการตอโทรศัพทกับอปุกรณชนิดอื่นๆ กรุณาอานคูมือของอุปกรณน้ันๆ เพ่ือศึกษา
รายละเอียดขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย หามตอโทรศัพทเขากับอุปกรณท่ีไมสามารถใชงาน
รวมกันได

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์



เร่ิมตนใชงานอยางรวดเร็ว

4

1. เริม่ตนใชงานอยางรวดเรว็
ขอขอบคุณที่เลือกใชจอแสดงผลติดรถยนต Nokia CK-600 คุณสามารถใชชุด
อุปกรณรถนี้เพื่อเรียกและรับสายแบบแฮนดฟร ีรวมท้ังรับฟงเพลงดวยอุปกรณท่ี
รองรับผานระบบสเตอรโิอของรถ

เนื้อหาสวนนีอ้ธิบายเกีย่วกับคณุสมบัตพิื้นฐานของชุดอุปกรณในรถ อานคูมือผูใชและ
คูมือการติดตั้งฉบบัเต็มจากแผน CD-ROM ที่จัดมาใหพรอมกับชุดอุปกรณรถ

■ การต้ังคา
1. ติดตั้งชุดอุปกรณรถโดยผูเชี่ยวชาญโดยใชชิ้นสวนแทของ Nokia ที่จัดมาใหใน

ชุดผลิตภัณฑจัดจําหนายเทานั้น ดูคําแนะนําไดจากคูมือผูใชและคูมือการติดตั้ง

2. เปดชุดอุปกรณรถและโทรศัพทมือถือหรือเครื่องเลนเพลง

3. เม่ือระบบแจงใหเลือกภาษาแสดงขอความที่หนาจอชุดรถติดรถยนต ใหปรับแปน 
NaviTM เพื่อเลือกภาษาที่ตองการ จากนัน้กดที่แปน

4. เปดใชระบบ Bluetooth จากโทรศัพทหรือเครือ่งเลนเพลง จากนั้นตัง้คาการเชื่อมตอ 
Bluetooth ระหวางชุดอุปกรณรถและอุปกรณของคุณ

5. เม่ือระบบแจงใหคัดลอกรายชือ่จากอุปกรณของคุณลงในชุดอุปกรณรถ ใหปรับแปน 
Navi เพื่อไลรายการไปที่ Yes จากนัน้กดที่แปนเพื่อเริ่มการคดัลอก ในกรณีที่เลือก No 
คุณจะไมสามารถใชรายชื่อที่บันทึกไวเพื่อเรียกสายจากชุดอุปกรณรถ
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■ อปุกรณปอนขอมูล
ในกรณีที่ใชอุปกรณปอนขอมูลเพื่อสั่งงานเครื่องเลน
เพลงที่ตอเขากับชุดอุปกรณรถฟงกชั่นของเครื่อง
เลนเพลงจะปรากฏที่หนาจอชุดอุปกรณรถ

1. ปุมโทร

กด  เพื่อใชระบบเรยีกสายดวยเสียงสําหรับ
โทรศัพทมือถือที่รองรบัเม่ือไมไดสายอยู

2. ปุมปดเสียง

กด  เพื่อปดเสียงหรือเปดเสยีงลําโพงตอพวง
ในโหมดสแตนดบาย

กด  เพื่อปดหรือเปดเสียงไมโครโฟนระหวางใชสาย

กด  คางไวประมาณ 2 วินาทีเพื่อสลับสายจากชุดอุปกรณรถไปที่อุปกรณเชื่อมตอ
ท่ีรองรบั

3. ปุมโหมด

กดปุมโหมดเพื่อสลับระหวางโหมดสแตนดบายและเมนูเครื่องเลนเพลง

จากเมนเูครื่องเลนเพลง ใหกดปุมโหมดเพื่อเริ่ม หยุดชั่วคราวหรือเปดเลนเพลง
ตอจากเครื่องเลนเพลงที่รองรบัที่ตอกับชุดอุปกรณรถ

4. ปุมโทร

• กด  เพือ่เรยีกหรือรับสายหรอืสลับสายที่ใชกับสายที่พักอยู
• กด  ดูรายการหมายเลขที่เรยีกลาสุดในโหมดสแตนดบาย
• กด  สองครัง้เพื่อเรียกสายลาสุดซ้ําในโหมดสแตนดบาย

5. ปุมวางสาย

• กด  เพือ่ตดัหรือปฏิเสธสาย
• กด  เพือ่ลบอักขระเมื่อเขยีนขอความหรือตัวเลข
• กด  เพือ่กลับไปที่เมนูหรือมุมมองการแสดงผลกอนหนา
• กด  คางไวเพือ่กลับเขาสูโหมดสแตนดบายจากฟงกชั่นเมนู
• กด  คางไวเพือ่เปดหรอืปดชุดอุปกรณรถ (หากชุดอุปกรณรถไมไดตออยูกับ

ระบบสตารทรถ)

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์
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6. แปน Navi (เรยีกตอจากนี้วาแปน)

• ปรับแปนไปทางซายหรือขวาเพื่อควบคมุระดับเสยีงระหวางเรียกสายหรือ
ขณะรับฟงเพลง หรือเพื่อไลรายการเมนูตาง ๆ

• ปรับแปนไปทางซายในโหมดสแตนดบายเพือ่กรอกหมายเลขโทรศัพทหรือใช
ระบบเรียกสายดวน

• ปรับแปนไปทางขวาในโหมดสแตนดบายเพือ่คนหารายชื่อจาก Contacts

• กดแปนเพื่อสั่งการฟงกชั่นตามที่ปรากฏดานลางของหนาจอ

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์
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2. ชุดติดต้ังในรถ
ดูคําแนะนําการติดตั้งชิ้นสวนชุดอุปกรณรถไดจากคูมือการติดตั้งสําหรบัผูใช 
ปฏิบัติตามคําแนะนําเพือ่ความปลอดภัยตอไปนี้เม่ือติดตั้งชุดอุปกรณรถ

• ควรใหชางเทคนิคที่ชํานาญการเทานั้นเปนผูติดตั้งหรือใหบริการชุดอุปกรณรถโดย
ใชอะไหลแทของ Nokia ที่ใหมาพรอมกับชุดจําหนาย การติดตั้งหรอืการใหบรกิาร
ที่ไมถูกตองอาจกอใหเกดิอันตราย รวมถึงอาจสงผลตอการรับประกนัชุดอุปกรณรถ 
ผูใชปลายทางควรระลึกเสมอวาชุดอุปกรณรถประกอบดวยอุปกรณทางเทคนิค
มากมายที่ตองใหผูเชี่ยวชาญทําการติดตั้งโดยใชเครื่องมือพิเศษและเปนผูที่มีความ
เขาใจเกี่ยวกับระบบอยางแทจริง 

• คําแนะนําที่จัดใหในคูมือนีเ้ปนเพียงแนวทางทั่วไปสําหรบัการติดตั้งชุดอุปกรณรถ
เขากับรถเทานัน้ เนือ่งจากมีรถยนตหลายรุนหลายประเภทดังนั้นคูมือนี้จึงไม
ครอบคลุมถึงขอกําหนดเฉพาะดานเทคนิคของรถยนตบางรุน โปรดติดตอผูผลิต
รถยนตเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมเกี่ยวกับรถยนตรุนนัน้ ๆ

• ชุดอุปกรณรถเหมาะสําหรบัใชกับรถที่ตอขัว้ลบลงกราวดขนาด 12-V การใชระดับ
แรงดันไฟฟาที่ตางจากนีห้รือใชสายไฟขั้วอ่ืนจะทําใหอุปกรณไดรับความเสียหาย

• อยาลืมวาระบบภายในรถยนตรุนใหมจะมีคอมพวิเตอรภายในที่จัดเกบ็คาพารามิเตอร
สําคญั ๆ  ของรถไว หากคุณถอดสายตอแบตเตอรีไ่มถูกตอง อาจทําใหขอมูลสูญหาย
และจะตองใชเวลานานในการเริม่ตนระบบอีกครัง้ หากคุณไมแนใจในเรื่องนี้ 
โปรดติดตอตัวแทนจําหนายรถยนต กอนที่จะทําการตดิตั้ง

• อยาตอสายไฟของอุปกรณตดิรถยนตเขากับสายไฟแรงสูงของระบบสตารทเครื่องยนต
• เม่ือทําการตดิตัง้ชิ้นสวนชุดอุปกรณรถตรวจสอบใหแนใจวาไมมีอุปกรณใดที่รบกวน

หรือขัดขวางการบังคับเลี้ยงหรือระบบเบรก รวมท้ังระบบควรคมุและระบบอ่ืน ๆ  ของรถ 
(เชน ถุงลมนิรภัย) ตรวจสอบใหแนใจวาชุดอุปกรณรถและสวนประกอบตาง ๆ  
ไมไดติดตั้งในลักษณะที่จะเขาถึงตัวคณุไดเม่ือเกิดอุบัติเหตุหรือการเฉี่ยวชน
หากตองใชจอแสดงผลของอุปกรณมือถือ ใหตรวจสอบวาอุปกรณตดิตั้งไวกับฐานวาง 
และจอแสดงผลของอุปกรณสามารถมองเห็นไดชัดเจน

• ชางเทคนคิที่ใหบรกิารหรือตัวแทนจําหนายอาจสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับพืน้ที่ใน
การยึดอุปกรณที่เหมาะสมกับรถโดยไมตองมีการเจาะรู
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• หามสูบบุหรีใ่นขณะที่ตดิตั้งอุปกรณในรถยนต ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีแหลง
ตนเพลิงหรอืเปลวไฟในบริเวณใกลเคียง

• ระวงัอยาใหสายเคเบลิ ทอเชื้อเพลิงหรอืสายเบรค หรืออุปกรณนิรภัย ไดรับความ
เสียหายในระหวางการติดตั้ง

• สญัญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถที่ติดตั้งไมถูกตองหรือมีการ
ปองกันไมเพยีงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส ระบบเบรก 
ABS ระบบควบคมุความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส ระบบถุงลมนิรภยั หากพบ
ขอบกพรองหรอืการเปล่ียนแปลงใดๆ ในระบบดังกลาว โปรดติดตอตวัแทนจําหนาย
รถยนตของคุณ

• ตรวจสอบใหแนใจวาสายเชื่อมตอติดตั้งในจุดที่จะไมเกิดการชํารดุเสยีหาย 
(เชน ไมวางใตเบาะที่นั่งหรอืบนขอบท่ีคม)

■ การใชงานรวมกับวิทยุติดรถยนต
สามารถเชื่อมตอชุดอุปกรณรถเขากับวิทยุติดรถยนตไดสามวิธีดวยกันเลือกคาที่เหมาะสม
ตามชิ้นสวนที่จัดมาใหในผลิตภัณฑจัดจําหนาย

ดูรายละเอียดเพิม่เติมเกี่ยวกับขัว้ตอชุดแฮนดฟรี HF-23 ไดจากคูมือผูใชและคูมือ
การติดตั้ง

สามารถเชื่อมตอชุดอุปกรณรถเขากับลําโพงที่มีความตานทานอยางนอย 2 โอหม
คาความตานทานที่เหมาะสมสําหรับชุดอุปกรณรถคอื 4 โอหม หากความตานทาน
เกินกวา 8 โอหม กําลังสงจะลดลงกวาปกตอิยางเห็นไดชัด

ใชสาย CA-152 มาตรฐาน ISO
ขณะตอชุดอุปกรณรถเขากับระบบวิทยขุองรถโดยใชสาย ISO CA-152 คุณสามารถ
เลือกวาจะใชแอมปลิฟายเออรของชุดอุปกรณรถเพื่อเรียกสายและใชแอมปลิฟายเออร
ของวิทยุติดรถยนตเพื่อเลนเพลง หรือใชแอมปลิฟายเออรชุดอุปกรณรถสําหรับทั้งสอง
วัตถุประสงคก็ได

ใชแอมปลิฟายเออรชุดอุปกรณรถสําหรับเรียกสายและเปดเลนเพลง
ระหวางการติดตั้ง วิทยตุิดรถยนตจะปดเสียงขณะเรียกหรือรับสาย หรอืรับฟงเพลงจาก
อุปกรณเชื่อมตอที่รองรบัโพรไฟล A2DP Bluetooth
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ใชแอมปลิฟายเออรในตัวของชุดอุปกรณรถเพื่อเรียกสายและเปดเลนเพลงผานอุปกรณ
ระบบ A2DP

1. การตอสาย ISO เขากับวิทยุตดิรถยนต

• ถอดสายที่ไมเกี่ยวของออกจากวิทยุติดรถยนต จากนั้นเสยีบสาย ISO เขาแทนที่ 
ตอปลายดานเปดของสายเขากบัลําโพงวิทยุตดิรถยนต

• ตอสาย Mute 1, Mute 2 หรือ Mute 3 ที่วิทยุติดรถยนตเขากับสาย ISO 
ปลอยสายปดเสียงอ่ืน ๆ  ที่ตอคางไวเหมือนเดิม

• เสียบปลั๊กไฟของสาย ISO เขากับขัว้ตอที่ชุดแฮนดฟรี

• ตรวจสอบขาจายไฟ +12-V และขาสตารทรถที่วิทยุติดรถยนตและขาเชื่อมตอ
ที่เกีย่วของสําหรับสาย ISO ในกรณีที่จําเปนใหสลับขาตอที่ฟวสสาย ISO ตอสาย
ISO เขากับขัว้ตอ ISO เปดสองชุด

2. เสียบสาย ISO เขากับขัว้ตอที่ถูกตองของชุดแฮนดฟรี

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์



ชุดติดต้ังในรถ

10

3. ตออุปกรณปอนขอมูลตอพวง CU-10 และไมโครโฟน MP-2 เขากับขั้วตอที่ชุด
แฮนดฟรี

4. ชารจโทรศัพทมือถือของ Nokia ที่รองรับผานชุดอุปกรณรถโดยตอปลายดานหนึง่
ของสายชารจ CA-134 เขากับชุดแฮนดฟรี และปลายอีกดานเขากับขั้วชารจ 
2.0 mm (0.08 นิ้ว) ของโทรศัพท

5. เปดชุดอุปกรณรถ กดที่แปนในโหมดสแตนดบาย จากนั้นเลือก Settings > Audio > 
Music output > System connector

ใชแอมปลิฟายเออรชุดอุปกรณรถเพื่อเรียกสายและแอมปลิฟายเออรวิทยุ
ติดรถยนตเพ่ือเปดเลนเพลง
ระหวางการติดตั้งนี้ วิทยุติดรถยนตจะปดเสยีงเมื่อเรยีกหรือรับสาย

แอมปลิฟายเออรและอีควอไลเซอรของวิทยุติดรถยนตจะถูกใชสําหรบัเปดเลนเพลงกับ
อุปกรณเชื่อมตอที่รองรบัโพรไฟล A2DP แอมปลิฟายเออรในตัวของชุดอุปกรณรถจะ
ถูกใชสําหรับเรียกสาย
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1. การตอสาย ISO เขากับวิทยุตดิรถยนต

• ถอดสายที่ไมเกี่ยวของออกจากวิทยุติดรถยนต จากนั้นเสยีบสาย ISO เขาแทนที่ 
ตอปลายดานเปดของสายเขากบัลําโพงวิทยุตดิรถยนต

• ตอสาย Mute 1, Mute 2 หรือ Mute 3 ที่วิทยุติดรถยนตเขากับสาย ISO 
ปลอยสายปดเสียงอ่ืน ๆ  ที่ตอคางไวเหมือนเดิม

• เสียบปลั๊กไฟของสาย ISO เขากับขัว้ตอที่ชุดแฮนดฟรี

• ตรวจสอบขาจายไฟ +12-V และขาสตารทรถที่วิทยุตดิรถยนตและขาเชื่อมตอ
ที่เกีย่วของสําหรับสาย ISO ในกรณีที่จําเปนใหสลับขาตอที่ฟวสสาย ISO ตอสาย
ISO เขากับขัว้ตอ ISO เปดสองชุด

2. เสียบสาย ISO เขากับขั้วตอที่ถูกตองของชุดแฮนดฟรี

3. ตัดลูปตามที่กํากับไวเปนภาพกรรไกร

4. ตอสัญญาณสเตอรโิอขาออกสําหรับชุดแฮนดฟรีเขากับสัญญาณขาเขา AUX ของ
วิทยุติดรถยนต ใชสายเฉพาะสําหรับวทิยตุิดรถยนต (ไมไดจัดมาใหกับชุดอุปกรณรถ)

5. ตออุปกรณปอนขอมูลตอพวง CU-10 และไมโครโฟน MP-2 เขากับขัว้ตอที่ชุด
แฮนดฟรี

6. ชารจโทรศัพทมือถือของ Nokia ที่รองรับผานชุดอุปกรณรถโดยตอปลายดานหนึง่
ของสายชารจ CA-134 เขากับชุดแฮนดฟรี และปลายอีกดานเขากับขั้วชารจ 2.0 mm
(0.08 นิว้) ของโทรศัพท

7. เปดชุดอุปกรณรถ กดที่แปนในโหมดสแตนดบาย จากนั้นเลือก Settings > Audio > 
Music output > Automatic detection

ใชสายไฟ CA-153P
ระหวางการติดตั้งนี้ วิทยุติดรถยนตจะปดเสยีงเมื่อเรยีกหรือรับสาย
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ลําโพง SP-3 ใชสําหรับเรยีกสาย โดยแอมปลิฟายเออรและอีควอไลเซอรสําหรับวทิยุ
ติดรถยนตจะถูกใชเพื่อเปดเลนเพลงจากอุปกรณเชื่อมตอที่รองรบัโพรไฟล 
A2DP Bluetooth

1. ตอสายที่เกี่ยวของสําหรับชุดสายไฟ CA-153P เขากับแบตเตอรี่รถและสายสตารทรถ 
(หากมีใชงาน) ตอสายปดเสยีงวิทยุติดรถยนต (ถามี) เขากับวิทยุตดิรถยนต

2. เสียบสายไฟเขากับขั้วตอท่ีถูกตองของชุดแฮนดฟรี

3. ตอลําโพง SP-3 เขากับขั้วตอของชุแฮนดฟรี

4. ตอสัญญาณสเตอรโิอขาออกสําหรับชุดแฮนดฟรีเขากับสัญญาณขาเขา AUX 
ของวิทยุติดรถยนต ใชสายเฉพาะสําหรับวทิยตุิดรถยนต (ไมไดจัดมาใหกบั
ชุดอุปกรณรถ)

5. ตออุปกรณปอนขอมูลตอพวง CU-10 และไมโครโฟน MP-2 เขากับขั้วตอที่ชุด
แฮนดฟรี

6. ชารจโทรศัพทมือถือของ Nokia ที่รองรับผานชุดอุปกรณรถโดยตอปลายดานหนึ่ง
ของสายชารจ CA-134 เขากับชุดแฮนดฟรี และปลายอีกดานเขากับขั้วชารจ 2.0 mm
(0.08 นิว้) ของโทรศัพท

7. เปดชุดอุปกรณรถ กดที่แปนในโหมดสแตนดบาย จากนั้นเลือก Settings > Audio > 
Music output > Automatic detection หรอืในกรณทีี่ตองการเปดเลน
เพลงผานลําโพงตอพวง (เชน SP-3) ใหเลือก Mono speaker แทน Automatic 
detection
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หามใชแอมปลิฟายเออรในตัวชุดแฮนดฟรีเพื่อขับชุดลําโพงตอพวงเพือ่เปดเลนเพลง 
หากตองการเปลี่ยนฟวสสาย CA-153P ใหใชเฉพาะฟวสที่พกิัด 2-A หรือต่ํากวานี้
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การดูแลและบํารุงรักษา
ชุดติดรถยนตของคุณเปนผลิตภัณฑที่ไดรับการออกแบบและผลิตมาเปนพิเศษ จึงควร
ใชงานดวยความระมัดระวังตอไปนี้คือคําแนะนําเพื่อชวยในการรกัษาสิทธ์ิการรับประกัน 
ของคุณ

• เก็บรักษาชุดตดิรถยนตใหแหงเสมอ ฝน ไอน้ําความชื้นและของเหลวทุกชนิดอาจมี
แรเปนสารประกอบซึง่จะทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสขึน้สนมิ

• อยาใชหรือเก็บชุดติดรถยนตไวในที่มีฝุนละอองหรอืคราบสกปรกสวนประกอบที่มี
การเคลื่อนที่และสวนประกอบทางอิเล็กทรอนกิสอาจเสียหายได

• อยาพยายามเปดแยกชุดติดรถยนต
• หามใชสารเคมีเขมขน น้ํายาทําความสะอาดหรือสารซกัฟอกเพื่อทําความสะอาด

ชุดติดรถยนต 
• อยาทาสีชิ้นสวนของชุดตดิรถยนตเนื่องจากสอีาจเขาไปอุดตันในชิ้นสวนที่เลื่อนได

และอาจสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน
หากชุดติดรถยนตทํางานผิดปกติ ใหนําชิ้นสวนที่มีปญหาไปยังศูนยบรกิารที่ไดรบัอนญุาต 
ท่ีใกลที่สดุเพื่อดําเนินการแกไข
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ขอมูลเพิ่มเติมดานความปลอดภัย

■ รถยนต
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในเครือ่งยนตของยานพาหนะที่ติดตัง้ไม
ถูกตองหรือมีการปองกันไมเพยีงพอเชน ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคมุดวยอิเล็กทรอนกิสระบบ
เบรก ABS แบบอิเล็กทรอนิกสระบบถุงลมนิรภัยโปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติมกับบริษัท 
ผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสรมิตางๆ ที่ตดิตั้งไวในรถของคณุ

การติดตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตรายและทําใหการรับประกันเปน
โมฆะดวยควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในรถยนต
ไดรบัการติดตั้งและทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกสหรือวัตถุระเบิด
ไวรวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท และอุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนตที่มีถุงลม 
นิรภัย โปรดสังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกดวยแรงอัดที่แรงมากดังนั้นคุณไมควร 
ติดตั้งอุปกรณหรอืวางโทรศัพทมือถือไวเหนอืถุงลมนิรภัยหรอืในบริเวณที่ถุงลมนริภัย
อาจพองตัวออกการติดตั้งอุปกรณไรสายไวในรถอยางผิดวิธีอาจกอใหเกิดอันตรายรายแรง
ในขณะที่ถุงลมนิรภัยพองตัวออกได
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