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คําประกาศเรื่องความสอดคลอง
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Nokia, Nokia Connecting People, Navi และ โลโก Nokia Original Accessories 

เปนเครื่องหมายการคาหรือเคร่ืองหมายการคา จดทะเบียนของบริษทั Nokia Corporation 
ชื่อผลิตภัณฑและบริษัทอืน่ๆ ท่ีกลาวถึงในที่นี้อาจเปนเครื่องหมายการคาหรือชื่อทางการคา
ของเจาของผลิตภัณฑนั้นๆ

Bluetooth เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.

หามทําซ้ํา สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเน้ือหาสวนหนึ่งสวนใดหรือท้ังหมดของเอกสารฉบับนี้ 
โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก Nokia

โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเน่ือง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลง
และปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑท่ีอธิบายไวในเอกสารฉบับนี้โดยไมตองแจงใหทราบ 
ลวงหนา

โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเน่ือง ดังน้ัน เราจึงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนแปลง
และปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑท่ีอธิบายไวในเอกสารฉบับนี้โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา 

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

ผลิตภัณฑท่ีวางจําหนายอาจแตกตางกันไปตามภูมิภาคกรุณาสอบถามรายละเอียดจากตัวแทน
จําหนายของ Nokia

การควบคุมการสงออก
ผลิตภัณฑรุนนี้เปนสินคาเทคโนโลยีหรือซอฟตแวรภายใตกฎหมายและขอบังคับการสงออกของ
ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ หามกระทําการใด ๆ  ท่ีขัดตอกฎหมาย

ฉบับท่ี 1.1
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ขอมูลดานความปลอดภยั

โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปน
การผิดกฎหมายได รายละเอยีดเพ่ิมเติมไดจากคูมือผูใชและคําแนะนําในการตดิตัง้

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 กรุณาอานคูมือของอุปกรณนั้นๆ เพ่ือศึกษาราย
ละเอียดขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย หามตอโทรศัพทเขากับอปุกรณท่ีไมสามารถใชงานรวมกันได

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์
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เริ่มตนใชงานอยางรวดเร็ว

เนื้อหาสวนนีอ้ธิบายคราว ๆ  เกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานของชุดอุปกรณในรถ ดูราย
ละเอียดเพิ่มเติมไดจากเนื้อหาที่ระบใุนคูมือชุดนี้

■ ติดต้ังครั้งแรก
1. เปดชุดอุปกรณรถ (ดูหนา13) และโทรศัพทมือถือหรือเครื่องเลนเพลง

2. เมื่อระบบแจงใหเลือกภาษาแสดงขอความที่หนาจอชุดรถติดรถยนต ใหปรับแปน 
NaviTM เพื่อเลือกภาษาที่ตองการ จากนัน้กดที่แปน

3. เปดใชระบบ Bluetooth จากโทรศัพทหรือเครือ่งเลนเพลง จากนั้นตัง้คาการเชื่อมตอ 
Bluetooth ระหวางชุดอุปกรณรถและอุปกรณของคุณ

4. เมื่อระบบแจงใหคัดลอกรายชือ่จากอุปกรณของคุณลงในชุดอุปกรณรถ ใหปรับแปน 
Navi เพื่อไลรายการไปที่ Yes จากนัน้กดที่แปนเพื่อเริ่มการคดัลอก ในกรณีที่เลือก No 
คุณจะไมสามารถใชรายชื่อท่ีบันทึกไวเพื่อเรียกสายจากชุดอุปกรณรถ

■ อปุกรณปอนขอมูล
ในกรณีที่ใชอุปกรณปอนขอมูลเพื่อสั่งงานเครื่องเลน
เพลงที่ตอเขากับชุดอุปกรณรถฟงกชั่นของเครื่อง
เลนเพลงจะปรากฏที่หนาจอชุดอุปกรณรถ

1. ปุมโทร

กด  เพื่อใชระบบเรยีกสายดวยเสียงสําหรับ
โทรศัพทมือถือท่ีรองรบัเม่ือไมไดใชสายอยู

2. ปุมปดเสียง

กด  เพื่อปดเสียงหรือเปดเสยีงลําโพงตอพวง
ในโหมดสแตนดบาย

กด  เพื่อปดหรือเปดเสียงไมโครโฟนระหวางใชสาย

กด  คางไวประมาณ 2 วินาทีเพื่อสลับสายจากชุดอุปกรณรถไปที่อุปกรณเชื่อมตอ
ท่ีรองรบั

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์
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3. ปุมโหมด

กดปุมโหมดเพื่อสลับระหวางโหมดสแตนดบายและเมนูเครื่องเลนเพลง

จากเมนเูครื่องเลนเพลง ใหกดปุมโหมดเพื่อเริ่ม หยุดชั่วคราวหรือเปดเลนเพลง
ตอจากเครื่องเลนเพลงท่ีรองรบัที่ตอกับชุดอุปกรณรถ

4. ปุมโทร

• กด  เพือ่เรยีกหรือรับสายหรอืสลับสายที่ใชกับสายที่พักอยู
• กด  ดูรายการหมายเลขที่เรยีกลาสุดในโหมดสแตนดบาย
• กด  สองครัง้เพื่อเรียกสายลาสุดซ้ําในโหมดสแตนดบาย

5. ปุมวางสาย

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

ระบบสตารทรถ)

6. แปน Navi (เรยีกตอจากนี้วาแปน)

• ปรับแปนไปทางซายหรือขวาเพื่อควบคมุระดับเสยีงระหวางเรียกสายหรือ
ขณะรับฟงเพลง หรือเพื่อไลรายการเมนูตาง ๆ

• ปรับแปนไปทางซายในโหมดสแตนดบายเพือ่กรอกหมายเลขโทรศัพทหรือใช
ระบบเรียกสายดวน

• ปรับแปนไปทางขวาในโหมดสแตนดบายเพือ่คนหารายชื่อจาก Contacts

• กดแปนเพื่อสั่งการฟงกชั่นตามที่ปรากฏดานลางของหนาจอ

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์
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1. เกริน่นํา

คุณสามารถรับและเรียกสายผานระบบแฮนดฟร ีพรอมทั้งรับฟงเพลงจากอุปกรณที่
รองรับไดผานชุดแสดงผลติดรถ Nokia CK-600

และสามารถคัดลอกรายชื่อจากอุปกรณสองเครือ่งท่ีรองรับเพือ่ใหผูใชสองรายสามารถ
แชรขอมูลการติดตอรวมกันทันทีหลังจากเชื่อมตออุปกรณกับชุดอุปกรณรถ รายชื่อและ
ฟงกชั่นเมนขูองชุดอุปกรณรถสามารถเรยีกใชไดผานอุปกรณปอนขอมูลและชุดแสดงผล
ที่จัดมาให

สามารถเขาคูชุดอุปกรณรถกับอุปกรณ Bluetooth สงูสดุแปดตัวตอครั้ง โดยสามารถ
เชื่อมตอกับโทรศัพทมือถือที่รองรับกับเครื่องเลนเพลงพรอม ๆ  กัน

อานคูมือตอไปนี้อยางละเอียดกอนตดิตั้งและใชงานชุดอุปกรณรถอยางถูกตอง อาน
รายละเอียดจากคูมือผูใชเครือ่งท่ีเชื่อมตอกับอุปกรณติดรถ โดยมีขอมูลดานความ
ปลอดภัยและการดูแลรกัษาเครื่องจัดไวให

เขาไปที่ www.nokia.co.th/support หรอืเวบ็ไซตของโนเกยีในพืน้ที่เพื่อรับทราบ
คําแนะนําลาสุด ขอมูลเพิม่เติมเกี่ยวกับผลิตภณัฑและขอมูลดาวนโหลดสําหรับอุปกรณ
Nokia ของคณุ

ผลิตภัณฑอาจประกอบดวยชิ้นสวนขนาดเล็ก โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวใหพนมือเด็ก

■ เกี่ยวกบัเอกสารชุดนี้
การติดตั้งและการทํางานมีอธิบายไวใน “เริ่มตนใชงาน” หนา 10, “การโทร” หนา 17, 
“เครือ่งเลนเพลง” หนา 20, “รายชื่อ” หนา 22 และ “การตั้งคา” หนา 24 

ดูคําแนะนําในการแกไขปญหาไดจาก “การแกไขปญหา” หนา 27

ดูการติดตั้งในรถไดจาก “การติดตัง้” หนา 30 ควรติดตั้งชุดอุปกรณรถโดยผูเชี่ยวชาญ
โดยใชชิ้นสวนแทของ Nokia ที่จัดมาใหในชุดผลิตภัณฑจัดจําหนาย

■ เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ชวยใหคุณสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณที่รองรับ
โดยไมตองมีสายเชื่อมตอ อุปกรณติดรถยนตและอุปกรณอ่ืน ๆ  ไมจําเปนตองอยูใน

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์
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ระยะที่มองเหน็ได แตควรอยูภายในระยะหางกันไมเกิน 10 เมตร (33 ฟตุ) การเชื่อมตอ
อาจไดรับสญัญาณรบกวนจากสิ่งกีดขวาง เชน ผนังหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ

ชุดอุปกรณรถรองรบั Bluetooth Specification 2.0 สําหรบัโพรไฟลตอไปนี ้
Hands-Free Profile (HFP) 1.5 (สําหรับใชแฮนดฟรีชุดอุปกรณรถกับโทรศัพท
มือถือเพื่อเรียกสาย) Phone Book Access Profile (PBAP) 1.0 (สําหรบัคัดลอก
รายชื่อจากอุปกรณมือถือลงในชุดอุปกรณรถ) Advanced Audio Distribution Profile 
(A2DP) 1.0 (สําหรับสตรีมเพลงจากเครื่องเลนเพลงไปยังชุดอุปกรณรถ) และ Audio 
Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0 (เพื่อเปดใชเครื่องเลนเพลงที่
เชื่อมตอโดยใชอุปกรณปอนขอมูล) ตรวจสอบอุปกรณอ่ืน ๆ  วารองรับการใชงานกับ
อุปกรณนีห้รือไมกับผูผลิต

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์
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2. เริม่ตนใชงาน

■ ช้ินสวน
ชุดอุปกรณรถมีสวนประกอบดังตอไปนี:้

1. ชุดแฮนดฟร ีHF-23

2. สายมาตรฐาน ISO รุน CA-152 (หากจัดมาใหพรอมชุดจัดจําหนาย)

3. สายไฟ CA-153P (หากจัดมาใหพรอมชุดจัดจําหนาย)

4. ไมโครโฟน MP-2

5. ชุดแสดงผล SU-34

6. สายชารจ CA-134 พรอมปล๊ักตอ Nokia ขนาด 2.0 mm

7. อุปกรณจายสญัญาณ CU-10 พรอมแปนปรับ Navi

8. ลําโพง SP-3 (หากจัดมาใหพรอมชุดจัดจําหนาย)

2

1

3

5

6

7

10

9

8

4
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9. กระเปา CP-335 สําหรับเก็บจอแสดงผลเมื่อไมไดใช

10. CD ที่จัดเก็บคูมือผูใชและคูมือการติดตั้งไว

■ อปุกรณปอนขอมูล CU-10
สามารถใชอุปกรณติดรถยนตผานอุปกรณปอน
สัญญาณ อุปกรณจัดมาใหพรอมกับแปนปรับ Navi 
สามารถปรับหมุนหรือกดเลือกได

1. ปุมโทร

2. ปุมปดเสียง

3. ปุมโหมด

4. ปุมโทร

5. ปุมวางสาย

6. แปน Navi (เรียกตอจากนี้วาแปน)

แปนจะสองสวางเพื่อใหใชงานไดสะดวกในที่มืดสําหรับฟงกชั่นที่ใชงานไดผานอุปกรณ
ปอนขอมูล ดูรายละเอียดจาก “อุปกรณปอนขอมูล” หนา 6

■ จอแสดงผลและโหมดสแตนดบาย

หมนุจอแสดงผล
เมื่อตอจอแสดงผลกับคอนโซลหนารถโดยใชฐานที่จัด
มาให คณุสามารถหมุนจอไดสูงสุด 24 องศาไปทาง
ซายหรอืขวา และขึน้หรือลง 20 องศา

เมื่อตอจอแสดงผลกับคอนโซลหนารถโดยใชแผนยึด
ที่จัดมาให คุณสามารถหมุนจอไดสงูสดุ 15 องศา
ไปทางซายหรือขวา และขึ้นหรอืลง 10 องศา 

อยาพยายามฝนหมุนจอมากเกินกวานี้

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์
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จัดเก็บจอไวโดยใชกระเปาท่ีจัดมาให
เมื่อไมไดใชจอ ใหปลดจอออกจากฐานหรอืแผนยึด จากนั้นใสลงในกระเปาที่จัดมา
ใหเพื่อปองกันรอยขดีขวน

ขอมูลปรากฏในโหมดสแตนดบาย
เมื่อชุดอุปกรณรถอยูในโหมดสแตนดบายและตอกับอุปกรณที่รองรับโดยใชเทคโนโลยี
ไรสาย Bluetooth ขอมูลตอไปนี้จะปรากฏขึน้:

1. สถานะปจจุบนัของชุดอุปกรณรถ เชนประเภท
อุปกรณท่ีเชื่อมตอ (โทรศัพทมือถือที่รองรับ
หรือเครื่องเลนเพลง) 

2. ความแรงของสัญญาณเครือขาย ณ ตําแหนง
ปจจุบัน หากโทรศัพทท่ีเชื่อมตอมีแจงขอมูลนี้ 
แถบจํานวนมากแสดงวาสัญญาณแรงดีกวา

3. ชื่อหรือโลโกของผูใหบริการ หากโทรศัพทที่
เชื่อมตอแจงขอมูลนี้

4. สถานะแบตเตอรีข่องโทรศัพทที่เชื่อมตอหากโทรศัพทมีขอมูลนีจ้ํานวนแถบที่
มากกวาแสดงวามีพลังงานเหลืออยูมากขึ้น

5. การทํางานที่สามารถเรียกใชจากแปนจากโหมดสแตนดบาย ใหกดแปนเพื่อเปด
ฟงกช่ันเมนตูาง ๆ

กรอกเบอรโทรศัพทเองหรอืใชการเรียกสายดวนโดยปรับแปน Navi ไปทางซาย โปรด
ดูรายละเอียดที่ “โทรดวน” (การเชื่อมตอ) หนา 22

คนหารายชื่อจาก Contacts ในชุดอุปกรณรถโดยปรบัแปนไปทางขวา โปรดดูรายละเอียด
ที่ “การคนหารายชื่อ” (การเชื่อมตอ) หนา 22

ดูหมายเลขที่โทรออกลาสดุ ใหกดปุม  โปรดดูรายละเอียดที่ “ขอมูลการใช” (การเชื่อมตอ) 
หนา 18

■ ไลรายการเมนู
ฟงกชั่นชุดอุปกรณรถหลายอยางจะถูกจัดกลุมเมนูไว

เปดใชรายการฟงกชั่นเมนูในโหมดสแตนดบายโดยกดแปนเมื่อปรากฏคําวา Menu 
ท่ีดานลางของหนาจอ

1

2 3 4

5
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ไลรายการ (เชนฟงกช่ันเมน)ู หรือดูรายการภายในโดยปรับแปนไปทางซายหรือขวา 
เลือกรายการโดยไลไปยังรายการที่ตองการ จากนั้นกดที่แปน

กลับเขาสูเมนกูอนหนาโดยกด  กลับไปที่โหมดสแตนดบายโดยกดปุม  คางไวจน
กระทั่งหนาจอโหมดสแตนดบายปรากฏขึน้

■ การเปดหรอืปดชุดอุปกรณรถ
หากไมแนใจวาตอสายตรวจจับการสตารทรถไวหรอืไม ใหสอบถามกับชางที่ติดตั้ง
อุปกรณติดรถยนต

เปดใชงาน
หากสายไฟสตารทตออยู ใหบดิสวิตชกุญแจ เมื่อเปดชุดอุปกรณรถจอและไฟแสดง
สถานะของอุปกรณปอนขอมูลจะติดสวาง

หากสายตรวจสอบการสตารทรถไมไดเชื่อมตอ ใหกดปุม  คางไวเปนเวลาประมาณ 
5 วินาที หรือบิดสวติชกุญแจ เริ่มการขบัขี่และรอจนกระทั่งเซน็เซอรตรวจจับความ
เคลื่อนไหวภายในเปดใชงานอุปกรณตดิรถยนตโดยอัตโนมัติ (หากเปดเซ็นเซอรตรวจจับ
การเคลื่อนไหวไว) ในกรณีที่เปดเซ็นเซอรตรวจจับการเคลื่อนไหวชุดอุปกรณรถจะปด
ทํางานหลังผานไป 2 นาทีโดยไมมีการเชื่อมตอโทรศัพทกับชุดอุปกรณรถในเวลานี้ 
เปดชุดอุปกรณรถอีกครัง้โดยกด  คางไวประมาณ 5 วินาที เปดหรือปดเซ็นเซอร
ตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยกดที่แปนในโหมดสแตนดบาย จากนัน้เลือก Settings > 
Installation > Ignition sensor

หลังจากเปดใชอุปกรณติดรถยนต ระบบจะพยายามเชื่อมตอ Bluetooth กับโทรศัพท
ท่ีมีการใชงานรวมกันครั้งลาสุด

ปดใชงาน
หากสายตรวจสอบการสตารทรถเชื่อมตออยู ใหดับเครือ่งยนต หากกําลังใชสายโทรศัพท
ที่ตอกับอุปกรณติดรถยนต ชุดอุปกรณติดรถยนตจะปดการทํางานหลังจากสิ้นสดุการ
ใชสาย เมื่อปดชุดอุปกรณรถ จอและไฟแสดงสถานะของอุปกรณปอนขอมูลจะดับลง

หากสายตรวจสอบการสตารทรถไมไดเชื่อมตอ ใหกดปุม  คางไวเปนเวลาประมาณ 
5 วินาทีเพือ่ปดชุดอุปกรณรถ หากสายสัญญาณสตารทรถไมตออยูและคุณปลดการ
เชื่อมตอ
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อุปกรณกับชุดอุปกรณรถ (เชน เพื่อพกพาไปดวย) ชุดอุปกรณรถจะปดการทํางาน
อัตโนมัติหลังผานไป 2 นาที

หลังจากปดสวิตชกุญแจรถ อยาปลอยโทรศัพทใหเชื่อมตอกับอุปกรณเลนเพลงคางไว 
ทั้งนีเ้พื่อปองกันการถายประจุแบตเตอรี่รถโดยไมไดตั้งใจ หากตอโทรศัพทหรอื
อุปกรณเลนเพลงคางไวกับอุปกรณตดิรถยนต อุปกรณติดรถยนตจะปดการทํางาน
อัตโนมัติหลังจาก 12 ชั่วโมง

■ การใชงานครัง้แรก
เมื่อเปดใชงานชุดอุปกรณรถเปนครั้งแรก ระบบจะแจงใหเลือกภาษาที่ตองการสําหรับ
การแสดงผลของชุดอุปกรณรถ ปรับแปนเพื่อไลรายการภาษาที่ตองการ จากนั้นกดที่แปน 

หลังจากเลือกภาษา คุณจะไดรบัแจงใหเขาคูและเชื่อมตอชุดอุปกรณรถกับอุปกรณที่
รองรับผานเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth ดูขัน้ตอนที่ 3 ถึง 5 ใน 
“เขาคูและตอชุดอุปกรณรถ” หนา 14

เมื่ออุปกรณเชื่อมตอกับชุดอุปกรณรถ คุณจะไดรบัแจงใหคัดลอกรายชื่อจากอุปกรณเขา
ในชุดอุปกรณรถ เริม่การคัดลอกโดยเลือก Yes หากเลือก No คุณจะไมสามารถใชรายชื่อ
ที่บนัทึกไวเพื่อเรียกสายผานชุดอุปกรณรถได ดูการคัดลอกรายชื่อในภายหลังไดจาก 
“คัดลอกรายชื่อลงในชุดอุปกรณรถ” หนา 23

■ เขาคูและตอชุดอุปกรณรถ
กอนใชอุปกรณติดรถยนต จะตองเชื่อมตอ (เขาคู) กับโทรศัพทมือถือหรอือุปกรณเลน
เพลงที่รองรบัเทคโนโลยไีรสาย Bluetooth โปรดดูเพิม่เตมิที่ “เทคโนโลยีไรสาย 
Bluetooth” หนา 8

ในกรณีที่ใชอุปกรณกับชุดอุปกรณรถ ใหยดึอุปกรณไวกับรถโดยใชฐานพกพาที่รองรับ 
ทั้งนีคุ้ณสามารถเชื่อมตอ Bluetooth คางไวในรถแมวาจะเก็บอุปกรณไวในกระเปาถือ
ก็ตาม

การชารจไฟแบตเตอรี่ในอุปกรณของ Nokia ขณะใชงานชุดอุปกรณติดรถนั้นทําโดย
ใชสายชารจที่จัดมาให

สามารถเขาอุปกรณติดรถยนตกับอุปกรณอ่ืนไดสงูสุดแปดรายการ โดยอุปกรณตัวหนึ่ง
จะตองรองรับโพรไฟล HFP (หรือ AVRCP) และอีกตัวรองรับโพรไฟล A2DP Bluetooth
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เขาคูและเชื่อมตอกับโทรศัพทหรือเคร่ืองเลนเพลง
ในกรณีที่โทรศัพทรองรบัโพรไฟล HFP และ A2DP (หรือ AVRCP) รวมท้ังสามารถ
เปดเลนเพลงได คุณสามารถใชชุดอุปกรณรถเพื่อใชสายโทรหรือเปดเลนเพลง

หากโทรศัพทไมรองรับโพรไฟล A2DP Bluetooth คณุสามารถเขาคูชุดอุปกรณรถกับ
โทรศัพทและอุปกรณเลนเพลงท่ีรองรับโพรไฟลนีแ้ยกกันได

การเขาคูและเชือ่มตอชุดอุปกรณรถกับโทรศัพทหรืออุปกรณเลนเพลงที่รองรบัหลังการ
ใชงานเปนครั้งแรก

1. เปดชุดอุปกรณรถและโทรศัพทหรอืเครื่องเลนเพลง

หากตองการเขาคูและตออุปกรณเลนเพลงที่รองรับโพรไฟล A2DP Bluetooth 
ใหปลดชุดอุปกรณรถจากโทรศัพทหากโทรศัพทรองรับโพรไฟลนี้

2. กดแปนในโหมดสแตนดบาย จากนัน้เลือก Bluetooth > Paired devices > Pair new 
device

3. เปดใชงานคุณสมบัติ Bluetooth ที่ตัวเครื่อง จากนั้นตั้งคาใหคนหาอุปกรณ 
Bluetooth ดูคําแนะนําในคูมือผูใชของอุปกรณของคณุ

4. เลือกชุดอุปกรณรถ (Nokia CK-600) จากรายการอุปกรณที่พบหรือทําตาม
คําแนะนําในคูมือผูใชสําหรับอุปกรณ

รหัสผาน Bluetooth 0000 จะปรากฏที่จอแสดงผลชุดอุปกรณรถ

5. ปอนรหัสผาน Bluetooth 0000 เพื่อเขาคูและเชื่อมตอชุดอุปกรณรถกับอุปกรณ
ของคุณ ในอุปกรณบางรุน คุณอาจตองทําการเชื่อมตอหลังจากที่เขาคูเสร็จ ดูใน 
“เชื่อมตอชุดอุปกรณสําหรบัรถดวยตัวเอง” หนา 16 หรือจากคูมือผูใชอุปกรณ

หากอุปกรณของคณุไมมีแปนกด ใหใชรหัสผาน 0000 เปนคาเริ่มตน หากไมเปน
ไปตามนี ้ใหดูคูมือผูใชอุปกรณเพื่อแกไขรหัสผาน Bluetooth เริ่มตนเปน 0000

หากเขาคูเสร็จสิ้น และอุปกรณเชื่อมตอกับชุดอุปกรณรถ ขอความที่เกีย่วของจะ
ปรากฏขึ้นที่จอแสดงผลชุดอุปกรณรถ นอกจากนี้ชุดอุปกรณรถจะปรากฏอยูที่เมนู
โทรศัพทหรือเครื่องเลนเพลง โดยสามารถเรียกดูรายการอุปกรณ Bluetooth ท่ีเขาคู
อยูในปจจุบันได
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เชื่อมตอชุดอุปกรณสําหรับรถดวยตัวเอง
เชื่อมตอชุดอุปกรณรถเขากับโทรศัพทหรอืเครื่องเลนเพลงท่ีเขาคูไวดวยตวัเองเมื่อเปด
ใชชุดอุปกรณรถอยูโดยกดที่แปนในโหมดสแตนดบาย เลือก Bluetooth > Connect 
phone หรือ Connect music player จากนัน้เลือกอุปกรณจากรายการ

เชื่อมตอชุดอุปกรณโดยอัตโนมัติ
คุณสามารถตั้งคาโทรศัพทเพือ่ใหชุดอุปกรณรถทําการเชื่อมตอโดยอัตโนมัติเปด
ใชคุณสมบัตินีจ้ากอุปกรณของ Nokia โดยเปลี่ยนคาอุปกรณที่เขาคูไวจากเมนู Bluetooth

เมื่อเปดใชงานชุดอุปกรณรถ ชุดอุปกรณรถจะพยายามเชื่อมตอ Bluetooth กับโทรศัพท
ที่ใชครั้งลาสุด หากไมสําเร็จ ชุดอุปกรณรถจะพยายามเชื่อมตอกบัโทรศัพทที่ใชครั้งลาสุด
เปนอันดับที่สอง

ยกเลกิการเชื่อมตอชุดอุปกรณในรถ
ปลดการเชื่อมตอชุดอุปกรณรถจากโทรศัพทหรือเครื่องเลนเพลงโดยปดการเชื่อมตอ
ในเมนู Bluetooth ของอุปกรณ หรือกดแปนในโหมดสแตนดบาย จากนัน้เลือก 
Bluetooth > Active devices และเลือกอุปกรณท่ีตองการปลดการเชื่อมตอ

จัดการหรือลางรายการอุปกรณท่ีเขาคูแลว
ชุดอุปกรณรถจะบันทึกขอมูลการเขาคูของอุปกรณ Bluetooth แปดตวัลาสดุที่ถูก
เขาคูไวดวยกัน

ลบอุปกรณจากรายชื่ออุปกรณท่ีเขาคูโดยกดแปนในโหมดสแตนดบาย จากนั้นเลือก 
Bluetooth > Paired devices, อุปกรณที่ตองการ จากนั้นเลือก Delete pairing

ลางรายชื่ออุปกรณที่เขาคูไวและรเีซ็ตชุดอุปกรณรถเปนคาจากโรงงานโดยกดที่แปนใน
โหมดสแตนดบาย จากนั้นเลือก Settings > Restore factory settings
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3. การโทร

■ การโทรออก
กรอกหมายเลขโทรศัพทโดยปรับแปนไปทางซายในโหมดสแตนดบายไลไปที่เลขตัวแรก
ของเบอรโทรศัพท จากนั้นกดแปน เลือกเลขอ่ืน ๆ  ของเบอรโทรศัพทในลักษณะเดียวกัน 
(ลบเลขกอนหนาโดยกด ) หลังจากไดเบอรโทรศัพท ใหกด  เพือ่โทรออก ตัดสาย 
(หรือยกเลิกการโทรออก) โดยกด 

ดูการคนหารายชื่อจาก Contacts ไดจาก “การคนหารายชื่อ” หนา 22

เรียกสายโดยใชเบอรที่โทรออกลาสุดโดยกด  สองครั้ง เรียกสายโดยใชเบอรโทรลาสดุ
อ่ืน ๆ  โดยกด  ไลไปยังรายชื่อหรอืเบอรโทรศัพทที่ตองการ จากนัน้กด 

เปดใชระบบเรียกสายดวยเสียงจากโทรศัพทที่ทําการเชื่อมตอโดยกด  ขณะไมได
ใชสาย หากโทรศัพทรองรบัคุณสมบัตินีร้วมกับชุดอุปกรณรถ ดําเนินการตามที่ระบุ
ในคูมือผูใชโทรศัพท สําหรับการเรียกสายดวยเสียง ใหบนัทึกเสียงชุดคําสัง่สําหรับ
รายชื่อท่ีตองการไวในโทรศัพทของคุณ

■ การรับสายเรียกเขา
รับสายโดยกด  หรือกดที่แปน ชื่อผูเรยีกสายจะปรากฏขึน้หากเครอืขายรองรับ
ฟงกชั่นนีแ้ละคุณทําการคดัลอกขอมูลรายชื่อของผูเรยีกสายจากอุปกรณที่เชื่อมตอลง
ในชุดอุปกรณรถ (ดูใน “คัดลอกรายชื่อลงในชุดอุปกรณรถ” หนา 23) หากคุณไมยอม
รับสาย สามารถดูช่ือผูเรียกสาย (หรือเบอรโทรศัพท) ไดโดยกดที่แปนหลังจากใชสาย 
(ดูเพิ่มเติมใน “ขอมูลการใช” หนา 18)

ในการปฏิเสธไมรบัสาย ใหกดปุม 

หากคุณตัง้คา Automatic answer เปน On ชุดอุปกรณรถจะรบัสายโดยอัตโนมัติ ดูใน 
“การตั้งคาผูใชและการติดตั้ง” หนา 24

พักสายโดยกดที่แปนเม่ือปรากฏขอความ Call options จากนั้นเลือก Hold 
เพื่อใชสายที่พักอยู เลือก Unhold

รับสายระหวางใชสายในกรณีท่ีเปดคุณสมบัติการรอสายไวในโทรศัพท โดยกดที่  
สายแรกจะถูกพักไว ปฏเิสธสายใหมโดยกด  สลับระหวางสายที่ใชอยูและสายที่พักอยู
กด  ตดัสายที่ใชหรือเรียกสายที่พักอยูโดยกด 
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■ ปรบัระดับเสียง
ปรับระดับเสียงระหวางใชสายหรอืเมื่อไดรบัสัญญาณแจงสายเขาโดยปรับแปนไปทางซาย
เพื่อลดระดับเสยีงหรือทางขวาเพื่อเพิ่มระดับเสียง เมื่อทําการปรับระดับเสยีงแถบแนวนอน
ท่ีดานบนของหนาจอจะเคลื่อนไปตามการปรับ ระดับเสียงจะถูกปรบัไวเฉพาะสําหรับ
สายปจจุบันเทานั้น ตั้งคาระดับเสยีงอัตโนมัติสําหรับทุกสาย โดยดูรายละเอียด จาก 
“การตั้งคาเสยีง” หนา 24

ปดเสียงโดยกด  ในโหมดสแตนดบายหรือเม่ือรับสาย คือคาระดับเสียงเดิมกด 

■ การเปดหรอืปดเสียงไมโครโฟน
ปดเสียงหรอืยกเลิกการปดเสียงไมโครโฟนระหวางใชสายโดยกด  หรือกดแปน
เมื่อปรากฏขอความ Call options จากนั้นเลือกตวัเลือกที่ตองการ ขณะปดเสียง
ไมโครโฟน  จะปรากฏขึ้น

■ ขอมูลการใช
ชุดอุปกรณรถจะบันทึกเบอรโทรศัพทที่ไมไดรบัสาย รับสายหรือเรียกสายลาสุดไว ชุด
อุปกรณรถจะบันทึกสายที่ไมไดรับและที่ไดรับเทานั้น หากระบบเครือขายรองรับฟงกชั่น
เหลานี้ และอุปกรณที่คุณเชื่อมตอกับชุดอุปกรณรถถูกเปดใช รวมทั้งอยูในเครอืขาย
ใหบรกิาร

ดูสายลาสุดโดยกดที่แปนในโหมดสแตนดบาย จากนั้นเลือก Call register และประเภท
การเรียกสาย ดูเบอรโทรศัพทของสายที่เลือกโดยกดที่แปน เรียกสายตามเบอรโทรศัพท
ท่ีตองการโดยกด 

■ โทรดวน  
คุณสามารถกําหนดปุมเรียกสายดวนสําหรับรายชื่อที่ตองการโดยใชเลข 1 - 9 ดูใน 
“โทรดวน” หนา 22

ใชระบบโทรดวนไดโดยปรับแปนไปทางซายในโหมดสแตนดบายจากนั้นไลรายการ
ไปยังเบอรโทรดวนที่ตองการ รายชื่อท่ีตัง้คาไวตามเบอรโทรดวนจะปรากฏขึ้นเรียก
สายตามรายชื่อโดยกด 

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์



การโทร

19

■ สลับสายระหวางชุดอุปกรณรถและอุปกรณที่เชื่อมตอ
สลับสายระหวางชุดอุปกรณรถกับโทรศัพทที่รองรับของคณุโดยกด  คางไวประมาณ 
2 วินาที โทรศัพทบางเครื่องอาจเปดการเชื่อมตอ Bluetooth ไวจนกวาจะตัดสาย 

สลับสายกลับไปที่ชุดอุปกรณรถโดยกดที่แปนเมื่อปรากฏขอความ Reconnect หรือใช
ฟงกชั่นที่เกี่ยวของจากอุปกรณของคุณ

■ สงคา DTMF
คุณสามารถสงคา DTMF (เชน รหัสผาน) ระหวางการใชสายได กดที่แปนเม่ือปรากฏ
ขอความ Call options จากนั้นเลือก Send DTMF 

ไลไปที่เลขตวัแรกของชุดอักขระ จากนั้นกดแปน เลือกเลขอ่ืน ๆ  ของชุดอักขระใน
ลักษณะเดียวกัน (ลบเลขกอนหนาโดยกด ) หลังจากปรากฏชุดอักขระทั้งหมดที่ตอง
การ ใหกด  เพือ่สงคา DTMF
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4. เครือ่งเลนเพลง

คุณสามารถใชชุดอุปกรณรถเพือ่รับฟงเพลงจากเครือ่งเลนเพลงที่รองรบั 
(หรือเมมโมรี่การด) โพรไฟล A2DP Bluetooth (หรอื AVRCP)

เปดเมนเูครื่องเลนเพลงโดยกดที่แปนในโหมดสแตนดบาย จากนั้นเลือก Music หรือ
กดที่ปุมโหมดเพือ่สลับระหวางโหมดสแตนดบายและเมนเูครื่องเลนเพลงชุดอุปกรณ
รถจะตรวจหาโพรไฟล Bluetooth ที่รองรับโดยเครื่องเลนเพลงที่เชื่อมตออยูและแสดง
ฟงกชั่นที่สามารถใชการได

คําเตือน: ควรฟงเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟงเสียงท่ีดังเกินไปอยางตอเน่ือง
อาจเปนอันตรายตอการไดยินเสียงของคณุ

■ ฟงเพลง
รับฟงเพลงจากเครื่องเลนเพลงผานชุดอุปกรณรถโดยตรวจสอบวาเครื่องเลนเพลงเชื่อมตอ
อยูกับชุดอุปกรณรถและพรอมใชงาน จากนั้นเปดเมนูเครื่องเลนเพลงชุดอุปกรณรถจะ
แสดงฟงกชั่นของเครือ่งเลนเพลงท่ีสามารถควบคุมผานอุปกรณปอนขอมูลได

หากเครื่องเลนเพลงของคณุรองรับโพรไฟล A2DP 
Bluetooth คณุสามารถดําเนนิการดังตอไปนี้:

• เปดเลนหรือหยุดการเลนเพลงชั่วคราวจากเครื่อง
เลนเพลงโดยกดปุมโหมด

• ปดหรือเปดเสียงขณะเปดเลนเพลงโดยกด 

หากเครื่องเลนเพลงของคณุรองรับโพรไฟล AVRCP 
Bluetooth คุณสามารถใชงานดังตอไปนีไ้ดเชนกัน:

• เลือกเพลงกอนหนาโดยกด 
• เลือกเพลงถัดไปโดยกด 
กลับไปที่หนาจอกอนหนาโดยไมหยุดการเปดเลน
โดยกด 

ออกจากโหมดสแตนดบายโดยไมหยุดเปดเลนโดย
กด  คางไวประมาณ 2 วินาที
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หากคุณรบัหรือเรียกสายขณะฟงเพลง เพลงจะหยุดเลนชั่วคราวจนกวาจะตัดสาย

■ การปรับระดับเสียงเพลง
ปรับระดับเสียงระหวางเปดเลนเพลงโดยปรับแปนไปทางซายเพือ่ลดระดับเสียงหรือทาง
ขวาเพื่อเพิม่ระดับเสยีง หรอืตัง้คาระดับเสยีงจากวิทยุติดรถยนต ตั้งคาระดับเสียง
เริ่มตนสําหรับเพลงโดยดูรายละเอียดจาก “การตั้งคาเสยีง” หนา 24

ปดเสียงโดยกด  ระหวางเปดเลนเพลง คนืคาระดับเสียงเดิมกด 

■ การต้ังคาเครือ่งเลนเพลง
ปรับคาเครื่องเลนเพลงโดยเปดเมนูเครื่องเลนเพลง จากนั้นกดแปนเม่ือปรากฏขอความ 
Music settings

ดูหรือเปล่ียนเครื่องเลนเพลงที่เชื่อมตอกับชุดอุปกรณรถโดยเลือก Active music player 
เปลี่ยนเครื่องเลนเพลงโดยเลือกเครื่องเลนที่ตองการจากรายการ โปรดดูเพิ่มเติมที่ 
“การตั้งคา Bluetooth” หนา 24

ปรับแตงเสียงเปดเลนเพลงโดยเลือก Equaliser จากนั้นเลือกตัวเลือกที่ตองการ 
คาปรับตัง้นีไ้มสามารถแกไขไดหากคณุใชเครือ่งขยายสัญญาณวิทยุติดรถยนตสําหรับ
เปดเลนเพลง

ออกจากคาเลนเพลงโดยเลือก Back

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์



รายชื่อ

22

5. รายชื่อ

สามารถคัดลอกชื่อและเบอรโทรศัพท (รายชื่อ) จากโทรศัพทมือถือสองเครื่องที่รองรับ
กับชุดอุปกรณรถ และใชรายชื่อดังกลาวเพือ่เรยีกสาย ฟงกชั่นนี้เปนประโยชนในกรณีที่
ใชชุดอุปกรณกับโทรศัพทสองเครื่อง เนื่องจากคณุสามารถเรยีกดูรายชื่อไดทันทีขณะ
ซิงครายชื่อที่บันทึกไวในโทรศัพทกับชุดอุปกรณรถอยู

รายชื่อท่ีคัดลอกจะถูกบันทึกไวในเมนู Contacts ดูรายละเอียดใน 
“คัดลอกรายชื่อลงในชุดอุปกรณรถ” หนา 23

■ การคนหารายชื่อ
ชุดอุปกรณรถใชระบบคาดเดาการคนหาเพือ่ใหสามารถเรียกคนรายชื่อที่บันทึกไวได
อยางรวดเร็ว การคนหาจะแสดงอักขระที่มี และอักขระที่ไมมีจะถูกพาดเปนแถบสีเทา

คนหารายชื่อในโหมดสแตนดบายโดยปรับแปนไปทางขวา หรือกดที่แปน จากนั้นเลือก 
Contacts > Search

ดูรายชื่อท้ังหมดที่บันทึกไวใน Contacts ใหกด  หรือเลือก 

ดูเฉพาะชื่อที่เริม่ดวยตัวอักษรที่กําหนดโดยไลไปที่อักษรตัวแรกของชื่อ จากนั้นกดที่
แปน (ดูตวัอักษรอื่น ๆ  ท่ีมีโดยเลือกลูกศรดานขวา) สามารถซ้ําขัน้ตอนนี้ไดสี่ครั้งลบตัว
อักษรกอนหนาโดยกด  ดูรายชื่อที่เริ่มตนดวยตัวอักษรที่ระบโุดยกด  หรือเลือก  
สลับกลับไปรายการตัวอักษรโดยกด 

โทรเบอรสําหรับรายชื่อที่เลือก โดยไลรายการไปยังรายชื่อท่ีตองการ จากนั้นกด  
เรียกเบอรอ่ืนในรายชื่อโดยกดที่แปน จากนั้นไลไปยังเบอรที่ตองการและกด 

■ โทรดวน
การโทรดวนเปนวิธีที่รวดเร็วในการโทรออกไปยังเบอรโทรศัพทที่คณุใชอยูเปนประจํา
สามารถกําหนดหมายเลขโทรดวนไดตั้งแต 1 - 9 

ตองเปดระบบโทรดวนกอนใชงานฟงกชั่นนี้ได (ดูใน “การตัง้คาผูใชและการติดตั้ง” 
หนา 24)

ตั้งคาการโทรดวนโดยกดแปนในโหมดสแตนดบาย จากนัน้เลือก Contacts > Speed 
dials
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• อนญุาตหรือหามการโทรดวนโดยเลือก Activate หรอื Deactivate หากปดระบบ
โทรดวน คุณจะไดรบัแจงใหเปดใชงานระบบเมื่อพยายามใชฟงกชั่นโทรดวน

• ดูรายชื่อท่ีตัง้เบอรโทรดวนไวโดยเลือก View และไลรายการตามที่ตองการเรยีก
สายตามรายชื่อท่ีเลือกโดยกดที่แปน 

• กําหนดชื่อหรือเบอรโทรศัพทสําหรับการโทรดวนโดยเลือก Assign เลือกชื่อจาก
รายชื่อ เลือกอักษรตัวแรกจากชื่อ ชื่อที่เริ่มตนดวยตัวอักษรนี้จะปรากฏขึ้นเลือกชื่อ
เบอรโทรศัพทและเบอรโทรดวนที่ตองการ

• ลบเบอรโทรดวนที่กําหนดไวโดยเลือก Delete จากนัน้เลือกรายชื่อท่ีตองการลบ
จากรายการโทรดวน รายชื่อจะถูกลบเฉพาะจากรายการโทรดวน ไมรวมใน Contacts

■ คัดลอกรายชื่อลงในชุดอุปกรณรถ
คุณสามารถคัดลอกรายชื่อท่ีบนัทึกไวในหนวยความจําเครื่องของโทรศัพทสองเครือ่งท่ี
รองรับซึ่งเชื่อมตอไวกับชุดอุปกรณรถ

คัดลอกรายชื่อจากอุปกรณท่ีเชื่อมตอโดยกดที่แปนในโหมดสแตนดบาย จากนั้นเลือก 
Contacts > Download Contacts > Yes  จะปรากฏขึ้นระหวางการคัดลอก

หากเรียกหรือรับสายขณะคัดลอกรายชื่อ การคัดลอกอาจหยุดชะงัก ในกรณนีี้ ใหเริ่ม
การคัดลอกใหมอีกครั้ง ขณะคัดลอกรายชื่อ คุณจะไมสามารถใชรายชื่อท่ีบันทึกไวใน 
Contacts ได

หากเชื่อมตออุปกรณอ่ืนกับชุดอุปกรณรถ รายชื่อที่คัดลอกจากอุปกรณกอนหนาจะ
ไมสามารถใชได ใชรายชื่อที่บันทึกไวในอุปกรณใหมผานชุดอุปกรณรถโดยคัดลอก
รายชื่อลงในชุดอุปกรณรถ

ทุกครั้งท่ีเชื่อมตออุปกรณเขากับชุดอุปกรณรถ รายชื่อท่ีบนัทึกไวใน Contacts 
จะไดรับการอัพเดตหากรายชื่อท่ีบันทึกไวในอุปกรณมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
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6. การต้ังคา 

■ การต้ังคา Bluetooth
จัดการการเชื่อมตอ Bluetooth โดยกดที่แปนในโหมดสแตนดบาย จากนั้นเลือก 
Bluetooth

ดูอุปกรณที่เชื่อมตออยูกับชุดอุปกรณรถโดยเลือก Active devices ปลดการเชื่อมตอ
อุปกรณจากชุดอุปกรณรถโดยเลือกอุปกรณที่ตองการ เชื่อมตอเขากับอุปกรณที่เขาคูไว
ขณะรายชื่ออุปกรณวางเปลาโดยกดที่แปน จากนั้นเลือกอุปกรณท่ีตองการ

ดูอุปกรณที่เขาคูไวกับชุดอุปกรณรถโดยเลือก Paired devices เขาคูชุดอุปกรณรถกับ
โทรศัพทหรือเครื่องเลนเพลงที่รองรับ โดยเลือกที่อุปกรณและ Pair new device 
ลบการเขาคูโดยเลือกที่อุปกรณ จากนัน้เลือก Delete pairing

ตอชุดอุปกรณรถเขากับโทรศัพทหรือเครื่องเลนเพลงที่เขาคูไวโดยเลือก Connect phone 
หรือ Connect music player จากนัน้เลือกอุปกรณจากรายการ โปรดดูเพิม่เติมที่ 
“เขาคูและตอชุดอุปกรณรถ” หนา 14

■ การต้ังคาผูใชและการติดต้ัง
คุณสามารถบันทึกการตั้งคาผูใชและการติดตั้งตาง ๆ  ไดสูงสดุสําหรับอุปกรณที่เขาคู
แปดตัว

การต้ังคาเสียง
ปรับการตั้งคาเสียงโดยกดที่แปนในโหมดสแตนดบาย จากนั้นเลือก Settings > Audio

กําหนดคาระดับเสยีงเริ่มตนสําหรับเรยีกสายโดยเลือก Handsfree volume ปรบัแปน
ไปทางซายเพือ่ลดเสยีงหรือทางขวาเพื่อเพิ่มเสียง จากนั้นกดที่แปน โปรดดูเพิ่มเติมที่ 
“ปรับระดับเสยีง” หนา 18

กําหนดคาระดับเสยีงเริ่มตนสําหรับเครื่องเลนเพลงโดยเลือก Music volume ปรับแปน
ไปทางซายเพือ่ลดเสยีงหรือทางขวาเพื่อเพิ่มเสียง จากนั้นกดที่แปน

กําหนดเวลาปดเสียงวิทยตุิดรถยนตโดยเลือก Phone sounds จากนั้นเลือกตวัเลือก
ที่ตองการ ในกรณีท่ีเลือก Calls only วิทยุตดิรถยนตจะปดเสียงเฉพาะเมื่อมีการรบัสาย
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ในกรณีที่เลือก Always on วิทยุติดรถยนตจะปดเสยีงเมื่ออุปกรณที่เชื่อมตอสงเสยีง เชน
ในกรณีที่มีเสียงสัญญาณแจงการรบัขอความ

เปดเสียงเตือนเมื่อเปดหรือปดชุดอุปกรณรถโดยเลือก Warning tones จากนั้นเลือก
ตัวเลือกที่ตองการ

ตั้งคาการแสดงผล
ปรับการตั้งคาการแสดงผลโดยกดที่แปนในโหมดสแตนดบาย จากนั้นเลือก Settings > 
Display

เปดหรือปดโหมดกลางคนืโดยเลือก Night mode จากนัน้เลือกตัวเลือกที่ตองการ 
ในกรณีที่เลือก On ไฟพื้นหลังหนาจอจะเปนแบบหรีไ่ด

กําหนดทิศทางการเลื่อนเมนูเมื่อปรับแปนโดยเลือก Menu rotation จากนั้นเลือก
ตัวเลือกที่ตองการ ในกรณีที่เลือก Clockwise เมนูจะปรบัหมุนในทิศทางเดียวกันกับ
แปนที่ปรบัเลือก

แกไขสีของจอแสดงผล เชน พื้นหลังและแถบความแรงสญัญาณโดยเลือก Colour themes 
จากนัน้เลือกรูปแบบสท่ีีตองการ

ปรับความสวางของหนาจอโดยเลือก Brightness จากนัน้เลือกระดับความสวางที่ตองการ

ตั้งเวลาการปดไฟพื้นหลังหนาจอในโหมดสแตนดบายโดยเลือก Auto dimming จากนั้น
กําหนดเวลาที่ตองการ ในกรณทีี่เลือก Off ไฟพื้นหลังจะติดสวางตอเนื่องเมื่อเปดใชชุด
อุปกรณรถ

การต้ังคาท่ัวไป
ปรับการตั้งคาทั่วไปโดยกดที่แปนในโหมดสแตนดบาย จากนั้นเลือก Settings > General

เลือกวาจะใหรายชื่อที่บันทึกไวใน Contacts ถูกจัดเรยีงตามชื่อหรอืนามสกุลโดยเลือกที่ 
Sort order จากนัน้เลือกตัวเลือกที่ตองการ

เปดหรือปดระบบโทรดวนโดยเลือก Speed dials จากนั้นเลือกตัวเลือกที่ตองการใน
กรณีที่เลือก On เบอรโทรศัพทที่ตั้งหมายเลขโทรดวนไวจาก 1 - 9 จะสามารถเรียก
สายไดตามที่ระบใุน “โทรดวน” หนา 18

เปดหรือปดระบบรับสายอัตโนมัติโดยเลือก Automatic answer จากนั้นเลือกตัวเลือก
ท่ีตองการ ในกรณีท่ีเลือก On ชุดอุปกรณรถจะรับสายเรียกเขาโดยอัตโนมัต ิกําหนด
ระยะเวลาในการรับสาย ใหดูจากคูมือผูใชโทรศัพท
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เปลี่ยนภาษาสําหรับชุดอุปกรณรถโดยเลือก Language setting จากนัน้เลือกภาษา
ท่ีตองการ

ดูเวอรชั่นของซอฟตแวรและฮารดแวรโดยเลือก Product info ไลดูขอมูลโดยกดที่แปน
ซ้ํา ๆ  กัน

รีเซ็ตชุดอุปกรณรถกลับเปนคาจากโรงงานโดยเลือก Restore factory settings หรือ
สามารถเปดใชชุดอุปกรณรถ และกดที่แปนคางไวประมาณ 5 วินาที

การต้ังคาการติดตั้ง
ใหแกไขคาการติดตัง้โดยชางผูชํานาญระหวางการติดตั้งชุดอุปกรณรถเทานั้น ปรบั
การตั้งคาเสียงโดยกดที่แปนในโหมดสแตนดบาย จากนั้นเลือก Settings > Installation

เปดหรือปดเซ็นเซอรจับการเคลื่อนไหวของเครื่องโดยเลือก Ignition sensor จากนัน้
เลือกตวัเลือกที่ตองการ

เลือกระบบจายสัญญาณเสยีงที่เหมาะสม เลือก Music output จากนัน้แกไขโหมดตาม
การตั้งคาของวิทยุติดรถยนต ดูรายละเอียดใน “การใชงานรวมกับวิทยุติดรถยนต” หนา 31
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7. การแกไขปญหา

■ รเีซ็ตชุดอุปกรณรถ
ชุดอปุกรณรถไมตอบสนอง จะรีเซ็ตไดหรือไม
กด  คางไวประมาณ 10 วนิาทีเมื่อเปดใชชุดอุปกรณรถชุดอุปกรณรถจะเริ่มการ
ทํางานใหม การรีเซ็ตไมไดเปนการลางคาของชุดอุปกรณรถ

■ ประเด็นเรือ่งการเชื่อมตอ
ไมสามารถเชื่อมตอชุดอุปกรณรถเขากับอปุกรณโดยใช Bluetooth
• ดูใหแนใจวาเปดชุดอุปกรณรถและเขาคูกับอุปกรณของคุณแลว
• ตรวจสอบวาเปดใชงานคุณสมบัติ Bluetooth ที่อุปกรณแลว

ชุดอปุกรณรถไมทําการเชือ่มตอระบบ Bluetooth กับอุปกรณที่เขาคูไวเมือ่
เปดสวิตชกุญแจหรือเปดชุดอุปกรณรถ
• ตรวจสอบวาเปดใชงานคุณสมบัติ Bluetooth ที่อุปกรณแลว
• สอบถามชางเทคนคิที่ทําการติดตั้งชุดอุปกรณรถเพื่อใหแนใจวาสายตรวจการ

สตารทรถเชื่อมตอถูกตอง
• ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณของคณุตั้งคาไวเพื่อเชื่อมตอกับชุดอุปกรณรถโดย

อัตโนมัติเมื่อเปดใชชุดอุปกรณรถ

วิทยุรถไมมีระบบสเตอริโอหรือพอรตเสริมสัญญาณเขา
สอบถามชางเทคนคิที่ติดตั้งชุดอุปกรณรถเพื่อใชอะแดปเตอรที่สามารถเชื่อมตอสวน
จายสัญญาณสเตอริโอของชุดอุปกรณรถไปยงัชุดจายสญัญาณอ่ืน ๆ  ของวิทยุรถ 
(เชนขัว้ตอเครื่องเปลี่ยนแผนซดีี) เพือ่รบัฟงเสียงสเตอริโอ

ไมสามารถเขาคูเครื่องเลนเพลงที่รองรับกับชุดอุปกรณรถ
ตรวจสอบวารหัสผาน Bluetooth ของเครื่องเลนเพลงคือ 0000 หากไมเปนไปตามนี้ 
ใหเปลี่ยนรหัสผานเปน 0000 ตามคําแนะนําในคูมือผูใชของเครื่องเลนเพลง
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■ ประเด็นเรือ่งระบบเสียง
เสียงของตัวเองสะทอนที่ปลายสาย
• ลดระดับเสยีงของลําโพงรถ หากชุดอุปกรณรถเชื่อมตอกับระบบสเตอริโอของรถ 

ใหลดระดับสญัญาณขาเขาถาทําได
• ตรวจสอบวาระยะระหวางไมโครโฟนและลําโพงอยูในชวงท่ีเหมาะสม
• ตรวจสอบวาไมโครโฟนไมไดหันเขาหาลําโพง

ผูเรียกสายไมไดยินเสียงอีกฝายระหวางการโทร
ตรวจสอบวาตออุปกรณเขากับชุดอุปกรณรถถูกตองผานระบบ Bluetooth

คุณภาพเสียงไมดีหรือไมไดยินเสียง
• หากชุดอุปกรณรถเชื่อมตอเขากับระบบวิทยุรถตรวจสอบวาวิทยุรถปรับระดับเสียง

ไวถูกตอง
• หากชุดอุปกรณรถเชื่อมตอเขากับลําโพงที่จัดใหตรวจสอบวาชุดอุปกรณรถปรบั

ระดับเสียงไวถูกตอง

ชุดอปุกรณรถไมเปดเลนเสียงระบบสเตอริโอ
• ตรวจสอบวาวทิยรุถตั้งคาไวเพื่อรับสัญญาณเสยีงจากตัวจายสัญญาณสเตอริโอ
• ตรวจสอบวาคณุไดเลือกแหลงสญัญาณเสียงเขาในวิทยุรถอยางถูกตอง
• ตรวจสอบวาระดับเสยีงวิทยุรถถูกปรบัไวถูกตอง

คุณภาพเสียงของเพลงจะคลาย ๆ  การใชสายทางโทรศัพท
หากใชโปรแกรมเครื่องเลนเพลงจากโทรศัพทมือถือ ใหตรวจสอบวาโทรศัพทรองรับ
โพรไฟล A2DP Bluetooth หรือไมและอุปกรณ A2DP ตอกบัชุดอุปกรณรถหรือไม 
หากโทรศัพทรองรบัโพรไฟลนี้และมีอุปกรณ A2DP อ่ืนตอเขากับชุดอุปกรณรถอยูให
ปลดการเชื่อมตออุปกรณอ่ืนออกจากชุดอุปกรณรถและทําการเชื่อมตอโทรศัพทของคุณ

หากใชเครือ่งเลนเพลงท่ีรอบรบัโพรไฟล A2DP Bluetooth ใหตรวจสอบวาอุปกรณ A2DP 
ตออยูกบัชุดอุปกรณรถ

ไมไดยินเสียงเพลงขณะโทรศัพทมือถอืหรือเครื่องเลนเพลงตอกับชุดอปุกรณรถ
• ตรวจสอบวาโทรศัพทหรอืเครื่องเลนเพลงรองรับโพรไฟล A2DP Bluetooth และ

ไมมีอุปกรณ A2DP อ่ืน (เชน หัวตอ Bluetooth โดยใชระบบ A2DP) 
ตอเขากับชุดอุปกรณรถ

• ตรวจสอบวาโทรศัพทหรอืเครื่องเลนเพลงเชื่อมตอกับชุดอุปกรณรถถูกตอง
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• ตรวจสอบวาชุดอุปกรณรถเชื่อมตอกับสวนจายสญัญาณสเตอริโอของวิทยุรถถูกตอง
ดูท่ี “การใชงานรวมกับวิทยตุิดรถยนต” หนา 31 หรือสอบถามชางเทคนิค
ที่ทําการติดตั้งชุดอุปกรณรถ

วิทยุติดรถยนตไมปดเสียงเมือ่รับสาย
สอบถามชางเทคนคิที่ทําการติดตั้งชุดอุปกรณรถเพื่อใหแนใจวาสายระบบปดเสียงวิทยุ
ติดรถยนตเชื่อมตอถูกตอง

■ ประเด็นอื่น ๆ
ชุดอปุกรณรถไมเปดทํางานเมื่อบิดสวิตชกุญแจรถ
สอบถามชางเทคนคิที่ทําการติดตั้งชุดอุปกรณรถเพื่อใหแนใจวาสายตรวจการสตารทรถ
เชื่อมตอถูกตอง

แบตเตอรี่โทรศัพทมือถือไมประจุไฟเมื่อตออุปกรณเขากับชุดอุปกรณรถ
ตรวจสอบวาตอโทรศัพทมือถือเขากับชุดอุปกรณรถโดยใชสายชารจที่จัดมาให
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8. การติดต้ัง

■ ขอมูลดานความปลอดภัย
ปฏิบัติตามคําแนะนําเพือ่ความปลอดภัยตอไปนี้เมื่อติดตั้งชุดอุปกรณรถ

• ควรใหชางเทคนิคที่ชํานาญการเทานั้นเปนผูติดตั้งหรือใหบริการชุดอุปกรณรถโดย
ใชอะไหลแทของ Nokia ที่ใหมาพรอมกับชุดจําหนาย การติดตั้งหรอืการใหบรกิารที่
ไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตราย รวมถึงอาจสงผลตอการรบัประกันชุดอุปกรณรถ 
ผูใชปลายทางควรระลึกเสมอวาชุดอุปกรณรถประกอบดวยอุปกรณทางเทคนิค
มากมายที่ตองใหผูเชี่ยวชาญทําการติดตั้งโดยใชเครื่องมือพิเศษและเปนผูที่มีความ
เขาใจเกี่ยวกับระบบอยางแทจริง 

• คําแนะนําที่จัดใหในคูมือนีเ้ปนเพียงแนวทางทั่วไปสําหรบัการติดตั้งชุดอุปกรณรถ
เขากับรถเทานัน้ เนือ่งจากมีรถยนตหลายรุนหลายประเภทดังนั้นคูมือนี้จึงไม
ครอบคลุมถึงขอกําหนดเฉพาะดานเทคนิคของรถยนตบางรุน โปรดติดตอผูผลิต
รถยนตเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิม่เติมเกี่ยวกับรถยนตรุนนัน้ ๆ

• ชุดอุปกรณรถเหมาะสําหรบัใชกับรถที่ตอขัว้ลบลงกราวดขนาด 12-V การใชระดับ
แรงดันไฟฟาที่ตางจากนีห้รือใชสายไฟขั้วอ่ืนจะทําใหอุปกรณไดรับความเสียหาย

• อยาลืมวาระบบภายในรถยนตรุนใหมจะมีคอมพวิเตอรภายในที่จัดเกบ็คาพารามิเตอร
สําคญั ๆ  ของรถไว หากคุณถอดสายตอแบตเตอรีไ่มถูกตอง อาจทําใหขอมูลสูญหาย
และจะตองใชเวลานานในการเริม่ตนระบบอีกครัง้ หากคุณไมแนใจในเรื่องนี้ 
โปรดติดตอตัวแทนจําหนายรถยนต กอนท่ีจะทําการตดิตั้ง

• อยาตอสายไฟของอุปกรณตดิรถยนตเขากับสายไฟแรงสูงของระบบสตารทเครื่องยนต
• เมื่อทําการตดิตัง้ชิ้นสวนชุดอุปกรณรถตรวจสอบใหแนใจวาไมมีอุปกรณใดที่รบกวน

หรือขัดขวางการบังคับเลี้ยว หรอืระบบเบรก รวมทั้งระบบควรคุมและระบบอ่ืน ๆ  
ของรถ (เชน ถุงลมนริภัย) ตรวจสอบใหแนใจวาชุดอุปกรณรถและสวนประกอบตาง ๆ  
ไมไดติดตั้งในลักษณะที่จะเขาถึงตัวคณุไดเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือการเฉี่ยวชน
หากตองใชจอแสดงผลของอุปกรณมือถือ ใหตรวจสอบวาอุปกรณตดิตั้งไวกับฐานวาง 
และจอแสดงผลของอุปกรณสามารถมองเห็นไดชัดเจน

• ชางเทคนคิที่ใหบรกิารหรือตัวแทนจําหนายอาจสามารถใหขอมูลเกี่ยวกับพืน้ที่ใน
การยึดอุปกรณท่ีเหมาะสมกับรถโดยไมตองมีการเจาะรู
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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 ไมวางใตเบาะที่นั่งหรอืบนขอบที่คม)

■ การใชงานรวมกับวิทยุติดรถยนต
สามารถเชื่อมตอชุดอุปกรณรถเขากับวิทยุติดรถยนตไดสามวิธีดวยกันเลือกคาที่เหมาะสม
ตามชิ้นสวนที่จัดมาใหในผลิตภัณฑจัดจําหนาย

ดูรายละเอียดเพิม่เติมเกี่ยวกับขัว้ตอชุดแฮนดฟรี HF-23 ไดจาก “ชุดแฮนดฟรี HF-23” 
หนา 37

สามารถเชื่อมตอชุดอุปกรณรถเขากับลําโพงที่มีความตานทานอยางนอย 2 โอหมคา
ความตานทานที่เหมาะสมสําหรับชุดอุปกรณรถคอื 4 โอหม หากความตานทานเกินกวา
8 โอหม กําลังสงจะลดลงกวาปกตอิยางเห็นไดชัด

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

ใชแอมปลิฟายเออรชุดอุปกรณรถสําหรับเรียกสายและเปดเลนเพลง
ระหวางการติดตั้ง วิทยตุิดรถยนตจะปดเสียงขณะเรียกหรือรับสาย หรอืรับฟงเพลงจาก
อุปกรณเชื่อมตอท่ีรองรบัโพรไฟล A2DP Bluetooth

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์



การติดตั้ง

32

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 เขากับขัว้ตอท่ีชุดแฮนดฟรี

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

2. เสียบสาย ISO เขากับขัว้ตอท่ีถูกตองของชุดแฮนดฟรี
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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
อุปกรณเชื่อมตอท่ีรองรบัโพรไฟล A2DP แอมปลิฟายเออรในตัวของชุดอุปกรณรถจะ
ถูกใชสําหรับเรียกสาย

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์



การติดตั้ง

34

1. การตอสาย ISO เขากับวิทยุตดิรถยนต

• ถอดสายที่ไมเกี่ยวของออกจากวิทยุติดรถยนต จากนั้นเสยีบสาย ISO เขาแทนที่ 
ตอปลายดานเปดของสายเขากบัลําโพงวิทยุตดิรถยนต

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

• เสียบปลั๊กไฟของสาย ISO เขากับขัว้ตอท่ีชุดแฮนดฟรี

• 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 เขากับขัว้ตอท่ีชุด
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. เสียบสายไฟเขากับขั้วตอที่ถูกตองของชุดแฮนดฟรี

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

■ ติดต้ังชุดอปุกรณรถเขาในรถ
เนื้อหาสวนนีอ้ธิบายเกีย่วกับการติดตั้งชิ้นสวนชุดอุปกรณรถเขากับตัวรถ สวนประกอบ
ตาง ๆ  มีอธิบายไวใน “ชิ้นสวน” หนา 10

เมื่อทําการตดิตัง้ชิ้นสวนชุดอุปกรณรถ ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีอุปกรณใดที่รบกวน
หรือขัดขวางการบังคับเลี้ยวหรือระบบเบรก รวมท้ังระบบควรคุมและระบบอื่น ๆ  ของรถ 
(เชน ถุงลมนิรภัย) หามใชสกรูเพือ่ติดตั้งจอแสดงผลหากยดึไวกับจุดที่อาจกระแทก
ศีรษะได ใชกาวที่จัดมาใหแทน

การติดตั้งชุดอุปกรณรถอาจปดสัญญาณเตือนหรือเสียงเตือนในรถ (เชนเสียงเตือน
ถอยหลังหรือไฟสัญญาณเลี้ยว) สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดโดยติดตอผูผลิตรถยนตหรือ
ตัวแทนจําหนาย

ตัวอยางการติดตั้งอยางถูกตอง โดยยดึจอแสดงผลกับฐานที่จัดมาให
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ชุดแฮนดฟรี HF-23
ชุดแฮนดฟรมีีขั้วตอดังตอไปนี้:

1. ขั้วตอสําหรับอุปกรณจายสญัญาณเขา CU-10

2. ขั้วตอสําหรับสายชารจ CA-134 (เพื่อชารจโทรศัพทของ Nokia ที่รองรบั)

3. ขั้วตอสําหรับชุดแสดงผล SU-34

4. ขั้วตอ Mini-USB สําหรับอัพเดตเฟรมแวร

5. ขั้วตอสําหรับไมโครโฟน MP-2

6. ชองสญัญาณสเตอริโอขาออก (ขั้วตอ RCA มาตรฐาน) สําหรับตอวทิยตุิดรถยนต
เขากับชองสญัญาณขาเขาที่เกี่ยวของ สัญญาณขาออกจะใชงานไดเฉพาะขณะรบัฟง
เพลงจากอุปกรณที่รองรับโพรไฟล A2DP Bluetooth และที่ตอเขากับชุดอุปกรณรถ

7. ขั้วตอสายไฟ CA-153P

8. ขั้วตอสําหรับสาย CA-152 มาตรฐาน ISO

9. ขั้วตอสําหรับลําโพง SP-3

เมื่อทําการตดิตัง้ชุดแฮนดฟร ีตรวจสอบใหแนใจวาสายสําหรับไมโครโฟนและลําโพงเขา
ถึงท่ีที่คุณตองการยึดชิ้นสวนเหลานี้

1 2 3 4

65 7 8 9
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หามยึดชุดแฮนดฟรีดานในเรอืนโลหะหรือบนพื้นผิวโลหะ เนื่องจากจะขัดขวางการเชื่อมตอ
Bluetooth ระหวางชุดแฮนดฟรีและอุปกรณ Bluetooth ท่ีเชื่อมตอกับชุดอุปกรณรถ 
เพื่อการเชื่อมตอที่ดีท่ีสุด ตรวจสอบใหแนใจวาระยะระหวางชุดแฮนดฟรีและพื้นผิวโลหะ
เกินกวา 4 มม. (นิ้ว)

ติดตั้งชุดแฮนดฟรีในรถโดยใชอุปกรณยึดที่เหมาะสม (ไมไดจัดมาใหกับผลิตภัณฑ
จัดจําหนาย) ตรวจสอบใหแนใจวาชุดแฮนดฟรียึดเขาที่แนนหนาดี

อุปกรณจายขอมลู CU-10
อุปกรณจายสญัญาณควรติดตั้งในบริเวณท่ีผูใชสามารถเขาถึงไดงายอยายึดอุปกรณปอน
ขอมูลในพืน้ที่ที่อาจกระแทกศีรษะได

ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณจายสญัญาณอยูในระยะที่สามารถเชื่อมตอกบัชุดแฮนดฟรี
ได ตําแหนงท่ีดีที่สดุในการยดึอุปกรณจายสญัญาณคือแนวนอนบนคอนโซลระหวาง
เบาะนัง่ดานคนขบัและผูโดยสารดานหนาเพื่อใหปุมอุปกรณจายสัญญาณหันไปดานหนา
ทางเดียวกบัรถ

การยึดอุปกรณจายสัญญาณ:

1. ยึดแผนเทปที่จัดมาใหเขากับตําแหนงท่ีตองการในรถลอกแผนปองกนัจากดานขาง
ของแผน จากนั้นกดแผนเขาที่

ขณะลอกแผนปองกันออก หามใหนิ้วสัมผัสโดนดานกาว ตรวจสอบใหแนใจวาพื้นผิว
ท่ีคณุติดแผนมีลักษณะแหง สะอาด และปราศจากฝุนผงใด ๆ

2. ลอกแผนปองกันจากแผนที่ดานลางของอุปกรณจายสญัญาณและจากอีกดานของ
แผนที่ยึดเขากับรถ

3. กดแผนใหแนนเขาหากัน จากนั้นตรวจสอบวาอุปกรณจายสญัญาณยึดเขาที่แนนหนาดี

จอแสดงผล SU-34
จอแสดงผลควรอยูในตําแหนงท่ีเห็นไดชัดเจนสําหรับผูใช และสามารถปรับหมุนซาย 
ขวา ขึ้นหรือลงไดงาย 

เมื่อทําการตดิตัง้จอแสดงผล ตรวจสอบใหแนใจวาการติดตั้งไมกีดขวางอุปกรณใดหรือ
ขัดขวางการบังคับเลี้ยวหรือระบบเบรก รวมทั้งระบบควบคุมและระบบอ่ืน ๆ  ของรถ 
(เชน ถุงลมนิรภัย)
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ตรวจสอบใหแนในวาสายจอแสดงผลอยูในระยะที่สามารถเชื่อมตอกับชุดแฮนดฟรีได
ยึดจอกบัคอนโซลหนาในตําแหนงตัง้ตรง

ขณะลอกแผนปองกันออกจากแผนกาวที่จัดมาให หามใหนิ้วสมัผัสโดนดานกาว

ยึดฐานท่ีคอนโซลดานหนา
การใชหนาจอกับฐานที่จัดมาให:

1. ลอกแผนปองกันออกจากดานกาวที่จัดมาให และติดเขากับฐานที่ตั้ง

2. จัดวางสายจอแสดงผลระหวางฐานขาตั้งท้ังสอง และล็อคเขาที่ระหวางฟนของฐาน

3. ลอกแผนปองกันจากอีกดานของกาว จากนัน้กดฐานติดกับคอนโซลหนาใหแนน

ตรวจสอบใหแนใจวาฐานที่คุณติดแผนมีลักษณะแหง สะอาด และปราศจากฝุนผงใด ๆ  

ยึดแผนท่ีคอนโซลดานหนา
การใชหนาจอกับฐานยึดที่จัดมาให:

1. ลอกแผนปองกันออกจากดานกาว และติดเขากบัแผน

2. ลอกแผนปองกันจากอีกดานของกาว จากนัน้กดแผนใหแนนกับอุปกรณยึด (เชน หูยึด) 
ซึ่งยึดไวกับคอนโซลหนา

ในกรณีที่ใชสกรแูทนกาวเพือ่ติดตั้งแผน หามใชสกรหูากทําการยึดในที่ที่อาจมี
การกระแทกศีรษะ เจาะรโูดยตรวจสอบเครื่องหมายที่ดานในของแผนซึ่งระบุจุด
สําหรบัใสสกรู

ยึดจอแสดงผลเขากบัฐานหรือแผน
การยึดจอแสดงผลเขากับฐาน:

1. กดบานพับแบบลูกปนที่ฐานเขาในชองที่ขัว้ตอของสายจอแสดงผล (1)

2. เลื่อนจอไปตามขั้วตอ (2)
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3. ปรับจอในตําแหนงท่ีเหมาะสม (3)

ยึดจอแสดงผลเขากับแผน:

1. กดบานพับแบบลูกปนที่ฐานหรอืแผนเขาในชองที่ขัว้ตอของสายจอแสดงผล (1)

2. เลื่อนจอไปตามขั้วตอ (2)

3. ปรับจอในตําแหนงท่ีเหมาะสม (3)

หากตองการเปลี่ยนการยึด ใหดึงสวนขัว้ตอของสายจอแสดงผลจากบานพบัลูกปน 
ปลดจอแสดงผลโดยดึงจากสวนขัว้ตอ

ไมโครโฟน MP-2
เลือกตําแหนงยึดของไมโครโฟนใหดีเพื่อเพิ่มคณุภาพในการสงสญัญาณเสียง

3

2

1

3

2

1
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จุดที่เหมาะสมที่สุดสําหรบัไมโครโฟนคือใกลกับกระจกมองหลัง ยึดไมโครโฟนเพื่อ
ใหหันเขาหาปากของคนขบัและไดระยะ 1 เมตร (3 ฟตุ) จากลําโพงชุดอุปกรณรถ
เพื่อปองกันเสียงสะทอน

ตรวจสอบใหแนในวาสายไมโครโฟนอยูในระยะที่สามารถเชื่อมตอกับชุดแฮนดฟรไีด

ใหติดตั้งไมโครโฟนไมใหขวางทางลมจากชองระบายลม อยาวางสายไมโครโฟนใน
ท่ีรอน จุดระบายอากาศ หรือท่ีระบบเครื่องปรับอากาศใชเทปสองหนาที่ใหมา
เพื่อยึดไมโครโฟน เพือ่ลดเสยีงแบคกราวดของรถท่ีอาจรบกวนในสายของคุณ

เสียบปลั๊กไมโครโฟนเขากับขัว้ไมโครโฟนที่ชุดแฮนดฟรีและบิดปลั๊กตามเขม็นาฬิกา
เพื่อยึดใหแนน การใชไมโครโฟนอื่นนอกเหนือจากที่จัดมาใหหากสงผลตอคุณภาพเสียง

สาย CA-152 มาตรฐาน ISO
หากสาย CA-152 มาตรฐาน ISO จัดมาใหพรอมกับชุดอุปกรณรถสามารถใชสาย
เพื่อตอชุดอุปกรณรถเขากับวิทยุที่มีขั้วตอแบบ ISO ได โปรดดูที่ 
“การใชงานรวมกับวิทยุตดิรถยนต” หนา 31

เซ็นเซอรจับความเคลื่อนไหว
ชุดแฮนดฟร ีHF-23 ประกอบดวยเซ็นเซอรตรวจจับการเคลื่อนไหวเพื่อใหชุดอุปกรณ
รถสามารถเปดทํางานอัตโนมัติเมื่อเปดสวิตชสตารทและเริ่มขบัขี่ เซ็นเซอร ตรวจจับการ
เคลื่อนไหวจะทํางานหากถูกสัง่การ และสายสัญญาณสตารทรถไมไดเชื่อมตออยู

เปดใชเซ็นเซอรตรวจจับการเคลื่อนไหวโดยเปดชุดอุปกรณรถ กดที่แปนในโหมด
สแตนดบาย เลือก Settings > Installation > Ignition sensor > On
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■ อปุกรณเสรมิ
คุณสามารถเพิ่มคุณสมบัติของชุดอุปกรณรถไดโดยใชอุปกรณเสริมพิเศษที่มีให สอบถาม
ตัวแทนจําหนายหรอืชางเทคนิคผูใหบริการเกี่ยวกับอุปกรณเสรมิที่เหมาะสมสําหรบัชุด
อุปกรณรถ ใชเฉพาะอุปกรณเสรมิที่ไดรับการรับรองและใชงานรวมกันไดเทานัน้

ฐานพกพา
ใชอุปกรณมือถือในรถโดยยึดฐานพกพาที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับอุปกรณสอบถาม
เกี่ยวกับฐานอุปกรณที่ใชงานไดกับตวัแทนจําหนาย

หากตองใชจอแสดงผลของอุปกรณมือถือ ใหตรวจสอบวาอุปกรณตดิตั้งไวกับฐานวาง
และจอแสดงผลของอุปกรณสามารถมองเห็นไดชัดเจน ขณะติดตั้งฐาน ตรวจสอบ
ใหแนใจวาการติดตัง้ไมกีดขวางอุปกรณใดหรือขดัขวางการบังคับเลี้ยวหรอืระบบเบรก
รวมทั้งระบบควบคุมและระบบอ่ืน ๆ  ของรถ (เชน ถุงลมนริภัย) 

ดูคําแนะนําในการยึดอุปกรณไดจากเอกสารที่ใหมาพรอมกับฐานพกพา

สายอากาศตอภายนอก
สายอากาศภายในชวยเพิม่สมรรถนะในการรับสญัญาณของโทรศัพทมือถือในรถดู
รายการผลิตภัณฑจําหนายไดจากตัวแทนจําหนายของคุณ

หมายเหตุ: เพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑการรับสัญญาณวิทยุกรุณาติดตั้งเสาอากาศ
ภายนอกใหมีระยะหางอยางนอย 20 เซนติเมตร (8 นิ้ว) ระหวางเสาอากาศภายนอก
และบุคคลอื่น โดยเสาอากาศภายนอกไมไดรับกําลังสัญญาณเกิน 3 dBi

■ ตรวจสอบการทํางานของชุดอปุกรณรถ
หลังการติดตั้งชุดอุปกรณรถ ตรวจสอบวาอุปกรณสามารถติดตั้งและทํางานไดตาม
ปกติหรือไม โปรดดูเพิ่มเติมที่ “การแกไขปญหา” หนา 27

■ การอัพเดตซอฟตแวร
เฟรมแวรของชุดอุปกรณรถสามารถอัพเดตไดจากเครื่องพีซทีี่รองรับผานสาย USB 
มาตรฐาน (ไมไดจัดมาใหพรอมชุดอุปกรณรถ) โดยอุปกรณจะตองมีหัวตอ USB 
ดานหนึ่งและหัวตอ mini-USB อีกดานหนึ่ง ตอสาย USB คางไวขณะอัพเดตเฟรม
แวร อัพเดตเฟรมแวรโดยดาวนโหลดและติดตั้งโปรแกรมติดตั้งจากพีซี
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เขาไปที่ www.nokia.co.th/support หรอืเวบ็ไซตของโนเกยีในพืน้ที่ของ
คุณเพือ่เขาถึงโปรแกรมการติดตั้ง เวอรชั่นเฟรมแวรลาสุดและขอมูลอ่ืน ๆ  เพิม่เติม
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ชุดติดรถยนตของคุณเปนผลิตภัณฑที่ไดรับการออกแบบและผลิตมาเปนพิเศษ จึงควร
ใชงานดวยความระมัดระวังตอไปนี้คือคําแนะนําเพื่อชวยในการรกัษาสิทธ์ิการรับประกัน 
ของคุณ

• เก็บรักษาชุดตดิรถยนตใหแหงเสมอ ฝน ไอน้ําความชื้นและของเหลวทุกชนิดอาจมี
แรเปนสารประกอบซึง่จะทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสขึน้สนมิ

• อยาใชหรือเก็บชุดติดรถยนตไวในที่มีฝุนละอองหรอืคราบสกปรกสวนประกอบที่มี
การเคลื่อนท่ีและสวนประกอบทางอิเล็กทรอนกิสอาจเสียหายได

• อยาพยายามเปดแยกชุดติดรถยนต
• หามใชสารเคมีเขมขน น้ํายาทําความสะอาดหรือสารซกัฟอกเพื่อทําความสะอาด

ชุดติดรถยนต 
• อยาทาสีชิ้นสวนของชุดตดิรถยนตเนื่องจากสอีาจเขาไปอุดตันในชิ้นสวนที่เลื่อนได

และอาจสงผลตอประสิทธิภาพในการทํางาน
หากชุดติดรถยนตทํางานผิดปกติ ใหนําชิ้นสวนที่มีปญหาไปยังศูนยบรกิารที่ไดรบัอนญุาต 
ที่ใกลที่สดุเพื่อดําเนินการแกไข
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ขอมูลเพิ่มเติมดานความปลอดภัย

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

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