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คําประกาศเรื่องความสอดคลอง NOKIA 
CORPORATION ขอแจงใหทราบวา
ผลิตภัณฑ HF-36W ชุดน้ีเปนไปตาม
ขอกําหนดและหลักเกณฑเงื่อนไขของ 
Directive 1999/5/EC ผลิตภัณฑน้ีเปน
ไปตามขอจํากัดที่ระบุไวใน Directive 
2004/104/EC (Directive 72/245/EEC 
ฉบับแกไข) ภาคผนวก I, วรรค 6.5, 6.6, 
6.8 และ 6.9 คุณสามารถดูสําเนา
คําประกาศเรื่องความสอดคลองน้ีไดท่ี 
http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/
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Nokia และ Nokia Connecting People 
เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ 
Nokia Corporation ช่ือผลิตภัณฑและ
บริษัทที่กลาวถึงในที่น้ีอาจเปนเคร่ืองหมาย
การคาหรือช่ือทางการคาของเจาของ
ผลิตภัณฑ
หามคดัลอก สงตอ จําหนาย หรือ จัดเก็บ
เน้ือหาสวนหน่ึงสวนใดหรือท้ังหมดของ

เอกสารฉบับน้ี โดยไมไดรับอนุญาตเปน
ลายลกัษณอักษรจากโนเกีย
Bluetooth เปนเคร่ืองหมายการคา
จดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc 

โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยาง
ตอเน่ือง ดังน้ัน เราจึงขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงสวนหน่ึงสวนใด
ของผลิตภัณฑท่ีอธิบายไวในเอกสารฉบับน้ี
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 
ตามขอบขายสูงสุดที่อนุญาตโดยกฎหมาย
ท่ีนํามาใช ไมวาจะอยูภายใตสถานการณใด 
Nokia หรือผูใหอนญาตรายใดของ Nokia 
จะไมรับผิดชอบตอการสญูหายของขอมูล
หรือรายไดหรือความเสียหายพิเศษโดย
อุบัติการณอนัเปนผลสืบเน่ืองหรือความ
เสียหายทางออมไมวาจะดวยสาเหตใุด
ขอมูลในเอกสารนี้จัดทําใหในลกัษณะ 
"ตามที่เปนอยู"  โดยไมมีการรับประกันใดๆ 
ไมวาจะโดยตรงหรือโดยนัย รวมทั้งแตไม
จํากัดเฉพาะการรับประกันโดยนัยถึงความ
สามารถในการจําหนายของผลิตภัณฑ 
หรือความเหมาะสมในการใชงานตาม
วัตถุประสงค ตลอดจนความถูกตองและ
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เช่ือถือไดของขอมูลในเอกสารนี้ เวนแตจะ
กําหนดตามกฎหมายที่บังคับใช โนเกียขอ
สงวนสทิธิท่ี์จะเปลี่ยนแปลงแกไขหรือ
เพิกถอนเอกสารนี้ไดโดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา
ผลิตภัณฑท่ีวางจําหนายอาจแตกตางกัน
ไปตามภูมิภาคกรุณาสอบถามรายละเอียด
จากตวัแทนจําหนายของ Nokia

การควบคุมการสงออก
ผลิตภัณฑรุนน้ีเปนสินคาเทคโนโลยีหรือ
ซอฟตแวรภายใตกฎหมายและขอบังคับ
การสงออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ
ประเทศอื่นๆหามกระทําการใดๆที่ขัดตอ
กฎหมาย

ขอมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย
โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอ
ไปนี้มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดอนัตรายหรือ
เปนการผิดกฎหมายไดกรุณาอานขอมูล
เพิ่มเติมในคูมือผูใชฉบับสมบูรณ

คํานึงถึงความปลอดภยัใน
การขับขีย่านพาหนะเปน
อันดบัแรก

ควรปฏิบัติตามกฎหมายทองถ่ินไมควร
ใชมือจับสิ่งอื่นใดเมื่อคุณขับข่ี
ยานพาหนะอยูสิ่งสําคัญอันดับแรกที่
คุณควรคํานึงใน

ขณะขับข่ียานพาหนะคือความปลอดภยั
บนทองถนน

สัญญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดอาจได
รับผลกระทบจากสัญญาณ

รบกวนซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพการ
ทํางานของเครื่องได
4
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เกร่ินนํา
การใชงานกับชุดลําโพงจาก Nokia 
ดวย HF-200 คุณจะสามารถรับหรือ
เรียกสายโดยไมยุงยากคณุสามารถ
เช่ือมตอชุดลําโพงกับโทรศพัทมือถือ
ที่ใชงานรวมกันไดซึ่งรองรับ
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth

โปรดอานคูมอืผูใชนี้โดยละเอียดกอน
ใชงานชุดลําโพงอานรายละเอียดจาก
คูมือผูใชเครือ่งที่เช่ือมตอกับชุดลําโพง 
ซึ่งระบุขอมูลดานความปลอดภัยและ
การดูแลรักษาไวดูรายละเอียดคูมือ
ผูใชฉบบัลาสุดและขอมูลเพ่ิมเติม
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ Nokia ไดที่ 
www.nokia.com/support 
หรือเวบ็ไซตของ Nokia ในพ้ืนที่

ผลิตภัณฑนี้อาจประกอบดวยช้ินสวน
ขนาดเล็กโปรดเก็บอุปกรณดังกลาวให
พนมือเด็ก

เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
ในการเชื่อมตอระบบ Bluetooth 
อุปกรณมอืถอืและชุดลําโพงจะตอง
อยูภายในระยะ10 เมตร (33 ฟุต) ทั้งนี ้
การตอเช่ือมอาจถูกรบกวนจาก
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ
ชุดลําโพงรุนนีร้องรับ Bluetooth 
Specification 2.0 สามารถใชงาน
รวมกับ Hands-Free Profile 1.5 
โปรดตรวจสอบกับผูผลิตอุปกรณอ่ืน 
เพ่ือพิจารณาความสามารถใชงาน
รวมกันกับอุปกรณนี้
© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 5



เร่ิมตนใชงาน
ชุดลําโพงนี้ประกอบดวยสวนประกอบ
ตอไปนี้ตามที่ปรากฏในหนาแรก: 
ไมโครโฟน (1) ไฟแสดงสถานะ (2) 
ปุมรับวางสาย (3) ปุมลดระดับเสียง 
(4) ปุมเพ่ิมระดับเสยีง (5) ลําโพง (6) 
และข้ัวตอเครื่องชารจ (7)

กอนการใชชุดลําโพงคุณจําเปนตอง
ชารจแบตเตอรี่และเขาคูชุดหูฟง
เขากับอุปกรณที่รองรับ
ช้ินสวนของชุดลําโพงมคีุณสมบัติเปน
แมเหล็กวสัดุที่เปนโลหะอาจถูกดูดเขา
กับชุดลําโพงอยาวางบัตรเครดิตหรือ
สื่อเก็บขอมูลประเภทแถบแมเหล็กไว
ใกลชุดลําโพงเพราะขอมูลภายในอาจ
ถูกลบได

เครื่องชารจ
ชุดลําโพงนี้ใชไดกับแหลงจายไฟจาก 
เครื่องชารจ AC-3, AC-4, AC-5 และ 
DC-4

คําเตือน: 
ใชเฉพาะอุปกรณชารจท่ี
ไดรับการรับรองจากโนเกียใน

การใชงานรวมกับอุปกรณเสริมน้ีเทาน้ัน
การใชกับอุปกรณประเภทอืน่อาจเปนผลให
การรับรองการใชงานหรือการรับประกัน
เปนโมฆะ และอาจกอใหเกิดอนัตรายได
ขณะปลดสายไฟสวนประกอบตอพวง
ใด ๆ  ใหจบัที่ปล๊ัก อยาจับที่สาย
6
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ชารจแบตเตอรี่
กอนการชารจแบตเตอรี่ควรอาน
ทําความเขาใจขอมูลเรื่อง
“ขอมูลเกีย่วกับแบตเตอรี่”
1. ตอสายเครื่องชารจเขากับข้ัวตอ

เครือ่งชารจ
2. ตอเครื่องชารจเขากับแหลงจายไฟ 

ไฟแสดงสถานะสีแดงจะสวางขึ้น
ในระหวางการชารจ
ในกรณีที่ใชเครื่องชารจที่ตออยูกับ
ชองที่จุดบหุรี่แบตเตอรี่รถจะตอง
จายไฟที่ 12 โวลตตรวจสอบวา
เครือ่งชารจเสียบเขากับเตารับที่
จุดบุหรี่ถูกตอง และไมไดกีดขวาง
การใชงานรถตามปกติ
สําหรับรถบางรุนเตารับที่จดุบุหรี่
จะไดรับไฟเล้ียงจากแบตเตอรี่รถ
อยางตอเนื่องแมวาจะไมไดเสียบ

กุญแจสตารทอยูก็ตามในกรณี
เชนนี้แบตเตอรี่รถยนตอาจถาย
ประจุตอเนื่องแมในขณะที่ไมได
ใชงานชุดลําโพงสอบถามขอมูล
เพ่ิมเตมิไดจากผูผลิตรถยนต
ถาเครื่องยังไมเริ่มชารจแบตเตอรี่ 
ใหถอดอุปกรณชารจออกจาก
เตาเสยีบ แลวเสียบเขาไปใหม
อีกครัง้ การชารจแบตเตอรี่จนเต็ม
อาจใชเวลานานถึง 2 ช่ัวโมง 30 
นาที

3. เมื่อชารจแบตเตอรี่เตม็แลวไฟ
แสดงสถานะจะดับลง ถอด
อุปกรณชารจออกจากชุดลําโพง
และแหลงจายไฟ

แบตเตอรี่ที่ชารจจนเต็มจะสามารถ
สนทนาไดนานถึง 1  ช่ัวโมง และมี
เวลาสแตนดบายนานถึง 150 ช่ัวโมง

0

© 2008 Nokia สงวนลิขสิทธิ์ 7



ขณะประจุไฟออนไฟลัญลักษณ
สีแดงจะกะพริบชา ๆ  ประจุไฟ
แบตเตอรีใ่หม

ปดหรือเปดระบบ
เปดเครื่องโดยกดปุมรับ/วางสายคาง
ไวจนชุดลําโพงมีเสยีงสญัญาณและ
ไฟสญัลักษณสเีขียวตดิสวางไฟ
สัญลักษณจะกะพริบจนกระทั่ง
ชุดลําโพงสามารถเชื่อมตอกับอุปกรณ
ที่เขาคู
ปดอุปกรณโดยกดปุมรับ/วางสายคาง
ไวจนกระทั่งไฟแสดงสถานะสแีดง
ปรากฏขึ้นเปนชวงสั้น ๆ
หากชุดลําโพงไมไดตออยูกับอุปกรณ
ที่เขาคูภายใน 5 นาที เครื่องจะปดการ
ทํางานโดยอัตโนมัตเิพ่ือประหยัดไฟ

เขาคูกับอุปกรณอื่น
1. ตรวจสอบวาอุปกรณพกพาของคุณ

เปดใชงานอยู
2. หากยังไมเคยเขาคูชุดลําโพงเขา

กับอุปกรณใหเปดใชงานชุดลําโพง 
ไฟสญัลักษณสีเขียวจะกะพริบ
ชา ๆ
หากเคยเขาคูชุดลําโพงกับอุปกรณ
มากอนแลวใหปลดการเช่ือมตอ
ชุดลําโพงกับอุปกรณเดิมจากนั้น
ปดชุดลําโพงและเปดใชงานใหม
อีกครัง้

3. เปดใชคณุสมบัติ Bluetooth จาก
อุปกรณพกพาของคุณ และตัง้คา
อุปกรณเพ่ือใหคนหาอุปกรณ 
Bluetooth ดูคําแนะนําจากคูมือ
ผูใชอุปกรณ
8
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4. เลือกชุดลําโพง (Nokia HF-200) 
จากรายการอุปกรณที่พบ

5. ปอนรหสัผาน Bluetooth 0000 
เพ่ือเขาคูและเช่ือมตอชุดลําโพงกับ
อุปกรณของคุณ ในอุปกรณบางรุน 
คุณอาจตองทําการเชื่อมตอ
หลังจากที่เขาคูแลว

หากเขาคูไดสําเร็จชุดลําโพงจะ
ปรากฏขึ้นที่รายการอุปกรณ 
Bluetooth ซึง่เขาคูอยูในปจจุบนัของ
อุปกรณมือถือ
เมื่อชุดลําโพงเชื่อมตอกับอุปกรณ
มือถือแลวและพรอมใชงานไฟแสดง
สถานะสีเขียวจะติดสวางตอเนื่อง
สามารถเขาคูชุดลําโพงไดสงูสุดกับ
อุปกรณแปดช้ินแตสามารถเชื่อมตอ
เพ่ือใชงานไดครัง้ละหนึ่งช้ินเทานั้น

หลังจากเปดใชงานชุดลําโพงเครื่องจะ
พยายามเช่ือมตอกับอุปกรณที่เขาคู
ไวกอนหากการเชื่อมตอไมสามารถ
ทําไดชุดลําโพงจะพยายามเชื่อมตอ
กับอุปกรณอ่ืนที่เขาคูไวเช่ือมตอ
ชุดลําโพงเมื่อเปดใชงานและไม
สามารถเชื่อมตอกับอุปกรณที่ตองการ
ไดโดยตรวจสอบวาอุปกรณอีกช้ิน
ทํางานอยูจากนั้นกดปุมรบั/วางสาย
หรือทําการเชื่อมตอจากเมนู 
Bluetooth ที่อุปกรณเขาคู
คุณสามารถตัง้คาอุปกรณมือถือเพ่ือ
ใหชุดลําโพงทําการเชื่อมตอโดย
อัตโนมัติไดเปดใชงานคุณสมบตัินี้กับ
อุปกรณ Nokia โดยแกไขคาอุปกรณ
ที่เขาคูในเมนู Bluetooth
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การติดตั้งในรถ
คุณสามารถยึดชุดลําโพงกับที่
บังแดดรถโดยใชคลิปทีจ่ัดมาให

คําแนะนําทั่วไปเพื่อความ
ปลอดภัย
ขณะทําการติดตัง้ชุดลําโพงในรถ 
กรุณาตรวจสอบวาอุปกรณไมได
กีดขวางระบบตาง ๆ  ของรถ (เชน
ถุงลมนริภัย) หรือรบกวนวิสยัทัศน
ขณะขับข่ี
ตรวจสอบวาระยะการทํางานของ
ถุงลมนริภัยไมถูกกีดขวางหรอืจํากัด
ประสทิธิภาพในลักษณะใด ๆ  ใชงาน
ชุดลําโพงหากเห็นวาปลอดภัยในการ
ใชงานขณะขับข่ีเทานัน้

ใชชุดลําโพงขณะยึดกับที่บังแดดโดย
ตรวจสอบวาที่บังแดดพับติดกับ
หลังคารถเรียบรอยดี (8)

ยึดชุดลําโพงโดยใชคลิป
ยึดชุดลําโพงเขากับคลิป จากนั้นบิด
ชุดลําโพงไปดานขาง ดันไปทางคลิป 
(9) และหมนุตามเข็มนาฬิกา (10) 
จนกระทั่งล็อคเขาที่
ปลดชุดลําโพงออกโดยหมนุทวนเข็ม
นาฬิกา จากนั้นดึงออกจากคลิป

ยึดคลิปเขากับที่บังแดด
ยึดคลิปเขากบัที่บังแดดโดยเลื่อนคลิป 
(และชุดลําโพงที่ตอเขาดวยกัน) 
ไปรอบ ๆ  ที่บังแดดจากดานคนขับ
หรือผูโดยสาร
10
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กดคลิปไปทางที่บังแดด (11) จากนั้น
ดึงสายรดัที่คลิป (12 และ 13) 
กดขอและหวงที่ปลายสายรัดกับ
จุดสัมผัสบรเิวณสายใหแนน (14) เพ่ือ

ใหชุดลําโพงยึดเขาที่อยางแนนหนา 
พับที่บังแดดขึ้นใหติดหลังคารถ (15) 
ตรวจสอบวาชุดลําโพงอยูในตําแหนง
ที่ถูกตอง (16)

การใชงานเบื้องตน

ปรับระดับเสียง
ปรับระดับเสยีงระหวางใชสายโดย
ใชปุมปรับระดับเสยีง

คําเตือน: 
โปรดอยาถือโทรศพัทไว
ใกลหูระหวางการใชลําโพง 

เน่ืองจากเสียงจะดังมาก

การโทร
ในการโทรออกใชอุปกรณพกพาของ
คุณตามปกติเมื่อเช่ือมตอชุดลําโพง
เขากับอุปกรณแลวพูดโดยออกเสียง

เขาหาไมโครโฟนของชุดลําโพงเพื่อให
ไดประสทิธิภาพสูงสุดกรุณา
ตรวจสอบวาไมมสีิ่งกีดขวางดานหนา
ของไมโครโฟนและไมโครโฟนอยู
ดานหนาของคุณไฟสญัลักษณสเีขียว
จะสวางขึ้นในระหวางการใชสาย
หากอุปกรณรองรับการโทรซ้ําหมาย
เลขลาสดุรวมกับชุดลําโพงใหกดปุม
รับ/วางสายสองครั้งขณะที่ไมได
อยูระหวางการใชสาย
หากอุปกรณของคุณรองรับการ
โทรออกดวยเสียงโดยใชชุดลําโพงนี้ 
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ใหกดปุมรับ/วางสายเมือ่ไมไดใชสาย 
และปฏบิัติตามขั้นตอนที่อธิบายไวใน
คูมือผูใชอุปกรณของคุณ
รับสายโดยกดปุมรับ/วางสายปฏิเสธ
สายโดยกดปุมรับ/วางสายสองครัง้ 
ในกรณีที่ไดรับสายเรยีกเขาคุณจะ
ไดยินเสยีงสายเรียกเขาผาน
ชุดลําโพง
ตัดสายโดยกดปุมรับ/วางสาย
ชุดลําโพงสงเสยีงดังข้ึน
สลับสายที่ใชงานจากชุดลําโพงไปที่
ตัวเครื่องโดยกดปุมรับ/วางสายคาง
ไวสลับสายกลับไปที่ชุดลําโพงโดยกด
ปุมรับ/วางสาย

ลางคาหรอืรเีซต็
ลางคาการเขาคูจากชุดลําโพงโดยกด
ปุมรับ/วางสายคางไวจากนั้นกดปุม
เพ่ิมระดับเสยีงพรอม ๆ  กันเปนเวลา

ประมาณ 10 วินาที ในกรณีที่มีการ
ลางคา ไฟสัญลักษณสีแดงและ
สีเขียวจะกะพริบสลับกัน
รีเซ็ตชุดลําโพงในกรณีที่ไมมีการ
ทํางานแมวาจะมปีระจุไฟโดยกดปุม
รับ/วางสายคางไวจากนั้นเสียบ
ชุดลําโพงเขากับเครื่องชารจใชงาน
ชุดลําโพงโดยตอเขากับอุปกรณพกพา
ของคณุอีกครั้ง

การแกปญหา
ในกรณีทีไ่มสามารถเชื่อมตอ
ชุดลําโพงเขากับอุปกรณที่รองรับให
ตรวจสอบวาชุดลําโพงมีประจุไฟอยู
เปดใชงานและเขาคูกับอุปกรณ
เรยีบรอยแลว
12
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ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
ชุดลําโพงรุนนี้มีแบตเตอรี่ในตัวที่ชารจ
ใหมได ถอดเปลี่ยนไมได อยาพยายาม
ถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง เพราะ
คุณอาจทําใหเครื่องเสียหายได
แบตเตอรี่ชนิดนี้สามารถชารจประจุใหม
ได คุณสามารถชารจแบตเตอรี่และคาย
ประจุไดหลายรอยครั้งแตแบตเตอรี่จะ
เสื่อมสภาพลงตามการใชงาน ชารจ
แบตเตอรี่ของคุณดวยชารจเจอรที่ผาน
การรับรองจาก Nokia สําหรับการใช
กับอุปกรณนี้เทานั้นการใชเครื่องชารจ
ปลอมอาจทําใหเกิดเพลิงไหม การจุด
ระเบิดการรั่วหรืออันตรายอื่น ๆ  ได
ปลดเครื่องชารจจากเตารับและที่ตัว
อุปกรณเมื่อไมไดใชงานไมควรเสียบ
แบตเตอรี่ที่ชารจเต็มแลวคางไวกับ
อุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปน
เวลานานเกินไปจะทําใหอายุการใชงาน
ของแบตเตอรี่สั้นลงหากไมไดใชงาน

แบตเตอรี่ที่ประจุไฟเต็มจะคอย ๆ  ถาย
ประจุไปตามเวลา
พยายามเก็บแบตเตอรี่ไวที่อุณหภูมิ
ระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 
77°F) อุณหภูมิที่รอนหรือเย็นจัดอาจ
สงผลตอประสิทธิภาพและอายุการ
ใชงานแบตเตอรี่ อุปกรณที่แบตเตอรี่
รอนหรือเย็นจัดอาจทํางานไดไมสมบูรณ
ประสิทธิภาพของแบตเตอรี่จะลดลงใน
อุณหภูมิต่ํากวาจุดเยือกแข็ง
หามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟเนื่องจากอาจ
เกิดการระเบิดไดแบตเตอรี่ที่เสียหาย
อาจเกิดการระเบิดได
การใชแบตเตอรี่อยางไมถูกตองอาจทํา
ใหเกิดการลุกไหมการระเบิดหรือ
อันตรายอื่นๆ หากโทรศัพทหรือ
แบตเตอรี่ตกหลนโดยเฉพาะบนพื้นผิวที่
แข็งและคุณเชื่อวาแบตเตอรี่ไดชํารุด
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เสียหายใหนําไปที่ศูนยบริการเพื่อตรวจ
สอบกอนนําไปใชตอ
อยาใชอุปกรณชารจที่ชํารุดเสียหาย

ขอสําคญั: 
ระยะเวลาในการคุยสายและ
เปดเคร่ืองท้ิงโดยใชแบตเตอร่ี

เปนคาโดยประมาณและขึ้นอยูกับสภาพ

เครือขาย คณุสมบัติการใชงานอายุและ
สภาพของแบตเตอร่ีอุณหภูมิแวดลอมและ
ปจจัยประกอบอื่น ๆ  เวลาในการใชอุปกรณ
สําหรับโทรจะทําใหเวลาเปดเคร่ืองท้ิง
ไวลดลงและเวลาที่เปดเคร่ืองท้ิงไวในโหมด
สแตนดบายจะสงผลตอเวลาในการคุยสาย
เชนกัน

การดูแลและบํารุงรักษา
อุปกรณของคุณไดรับการออกแบบมา
โดยมีรูปลักษณที่ดีเยีย่มและมีฝมือการ
ผลิตที่ประณีตคุณจึงควรดูแลอุปกรณ
ของคุณอยางดีขอแนะนําดานลางนี้จะ
ชวยใหคุณสามารถใชงานผลิตภัณฑนี้ได
ตรงตามเกณฑของการรับประกัน
• เก็บอุปกรณไวในที่แหงฝนไอน้ํา

ความชื้นและของเหลวทุกชนิดอาจมี
แรเปนสารประกอบซึ่งจะทําใหวงจร

อิเลก็ทรอนิกสข้ึนสนิม หากอุปกรณ
เปยกน้ํา ใหทิ้งไวจนแหงสนิท

• อยาใชหรือเก็บอุปกรณไวในบริเวณ
ที่มีฝุนหรือที่สกปรกเนื่องจากอาจทํา
ใหอุปกรณสวนที่ถอดเขาออกไดและ
สวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกส
เสียหายได

• อยาเก็บอุปกรณไวในที่รอนจัด 
เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทําใหอายุ
การทํางานของอุปกรณ
14
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อิเล็กทรอนิกสสั้นลง ทั้งยังอาจทําให
แบตเตอรี่ชํารุด เสียหายและทําให
สวนที่เปนพลาสติกละลาย

• อยาเก็บอปุกรณไวในที่เยน็จัด 
เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู
อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะกอตัวข้ึน
ภายในเครื่อง ซึ่งอาจทําใหแผงวงจร
อิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามงัดเพื่อเปดอุปกรณ
• อยาโยน เคาะ หรือเขยาอุปกรณ การ

ใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําให
แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียด
ออนเกิดความเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด 
หรือผงซักฟอกชนิดเขมขนทําความ
สะอาดเครื่อง

• อยาทาสีอุปกรณ เนื่องจากสีอาจ
เขาไปอุดตันในชิน้สวนที่เลื่อนได 
รวมทั้งไมโครโฟนหรือลําโพงทํา
ใหชิ้นสวนทํางานไดไมถูกตอง

คําแนะนําขางตนทั้งหมดใชไดกับ
อุปกรณ แทนชารจ หรืออุปกรณเสริม
อื่น ๆ  หากอุปกรณใดไมสามารถใชงาน
ไดกรุณาติดตอศูนยใหบริการที่ไดรับ
อนุญาตใกลบานคุณ
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ขอมูลเพ่ิมเติมดานความปลอดภัย

■ รถยนต
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบ
อิเล็กทรอนิกสในรถที่ติดตั้งไมถูกตอง
หรือมีการปองกันไมเพียงพอ เชนระบบ
ฉีดน้ํามันที่ควบคุมดวยอเิล็กทรอนิกส 
ระบบเบรก ABS ระบบควบคุม
ความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส และระบบ
ถุงลมนิรภัยโปรดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
กับบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายรถ
หรืออุปกรณเสริมตางๆ ที่ติดตั้งไวใน
รถของคุณ
การติดตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตอง
อาจกอใหเกิดอันตรายและทําใหการ
รับประกันเปนโมฆะดวยควรตรวจสอบ
อยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของ
โทรศัพทมือถือในรถยนตไดรับการติดตั้ง
และทํางานอยางถูกตองอยาเก็บ
ของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือ

วัตถุระเบิดไวรวมกับโทรศัพท ชิ้นสวน
ของโทรศัพท และอุปกรณเสริมตางๆ 
สําหรับรถยนตที่มีถุงลมนิรภัยโปรด
สังเกตวาถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกดวย
แรงอัดที่แรงมาก ดังนั้นคุณไมควร
ติดตั้งอุปกรณหรือวางโทรศัพทมือถือไว
เหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลม
นิรภัยอาจพองตัวออก เนื่องจากหาก
ติดตั้งอุปกรณตางๆ ในบริเวณที่
ไมถูกตองแลวถุงลมนิรภัยเกิดพองตัว
ข้ึนอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บสาหัส
ข้ึนได 
16
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