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ขอมูลดานความปลอดภยั

โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี ้มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายหรือเปนการ
ผิดกฎหมายได

ความปลอดภัยบนทองถนนถือเปนความสําคัญลําดับแรก
ปฏิบัตติามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่งอ่ืนใด ซึง่รบกวนการขับขี่ยาน
พาหนะของคณุ สิง่สําคัญอันดับแรกที่คุณควรคํานึงถึงในขณะขับขี่ยาน
พาหนะคอืความปลอดภัยบนทองถนน

สัญญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดอาจไดรับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซึ่งจะสง
ผลตอประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องได
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1. เบือ้งตน

ดวยชุดลําโพง Nokia HF-300 คุณสามารถ เรียกและรับสายโดยไมตองถือ
หูโทรศพัท คณุสามารถเชื่อมตอชุดลําโพงกับโทรศพัทมือถือที่ใชงานรวมกัน
ไดซ่ึงรองรับเทคโนโลยีไรสาย Bluetooth

โปรดอานคูมือผูใชน้ีโดยละเอียดกอนใชงานชุดลําโพง และอานคูมือผูใชสําหรับ
อุปกรณที่คุณเชือ่มตอกับชุดลําโพง ซ่ึงจะใหขอมูลสําคัญเกี่ยวกับความปลอดภัย
และการบํารุงรักษา เก็บอุปกรณเสริมทั้งหมดใหพนมือเด็ก

■ เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
เทคโนโลยไีรสาย Bluetooth ชวยใหคุณสามารถเชื่อมตอกับอปุกรณที่รองรับโดย
ไมตองมีสายเชื่อมตอ ในการเชื่อมตอระบบ Bluetooth อุปกรณมือถือและชุด
ลําโพงจะตองอยูภายในระยะ 10 เมตร (33 ฟุต) ทั้งน้ี การตอเชื่อมอาจถูกรบกวนได 
เชน จากอุปกรณอิเลก็ทรอนิกสอื่น ๆ
ชุดลําโพงรุนน้ีรองรับ Bluetooth Specification 2.0 สามารถใชงานรวมกับ Hands-
Free Profile 1.5 โปรดตรวจสอบกับบริษัทผูผลิตอุปกรณอื่นๆ เพื่อดูวา
อุปกรณน้ันๆ ใชงานรวมกับอุปกรณรุนน้ีไดหรือไม
ทั้งน้ี อาจมีขอจํากัดในการใชเทคโนโลยีบลูทูธในบางพื้นที่ โปรดตรวจสอบกับ
เจาหนาที่ในทองถ่ินหรือผูใหบริการของคุณ
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2. การเริม่ตนใชงาน

ชุดลําโพงรุนน้ีประกอบดวยสวนประกอบดังตอไปน้ี: 
• ข้ัวตอเคร่ืองชารจ (1)

• ลําโพง (2)

• ปุมเปด/ปด (3)

• ปุมเพิ่มระดับเสียง (4)

• ปุมรับ/วางสาย (5)

• ปุมลดระดับเสียง (6)

• ไมโครโฟน (7)

กอนการใชชุดลําโพง คุณจําเปนตอง
ชารจแบตเตอรี่และเขาคูชุดหูฟงเขากับ
อุปกรณทีร่องรับ
ชิ้นสวนของชุดลําโพงมีสมบัติเปน
แมเหล็กวัสดุที่เปนโลหะอาจถูกดูด
เขากับชดุลําโพง อยาวางบัตรเครดิต
หรือส่ือเก็บขอมูลประเภทแถบแมเหลก็ไวใกลชุดลําโพง เพราะขอมูลภายในอาจ
ถูกลบได

■ อุปกรณชารจและแบตเตอรี่
ตรวจสอบหมายเลขรุนของอุปกรณชารจกอนที่จะใชกับ ชุดลําโพงนี้ 
ชุดลําโพงนี้สามารถใชงานรวมกับอุปกรณชารจ AC-4, AC-5 และ DC-4

คําเตือน: ใชแตแบตเตอรี่และเครื่องชารจที่ไดรับการรับรองจาก Nokia 
สําหรบัใชงานกับอุปกรณเพิ่มพเิศษนีเ้ทานัน้ การใชอุปกรณประเภทอื่น
นอกเหนือจากนี้ อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกันหรอืรบัรอง
สําหรบัเครือ่งเปนโมฆะไป

เม่ือจะถอดสายไฟออกจากอุปกรณเสริมใดๆ ใหจับที่ปลัก๊ไฟแลวดึงออก 
อยาดึงที่สายไฟ

4 6
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■ ใสและประจุไฟแบตเตอรี่
ใสแบตเตอร่ีตามขั้นตอนตอไปนี้:
1. นําฝาปดดานหลังออก โดยเลื่อนไปดานขางลําโพง
2. จัดเรียงจุดสัมผัสของแบตเตอรี่กับข้ัวตอที่ชุดลําโพง ดันแบตเตอร่ีใหเขาที่
3. ใสฝาครอบดานหลงักลบัเขาที ่เสียบล็อกฝาเขาที่สลอ็ตชุดหูฟงและเลือ่น

ฝาครอบเขาหาชุดลําโพงจนลอ็คเขาที่
(นําแบตเตอรี่ออกโดยเปดฝาดานหลัง ยกแบตเตอรี่ออกที่ดานตรงขามกับจุด
สัมผัส)
ประจุไฟใหมตามข้ันตอนตอไปนี้:
1. ตอสายเครื่องชารจเขากับข้ัวตอเครื่องชารจที่ชุดลําโพง
2. ตอเคร่ืองชารจเขากับแหลงจายไฟ เชน ตอเคร่ืองชารจ DC-4 เขากับชองที่

จุดบุหร่ีของรถ หรือตอเคร่ืองชารจ AC-5 เขากับเตารับไฟฟาที่ผนัง
ในกรณทีี่ใชเครื่องชารจที่ตออยูกับชองที่จุดบุหร่ี แบตเตอร่ีรถจะตองจายไฟที่ 
12 โวลต ตรวจสอบวาเครื่องชารจเสียบเขากับเตารับที่จุดบุหร่ีถูกตอง และ
ไมไดกีดขวางการใชงานรถตามปกติ สําหรับรถบางรุนเตารับที่จุดบุหร่ีจะไดรับ
ไฟเลี้ยงจากแบตเตอรี่รถอยางตอเน่ืองแมวาจะไมไดเสียงกญุแจสตารทอยูก็ตาม 
ในกรณเีชนน้ี แบตเตอร่ีรถอาจถายประจุตอเน่ืองแมในขณะที่ไมไดใชงาน
ชุดลําโพง ติดตอบริษัทผูผลติรถเพื่อสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
ไฟแสดงสถานะสีแดงจะติดสวางตอเน่ืองในระหวางการชารจ อาจตองใชเวลา
ครูหน่ึงกอนเครื่องจะเร่ิมประจุไฟ ถาเครื่องยังไมเร่ิมชารจแบตเตอรี่ ใหถอด
อุปกรณชารจออกจากเตาเสียบ แลวเสียบเขาไปใหมเพื่อลองชารจอีกครั้ง
การชารจแบตเตอร่ีจนเต็มอาจใชเวลานานถึง 2 ชั่วโมง 30 นาที

3. เม่ือชารจแบตเตอรี่เต็มแลว ไฟสัญลกัษณสีแดงจะเปลีย่นเปนสีเขียว ถอด
อุปกรณชารจออกจากชุดลําโพงและแหลงจายไฟ

แบตเตอร่ีที่ชารจจนเต็มจะสามารถสนทนาไดนานถึง ชั่วโมง และมีเวลา
สแตนดบายนานถึง  ชั่วโมง ทั้งน้ีเวลาอาจแตกตางกันไปเม่ือใชงานรวมกับ
อุปกรณ Bluetooth ที่ใชรวมกันได รวมไปถึงการตั้งคาการใชงานรูปแบบการใช 
และสภาพแวดลอมอื่นๆ
ขณะประจุไฟออน ไฟสัญลักษณสีแดงจะกะพริบชา ๆ

20 
240
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■ เปดหรือปดเครื่อง
เปดเครื่องโดยกดปุมเปดปดคางไวจนชุดลําโพงมีเสียงสัญญาณและไฟสัญลักษณ
สีเขียวติดสวาง ไฟสัญลกัษณจะกะพริบขณะชุดลําโพงพยายามเชื่อมตอกับ
อุปกรณทีเ่ขาคู เม่ือชุดลําโพงเชื่อมตอกับอปุกรณที่เขาคูแลวและพรอมใชงานไฟ
แสดงสถานะสีนํ้าเงนิจะปรากฏข้ึน
ปดอุปกรณโดยกดปุมเปดปดคางไวจนกระทั่งไฟสัญลักษณทั้งหมดดับลง หาก
ชุดลําโพงไมไดตออยูกบัอุปกรณที่เขาคูภายใน 5 นาที เครื่องจะปดการทํางาน
โดยอัตโนมัติเพื่อประหยัดไฟ

■ เขาคูชุดลําโพง
1. ตรวจสอบวาอุปกรณมือถือของคณุเปดทํางานอยู จากนั้นเปดใชชุดลําโพง 

ไฟสัญลักษณสีเขียวจะกะพริบชา ๆ
2. เปดใชคุณสมบัติ Bluetooth จากอุปกรณพกพาของคณุ และตั้งคาอุปกรณเพื่อ

ใหคนหาอุปกรณ Bluetooth โปรดดูคําแนะนําจากคูมือผูใชอุปกรณของคุณ
3. เลือกชุดลําโพงจากรายการอุปกรณที่พบ
4. ปอนรหัสผาน Bluetooth 0000 เพื่อเขาคูและเชื่อมตอชุดลําโพงกับอุปกรณ

ของคุณ ในอุปกรณบางรุน คุณอาจตองทําการเชื่อมตอหลังจากที่จับคูเสร็จ
หากการเขาคูเสร็จสมบูรณ ชุดลําโพงจะสงเสียงสัญญาณและปรากฏขึ้นที่เมนูของ
อุปกรณพกพา โดยคุณสามารถดูอุปกรณ Bluetooth ที่เขาคูอยูในปจจุบันได ขณะ
ตอชุดลําโพงเขากับอุปกรณพกพา ไฟสัญลักษณสีนํ้าเงินจะปรากฏขึ้น
เขาคูและเชื่อมตอชุดลําโพงเขากับอุปกรณใหม โดยถอดชดุลําโพงออกจาก
อุปกรณเดิม จากนั้นเขาคูและเชื่อมตอเขากับอุปกรณใหม

ถอดชดุลําโพงออก
ปลดการเชื่อมตอชุดลําโพงจากอุปกรณพกพา ตามขั้นตอนใดข้ันตอนหน่ึงตอไปนี้:
• ปดชุดลําโพง
• ยกเลกิการตอเชื่อมชุดลําโพงในเมนู Bluetooth ของอุปกรณ
• ขยบัชุดลําโพงออกหางจากตัวอุปกรณใหเกินระยะ 10 เมตร (33 ฟุต)

คุณไมจําเปนตองลบการเขาคูกับชุดลําโพงเพือ่ยกเลกิการเชื่อมตอ



การเริ่มตนใชงาน

9

ไท
ย

การตอชุดลําโพงกลบัเขาไปใหม 
หากตองการเชื่อมตอชุดลําโพงกับอุปกรณที่เขาคูไว ใหเปดชุดลําโพงจากนั้น
กดปุมรับ/วางสายคางไว หรือทําการเชื่อมตอในเมนู Bluetooth ของอุปกรณ
ที่ตัวอุปกรณ คุณอาจสามารถเชื่อมตอกับชุดลําโพงไดโดยอัตโนมัติขณะเปด
ใชงานชุดลําโพงอยู ดําเนินการนี้กับอุปกรณ Nokia โดยเปลี่ยนคาอุปกรณที่เขาคู
ในเมนูบลูทูธ
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3. การโทร

■ การปรับระดับเสียงลําโพง
ปรับระดับเสียงชุดลําโพง โดยใชปุมปรับระดับเสียงที่ตัวชดุลําโพง

คําเตือน: อยาถือเครื่องไวใกลกับหูขณะใชงานชุดลําโพง เนื่องจากระดับ
เสียงอาจดังเกินไปได

■ การโทร
ในการโทรออก ใชอุปกรณพกพาของคุณตามปกติเม่ือเชื่อมตอชุดลําโพงเขากับ
อุปกรณแลว พูดโดยออกเสียงเขาหาไมโครโฟนของชุดลําโพง เพื่อใหได
ประสิทธิภาพสูงสุด กรุณาตรวจสอบวาไมมีส่ิงกีดขวางดานหนาของไมโครโฟนและ
ไมโครโฟนอยูดานหนาของผูใช ไมใชดานลางหรือดานหลัง ไฟสัญลักษณสีเขียวจะ
สวางข้ึนในระหวางการใชสาย
หากอุปกรณรองรับการโทรซ้ําหมายเลขลาสุดรวมกับชุดลําโพง ใหกดปุมรับ/วาง
สาย สองครั้งขณะที่ไมไดอยูระหวางการใชสาย
หากอุปกรณของคณุรองรับการโทรออกดวยเสียงโดยใชชุดลําโพงนี้ ใหกดปุม
รับ/วางสายคางไวเม่ือไมไดใชสาย และปฏิบัติตามขั้นตอนที่อธบิายไวในคูมือผูใช
อุปกรณของคุณ
ขณะรับสาย คุณจะไดยินเสียงเรียกผานชุดลําโพง จากนั้นไฟสัญลักษณสีเขียว
จะติดกะพริบ รับสายโดยกดปุมรับ/วางสาย หรือใชปุมที่ตัวเครื่อง ปฏิเสธสาย
เรียกเขาโดยกดปุมรับ/วางสายสองครั้ง
วางสายโดยกดปุมรับ/วางสาย หรือใชปุมทีต่ัวเคร่ือง
สลบัสายที่ใชงานระหวางชุดลําโพงและตัวเครื่องโดยกดปุมรับ/วางสายคางไว
เปดหรือปดเสียงไมโครโฟนระหวางใชสาย โดยกดปุมเปดเปดเครื่องส้ัน ๆ

■ ยดึเขากับรถ
คุณสามารถยึดชุดลําโพงเขากับที่บังแดดในรถโดยใชคลปิที่จัดมาให
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คําแนะนําท่ัวไปเพื่อความปลอดภัย
ขณะทําการติดตั้งชุดลําโพงในรถกรุณาตรวจสอบวา
อุปกรณไมไดกีดขวางระบบตาง ๆ  ของรถ (เชน 
ถุงลมนิรภัย) หรือรบกวนวิสัยทัศนขณะขับข่ี
ตรวจสอบวาระยะการทํางานของถุงลมนิรภัยไมถูก
กีดขวางหรือจํากัดประสิทธิภาพในลักษณะใด ๆ  
ใชงานชุดลําโพงเม่ือเห็นวาปลอดภัยขณะขับข่ีเทานั้น 
ขณะใชชุดลําโพงโดยยึดกับที่บังแดดตรวจสอบให
แนใจวาที่บังแดดพับติดกับหลังคารถอยู

ยึดคลปิเขากับท่ีบังแดด
เลื่อนคลปิไปรอบ ๆ  ที่บังแดดจากดานคนขับหรือ
ผูโดยสารจนขอความ ”OPEN” ปรากฏข้ึนทีด่านบน
ของที่บังแดด จากนั้นรัดสายรัดที่ตดิมากับคลปิไวรอบ ๆ  ที่บังแดดจากดานหลงั (1)

1
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พันสายรัดไปรอบ ๆ  สล็อตที่คลปิ รัดสายใหแนนเพื่อใหชุดลําโพงยึดแนนเขากับที่ 
จากนั้นเกี่ยวปลายสายรัดกับเข็มขัดรัดของตัวสาย (2)

ยึดชุดลําโพงเขากับคลิป
จัดเรียงชุดลําโพงไวดานขางของคลิปเพื่อใหชองที่ดานหลงัของชุดลําโพงหัน
เขาหาลอ็คยดึทีค่ลิป เสียบตัวลอ็คเขาในชอง และหมุนชุดลําโพงตามเข็มนาฬิกา
จนลอ็คเขาที่ (3) (ปลดชุดลําโพงโดยบิดทวนเข็มนาฬิกา)

พับที่บังแดดขึ้นใหติดเพดานรถ

2

3
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■ ลางคาหรือรีเซ็ต
ลางคาการเขาคูจากชุดลําโพง โดยกดปุมรับ/วางสายคางไว จากนั้นกดปุมเพิม่
ระดับเสียงพรอม ๆ  กันเปนเวลาประมาณ 10 วินาท ีหลงัจากลางคาแลว ไฟ
สัญลักษณจะติดสลบัสีเขียวและสีแดง
รีเซ็ตชุดลําโพงในกรณีที่อุปกรณไมทํางาน แมวาจะชารจไฟอยู โดยกดปุมรับ/วาง
สาย จากนั้นกดปุมเปดปดเครื่องพรอม ๆ  กัน ชุดลําโพงจะปดการทํางาน ใชงาน
ชุดลําโพงโดยตอเขากับอุปกรณพกพาของคุณอีกครั้ง การรีเซ็ตไมไดเปนการ
ลางคาการเขาคูอุปกรณ



ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่

14

4. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่

■ การชารจและการคายประจุ
อุปกรณของคุณใชพลังงานจากแบตเตอรี่ชนดิที่สามารถชารจประจุใหมได คุณสามารถ
ชารจแบตเตอรี่และคายประจุไดหลายรอยครัง้ แตแบตเตอรี่จะเสือ่มสภาพลงตามการ
ใชงาน เม่ือสังเกตเห็นวาเวลาการสนทนาและคอยสายของแบตเตอรี่สัน้ลงกวาปกติ ให
เปลี่ยนแบตเตอรี่กอนใหม ใชแบตเตอรีท่ี่ไดรับการรับรองจาก Nokia และชารจ
แบตเตอรี่โดยใชอุปกรณชารจสําหรบัโทรศัพทรุนนีท้ี่ไดรับการรับรองจาก Nokia เทานั้น
หากใชแบตเตอรี่ที่เปลี่ยนใหมเปนครัง้แรก หรือหากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลานานๆ 
คุณอาจจําเปนตองเชื่อมตอกับอุปกรณชารจ และปลดการเชื่อมตอ และเชื่อมตอใหม
อีกครั้งเพื่อเริ่มการชารจ
เม่ือไมใชงาน ใหถอดปลั๊กอุปกรณชารจออกจากเตารบัไฟฟาและตวัอุปกรณ อยาทิ้ง
แบตเตอรี่ที่ประจุไฟเตม็แลวไวกับอุปกรณชารจ เนื่องจากการประจุไฟเกินอาจทําใหอายุ
การใชงานแบตเตอรี่ลดลง หากคุณไมไดใชงานแบตเตอรี่ที่ชารจไวเต็มแลว แบตเตอรี่
จะคายประจุออกเองตามระยะเวลา
คุณควรใชแบตเตอรี่ตามวตัถุประสงคที่ระบุเทานัน้ อยาใชอุปกรณชารจหรอืแบตเตอรี่
ที่ชํารุดเสียหาย
อยาลัดวงจรแบตเตอรี ่การลัดวงจรของแบตเตอรีโ่ดยอุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นไดเม่ือมี
วัตถุประเภทโลหะ เชน เหรียญ คลิป หรือปากกามาสมัผัสโดยตรงกบัขั้วบวก (+) และ
ลบ (-) ของแบตเตอรี ่(มีลักษณะเหมือนแถบโลหะที่อยูบนแบตเตอรี)่ เหตุการณเชนนี้อาจ
เกิดขึ้นได เชน ในกรณทีี่คุณพกแบตเตอรี่สํารองไวในกระเปาเสือ้หรอืในกระเปาถือ 
การลัดวงจรอาจทําใหขั้วแบตเตอรี่หรอืสวนที่ใชในการเชื่อมตอชํารุดเสียหายได
การทิ้งอุปกรณไวในที่รอนหรือเย็น เชน การทิ้งไวในรถที่จอดอยูในสภาพอากาศที่รอนหรือ
หนาวจัด จะทําใหประสิทธิภาพและอายกุารใชงานของแบตเตอรี่ลดลง เกบ็แบตเตอรี่ไว
ในที่ที่มีอุณหภูมิระหวาง 15 °C ถึง 25 °C (59 °F ถึง 77 °F) เสมอ การใชแบตเตอรี่ที่รอน
หรือเย็นเกินไปอาจทําใหโทรศัพทไมสามารถทํางานไดชั่วคราว แมวาแบตเตอรี่นัน้จะมี
ประจุอยูเตม็แลวก็ตาม ประสทิธิภาพการทํางานของแบตเตอรีจ่ะมีจํากัดเมื่ออยูที่อุณหภูมิ
ต่ํากวาจุดเยือกแขง็
หามทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได แบตเตอรีท่ี่เสยีหายอาจเกิด
การระเบิดได
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หามถอดแยกหรอืแกะชิ้นสวนของเซลลพลังงานหรือถาน ในกรณีที่ถานรั่ว หามใหของ
เหลวสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา หากเกดิกรณีดังกลาวขึน้ ใหชะผิวหนงัหรือดวงตา
โดยทันทีดวยน้ําเปลา และพบแพทยโดยดวน
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การดูแลและบํารุงรักษา

อุปกรณของคุณไดรับการออกแบบมาโดยมีรปูลักษณที่ดเีย่ียมและมฝีมอืการผลิตที่ประณตี 
คุณจึงควรดูแลอุปกรณของคุณอยางดี คําแนะนําตอไปนีจ้ะชวยใหคุณปฏิบัติตามเงื่อนไข
การรับประกันไดอยางถูกตอง
• เก็บอุปกรณไวในที่แหง ละอองฝุนหรือไอน้ําและความชื้นจะทําใหเกิดองคประกอบ

ของแร ซึ่งอาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนกิสสกึกรอนไดหากอุปกรณของคณุเปยกน้ํา 
ใหถอดแบตเตอรีอ่อกและปลอยใหอุปกรณแหงสนิทกอนนําแบตเตอรีก่ลับมาใสอีกครัง้

• อยาใชหรือเก็บอุปกรณไวในบรเิวณท่ีมีฝุนหรอืที่สกปรก เนือ่งจากอาจทําใหอุปกรณ
สวนที่ถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนกิสเสยีหายได

• อยาเกบ็อุปกรณไวในที่รอนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทําใหอายกุารทํางานของ
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสสัน้ลง ทั้งยังอาจทําใหแบตเตอรี่ชํารุดเสียหาย และทําใหสวนที่
เปนพลาสติกละลาย 

• อยาเกบ็อุปกรณไวในที่เยน็จัด เนือ่งจากเมื่อเครื่องกลับคืนสูอุณหภูมิปกติ ความชื้น
จะกอตัวขึน้ภายในเครื่อง ซึง่อาจทําใหแผงวงจรอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาพยายามเปดดูภายในตัวอุปกรณนอกเหนือจากที่แนะนําไวในคูมือผูใชฉบับนี้
• อยาโยน เคาะ หรือเขยาอุปกรณ การใชงานโดยไมถนอมเครื่องอาจทําใหแผงวงจร

ภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกิดความเสยีหายได
• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรอืผงซักฟอกชนดิเขมขนทําความสะอาดเครือ่ง
• อยาทาสีอุปกรณ เนือ่งจากสีอาจเขาไปอุดตนัในชิ้นสวนที่เลื่อนไดรวมทั้งไมโครโฟน

หรือลําโพงทําใหชิ้นสวนทํางานไดไมถูกตอง
คําแนะนําขางตนทั้งหมดใชไดกับอุปกรณ แบตเตอรี่ แทนชารจ หรอือุปกรณเสริมอ่ืนๆ 
หากอุปกรณใดทํางานไมถูกตอง ใหนําไปยังศูนยบรกิารที่ไดรบัการรับรองใกลบานคุณ
เพื่อขอรับบริการ
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■ ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในเครื่องยนตของยานพาหนะที่ติดตั้ง
ไมถูกตองหรอืมีการปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันที่ควบคุมดวยอิเล็กทรอนิกส 
ระบบเบรก ABS แบบอิเล็กทรอนกิส ระบบถุงลมนริภัย โปรดสอบถามขอมูลเพิม่เตมิกับ
บริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายรถหรืออุปกรณเสริมตางๆ ที่ติดตั้งไวในรถของคุณ
การติดตั้งหรือการซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตรายและทําใหการรับประกันเปน
โมฆะดวย ควรตรวจสอบอยางสม่ําเสมอวาอุปกรณทุกชิ้นของโทรศัพทมือถือในรถยนต
ไดรบัการติดตั้งและทํางานอยางถูกตอง อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส หรอืวัตถุ
ระเบดิไวรวมกับโทรศัพท ชิ้นสวนของโทรศัพท และอุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถยนตที่
มีถุงลมนริภัย โปรดสังเกตวาถุงลมนริภัยจะพองตัวออกดวยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณ
ไมควรติดตั้งอุปกรณหรือวางโทรศัพทมือถือไวเหนือถุงลมนริภัย หรือในบริเวณที่ถุงลม
นิรภัยอาจพองตัวออก การตดิตั้งอุปกรณไรสายไวในรถอยางผิดวิธีอาจกอใหเกิด
อันตรายรายแรงในขณะที่ถุงลมนิรภยัพองตัวออกได
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