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เพื่อความปลอดภัยของคุณ

โปรดอานและปฏิบัติตามคําแนะนําตอไปนี้ มิฉะนั้นอาจกอใหเกิดอันตรายหรือ
เปนการผิดกฎหมายได หากตองการขอมูลเพิ่มเติม โปรดอานคูมือผูใชฉบับเต็ม

คํานึงถึงความปลอดภัยบนทองถนนเปนอันดับแรก
ปฏิบัตติามกฎหมายทองถิ่น ไมควรใชมือจับสิ่งอ่ืนใด ซึง่รบกวน
การขบัขีย่านพาหนะของคุณ สิง่สําคัญอันดับแรกท่ีคุณควรคํานึงถึง
ในขณะขบัขี่ยานพาหนะคือความปลอดภัยบนทองถนน
สัญญาณรบกวน
อุปกรณไรสายท้ังหมดอาจไดรบัผลกระทบจากสญัญาณรบกวน ซึ่งจะ
สงผลตอประสทิธิภาพการทํางานของเครื่องได
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1. บทนํา

ดวยการใชชุดลําโพง Nokia HF-510 คุณสามารถโทรออกและรบัสายแบบแฮนดฟรี
ได นอกจากนี้ คุณยังสามารถคัดลอกสมุดโทรศัพทของอุปกรณมือถือท่ีใชงาน
รวมกนัไดไปยงัชุดลําโพงและดูรายชื่อท่ีคัดลอกบนหนาจอในตวัเพื่อเรียกสาย
คุณสามารถเชื่อมตอชุดลําโพงกับโทรศัพทมือถือท่ีใชงานรวมกันไดซึง่รองรบั
เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth

โปรดอานคูมือผูใชนี้โดยละเอียดกอนใชงานชุดลําโพง อานรายละเอียดจากคูมือผูใช
เครือ่งท่ีเชื่อมตอกับชุดลําโพง รบัคูมือฉบบัลาสุดและขอมูลเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ Nokia ของคุณไดท่ี www.nokia.com/support หรือเขาไปท่ีเว็บไซต
ของ Nokia ในพื้นท่ีของคณุ
ผลิตภัณฑอาจประกอบดวยชิ้นสวนขนาดเล็ก โปรดเก็บอุปกรณดังกลาวใหพน
มือเด็ก พื้นผิวของอุปกรณนีไ้มไดประกอบดวยนกิเกิล แตเปนสแตนเลส

■ เทคโนโลยีไรสาย Bluetooth
ในการเชื่อมตอระบบ Bluetooth อุปกรณมือถือและชุดลําโพงจะตองอยูภายในระยะ 
10 เมตร (33 ฟุต) ท้ังนี ้การเชื่อมตออาจถูกรบกวนจากอุปกรณอิเล็กทรอนกิสอ่ืนๆ
ชุดลําโพงนีส้อดคลองตาม Bluetooth Specification 2.1 ท่ีรองรับ Hands-Free 
Profile (HFP) 1.5, Phone Book Access Profile (PBAP) 1.1 และ Object Push 
Profile (OPP) 1.1 ตรวจสอบอุปกรณอ่ืนๆ วารองรับการใชงานกับอุปกรณนี้หรอืไม
กับผูผลิต

http://www.nokia.com/support
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2. เร่ิมตนใชงาน

ชุดลําโพงรุนนีป้ระกอบดวย
สวนประกอบดังตอไปนี้:
1. ปุมเปด/ปด
2. ไมโครโฟน
3. ลําโพง
4. จอแสดงผล
5. ปุมปรับระดับเสียง
6. ไฟแสดงสถานะ
7. ปุมรับ/วางสาย
8. ชองเสียบอุปกรณชารจ
กอนการใชชุดลําโพง คุณจําเปนตอง
ชารจแบตเตอรีแ่ละจับคูชุดลําโพงเขากับอุปกรณท่ีใชงานรวมกันได
ชิ้นสวนของชุดลําโพงมีคุณสมบัติเปนแมเหล็ก วัสดุท่ีเปนโลหะอาจถูกดูดเขากบั
ชุดลําโพง อยาวางบัตรเครดิตหรอืสือ่เก็บขอมูลประเภทแถบแมเหล็กไวใกล
ชุดลําโพง เพราะขอมูลภายในอาจถูกลบได

■ การชารจแบตเตอร่ี
กอนชารจแบตเตอรี่ โปรดอานรายละเอียดใน 
“ขอมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ”, หนา 18

คําเตือน: ใชเฉพาะอุปกรณชารจท่ีไดรับการรับรองจาก Nokia ในการใชงาน
รวมกับอปุกรณรุนนี้เทาน้ัน การใชกับอุปกรณประเภทอืน่อาจเปนผลใหการรับรอง
การใชงานหรือการรับประกันเปนโมฆะ และอาจกอใหเกิดอนัตรายได

ขณะปลดสายไฟของอุปกรณเสรมิใดๆ ควรจับและดึงท่ีปลั๊ก อยาจับท่ีสาย
1. ตอสายอุปกรณชารจเขากับชุดตออุปกรณชารจ

1
2

3 5

4

8
7
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2. ตออุปกรณชารจเขากับแหลงจายไฟ เชน ตออุปกรณชารจ DC-4 เขาท่ีชองเสียบ
สําหรับจุดบุหรีใ่นรถยนต หรืออุปกรณชารจ AC-5 เขากับเตาเสยีบท่ีผนัง 
ระหวางการชารจ สัญลักษณแบตเตอรีจ่ะขยับบนจอแสดงภาพและไฟแสดง
สถานะสีแดงจะติดขึน้ การชารจแบตเตอรี่จนเต็มอาจใชเวลานานถึง 2 ชั่วโมง 
10 นาที
ในกรณีท่ีใชอุปกรณชารจท่ีตออยูกับชองท่ีจุดบุหรี ่แบตเตอรี่รถจะตองจายไฟท่ี 
12 โวลต ตรวจสอบวาเครื่องชารจเสยีบเขากับเตารับท่ีจุดบุหรีถู่กตอง และไมได
กีดขวางการใชงานรถตามปกติ
สําหรับรถบางรุน เตารบัท่ีจุดบุหรี่จะไดรบัไฟเลี้ยงจากแบตเตอรี่รถอยางตอเนื่อง
แมวาจะไมไดเสยีบกุญแจสตารทอยูก็ตาม ในกรณีเชนนี ้แบตเตอรี่รถอาจถาย
ประจุตอเนื่องแมในขณะที่ไมไดใชงานชุดลําโพง สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดจาก
ผูผลิตรถยนต

3. เม่ือชารจแบตเตอรีจ่นเต็มแลว ชุดลําโพงจะสงเสียงแจงเตือน และ  จะปรากฏ
ขึน้ ถอดอุปกรณชารจออกจากชุดลําโพงและแหลงจายไฟ

แบตเตอรี่ท่ีชารจจนเต็มจะสามารถสนทนาไดนานถึง 30 ชั่วโมง และมีเวลา
สแตนดบายนานถึง 180 ชั่วโมง
ในการตรวจสอบประจุไฟเมื่อไมมีการตอชุดลําโพงเขากับอุปกรณชารจ โปรดดู
สัญลักษณแบตเตอรี่บนจอแสดงผล เม่ือแบตเตอรี่มีประจุไฟเต็มแลว  จะปรากฏ
ขึน้ เม่ือแบตเตอรี่มีประจุไฟต่ํา  จะปรากฏขึน้ ไฟแสดงสถานะสีแดงจะกะพริบชาๆ 
และชุดลําโพงจะสงเสียงเตือนทุกๆ 5 นาที ชารจแบตเตอรีใ่หม

■ การเปดหรือปดเคร่ือง

เปดใชงาน
ในการเปดใช ใหกดปุมเปดปด ชุดลําโพงจะสงเสียงเตอืนตอเนือ่งดังขึ้นเรื่อยๆ 
ไฟแสดงสถานะสีเขยีวจะกะพรบิหนึ่งครัง้ และจอแสดงผลจะทํางาน ชุดลําโพง
จะพยายามเชื่อมตอกับอุปกรณลาสุดท่ีเชื่อมตอกับชุดลําโพง (  จะปรากฏขึ้น)
เม่ือมีการเชื่อมตอลําโพงกับอุปกรณของคณุและพรอมใชงาน สัญลักษณของ
แบตเตอรี่และช่ือ Bluetooth ของอุปกรณจะปรากฏขึน้
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ปดใชงาน
ในการปดใชงาน ใหกดปุมเปดปด ชุดลําโพงจะสงเสยีงเตือนท่ีเบาลงตอเนื่องกัน 
ไฟแสดงสถานะสแีดงจะกะพรบิหนึ่งครัง้ และจอแสดงภาพจะดับ
หากไมมีการเชื่อมตอชุดลําโพงเขากบัอุปกรณภายในเวลาประมาณ 30 นาที 
ชุดลําโพงจะปดโดยอัตโนมัติ
จอแสดงผลจะหรี่ลงโดยอัตโนมัติหากไมมีการใชงานชุดลําโพงภายใน 10 วินาที
โดยประมาณ เพือ่ประหยดัพลังงาน

■ การจับคูและเชื่อมตอกับอุปกรณอ่ืน
1. ตรวจดูใหแนใจวาปดชุดลําโพงแลวและโทรศัพทมือถือของคณุเปดอยู
2. หากยังไมเคยจับคูชุดลําโพงเขากับอุปกรณ ใหเปดใชงานชุดลําโพง ชุดลําโพง

จะเขาสูโหมดการจับคู และจะมีการแสดง  
หากคุณไดจับคูชุดลําโพงกับอุปกรณอ่ืนกอนหนานี้แลว ใหปดอุปกรณ และเปด
ชุดลําโพง

3. ภายในเวลาประมาณ 5 นาที ใหเปดใชงานคณุสมบัต ิBluetooth ท่ีโทรศัพท
มือถือ และต้ังคาใหคนหาอุปกรณ Bluetooth สําหรับรายละเอียด โปรดดูคูมือ
ผูใชของอุปกรณของคุณ

4. บนอุปกรณของคุณ เลือกชุดลําโพง (Nokia HF-510) จากรายการของอุปกรณ
ท่ีพบ

5. ปอนรหัสผาน Bluetooth 0000 เพื่อจับคูและเชื่อมตอชุดลําโพงกับอุปกรณ
ของคุณ ในอุปกรณบางรุน คุณอาจตองทําการเชื่อมตอหลังจากท่ีจับคูเสรจ็

หากจับคูไดสําเร็จ ชุดลําโพงจะปรากฏขึ้นท่ีรายการอุปกรณ Bluetooth ซึ่งจับคู
อยูในปจจุบันของอุปกรณมือถือ
เม่ือมีการเชื่อมตอชุดลําโพงเขากับอุปกรณของคุณและพรอมใชงาน ชื่อ Bluetooth 
ของอุปกรณจะปรากฏขึ้น
สามารถจับคูชุดลําโพงไดสูงสดุกบัอุปกรณสีช่ิ้น แตสามารถเชื่อมตอเพื่อใชงานได
ครั้งละหนึ่งชิ้นเทานั้น
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การยกเลิกการเช่ือมตอชุดลําโพง
ในการยกเลิกการเชื่อมตอออกจากโทรศัพทมือถือของคุณ ใหทําอยางใดอยางหนึ่ง
ดังนี้
• ปดชุดลําโพง
• ยกเลิกการตอเชื่อมชุดลําโพงในเมนู Bluetooth ของอุปกรณ
• ใหชุดลําโพงอยูหางจากอุปกรณมากกวา 10 เมตร (33 ฟุต) 
ไมจําเปนตองลบรายการจับคูกับชุดลําโพงเพื่อยกเลิกการเชื่อมตอ

การเช่ือมตอชุดลําโพงดวยตนเอง
หลังจากเปดใชงานชุดลําโพง เครื่องจะพยายามเชื่อมตอกับอุปกรณท่ีจับคูไวลาสุด
ในการเชื่อมตอชุดลําโพงเขากับอุปกรณท่ีใชลาสดุดวยตนเอง (เชน หลังจากสญูเสีย
การเชื่อมตอ) แนใจวาเปดอุปกรณอ่ืนๆ ไว และกดปุมรับ/วางสายคางไว ประมาณ 
2 วินาที หรอืปดและเปดชุดลําโพงใหม ในการเชื่อมตอชุดลําโพงกับอุปกรณท่ี
จับคูกนัอ่ืนๆ ใหทําการเชื่อมตอในเมน ูBluetooth ของอุปกรณ
คุณสามารถตั้งคาอุปกรณมือถือเพื่อใหชุดลําโพงทําการเชื่อมตอโดยอัตโนมัตไิด 
เปดใชคณุสมบัตนิี้จากอุปกรณของ Nokia โดยเปลี่ยนคาอุปกรณท่ีจับคูไวจากเมนู 
Bluetooth
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3. การตดิตัง้ในรถ

คุณสามารถตดิตั้งชุดลําโพงเขากับท่ีบังแดด ท่ีบังลม หรอืแผงหนาปดรถยนตได

■ คําแนะนําท่ัวไปเพื่อความปลอดภัย
หมายเลขแสดงถึงตําแหนงการติดตั้ง
ขณะทําการติดตั้งชุดลําโพงในรถ กรุณา
ตรวจสอบวาอุปกรณไมไดกีดขวางระบบ
ตางๆ ของรถ (เชน ถุงลมนริภัย) หรือ
รบกวนวิสัยทัศนขณะขบัขี่
ตรวจสอบวาระยะการทํางานของถุงลม
นิรภัยไมถูกกีดขวางหรือจํากัดประสิทธิภาพ
ในลักษณะใดๆ ใชงานชุดลําโพงหากเห็นวา
ปลอดภัยในการใชงานขณะขับขี่เทานั้น
ใชชุดลําโพงขณะยดึกับท่ีบังแดดโดยตรวจสอบวาท่ีบังแดดพับติดกับหลังคารถ
เรียบรอยดี
หามปรบัอุปกรณยึดขณะขบัขี่

■ การยึดเขากับท่ีบงัแดด
คุณสามารถยดึชุดลําโพงกับท่ีบังแดดรถโดยใชคลิปท่ีจัดมาให
1. ในการตดิตัง้ชุดลําโพงเขากับตวัคลิป 

ใหยึดสวนคลิปเขากบัชองท่ีดานหลัง
ของชุดลําโพง (1) หมุนชุดลําโพง
ตามเขม็นาฬิกาจนกวาจะแนนเขาท่ี (2) 
(ในการปลดชุดลําโพง ใหหมุนทวนเขม็
นาฬิกา) 
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2. เลื่อนตัวคลิปรอบท่ีบังแดด
ออกจากดานขางของคนขบั
หรอืผูโดยสาร (3) และพบัสาย
ท่ีติดกับตัวคลิปรอบๆ ท่ีบังแดด
จากดานหลัง

3. รอยสายคลองผานชองของ
ตัวคลิป (4)
ดึงสายใหแนนเพื่อใหชุดลําโพง
ยึดเขาท่ี และกดตะขอและหวง
ดานปลายสายกับจุดสัมผัสบน
สาย

4. พับท่ีบงัแดดขึ้นใหติดหลังคารถ 
(5)

■ การยึดเขากับกระจกบงัลม
คุณสามารถตอชุดลําโพงเขากับท่ีบงัลมโดยใชอุปกรณท่ียึดตดิ
1. สอดปลายเขากบัชองทางดานหลงั

ของชุดลําโพง (1) หมุน
ชุดลําโพงตามเขม็นาฬิกาจนกวา
จะแนนเขาท่ี (2)

2. หาจุดยึดท่ีปลอดภยัท่ีกระจก
บังลม จากนัน้ทําความสะอาด
พื้นผิวใหท่ัวโดยใชน้ํายาลาง
กระจกและผาสะอาด 
หากอุณหภูมิแวดลอมต่ํากวา 
+15°C (60°F) คอยๆ ทําใหพื้น
และกรวยดูดอุนขึ้นโดยใชเครือ่งเปาผม เพือ่ใหการยึดติดกับกระจกบงัลม
แนนหนาดี ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไมทําใหกระจกบังลมรอนเกินไปจนเสยีหาย
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3. กดท่ีกรวยดูดของอุปกรณยึดติดท่ีท่ีบงัลม (3) และหมุนตามเขม็นาฬิกา (4) 
เพื่อใหมีชองสญูญากาศ ตรวจสอบวากรวยดูดยึดแนนดี

4. หมุนชุดลําโพงไปยังตําแหนงท่ีตองการ
ปลดชุดลําโพงออกจากอุปกรณท่ียดึตดิ หมุนทวนเข็มนาฬิกา
ปลดกรวยดูดออกจากท่ีบังลม หมุนท่ียึดทวนเขม็นาฬิกา และดึงสายท่ีอยูขาง
กรวยดูด

■ การยึดเขากับแผงหนาปดรถยนต
คุณสามารถตอชุดลําโพงเขากับแผงหนาปดรถยนตโดยใชอุปกรณท่ียึดติดท่ีใหมา
และแผนกาว
1. ตรวจสอบใหแนใจวาพื้นผิวท่ีคุณติดแผนกาวมีลักษณะแหง สะอาด และ

ปราศจากฝุนผงใดๆ
2. สอดปลายเขากับชองทางดานหลังของชุดลําโพง 

(1) หมุนชุดลําโพงตามเขม็นาฬิกาจนกระท่ัง
ล็อคเขาท่ี (2)

3. ลอกแผนกาวออกจากแผนดานขาง 
(3) และกดลงใหติดกับแผงหนาปด
รถ (4) เพือ่ใหยึดติดทนทาน
ขณะลอกแผนปองกันออก หาม
สัมผัสโดนดานกาว
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4. ลอกแผนกาวออกจากอีกดานหนึ่ง และกดกรวยดูด
ท่ีอุปกรณยดึติด (5) 

5. หมุนชุดลําโพงไปยังตําแหนงท่ีตองการ (6)
6. หมุนอุปกรณท่ียึดติดตามเข็มนาฬกิาเพื่อใหเกิด

ชองสูญญากาศ (7) ตรวจสอบวากรวยดูดยดึแนนดี
ปลดชุดลําโพงออกจากอุปกรณท่ียึดติด หมุนทวนเขม็
นาฬกิา 
ปลดอุปกรณท่ียดึออกจากแผงหนาปด หมุนท่ียึดทวนเขม็นาฬิกา และดึงสายท่ีอยู
ขางกรวยดูด
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4. การใชงานเบื้องตน

■ คัดลอกรายชื่อลงในชุดลําโพง
เม่ือมีการเชื่อมตอชุดลําโพงเขากับอุปกรณมือถือท่ีใชงานรวมกันไดซึ่งรองรับ
โปรไฟล PBAP Bluetooth คณุสามารถคดัลอกรายชื่อ (ชื่อและหมายเลขโทรศัพท) 
จากหนวยความจําภายในของอุปกรณไปยังชุดลําโพงได เม่ือมีการเชื่อมตอ
ชุดลําโพงเขากับอุปกรณท่ีใชงานรวมกันไดซึง่รองรบัโปรไฟล OPP Bluetooth 
คุณสามารถคดัลอกรายชื่อ ลงในชุดลําโพงไดโดยสงผานการเชื่อมตอ Bluetooth 
จากอุปกรณของคุณ สําหรับขอมูลเกี่ยวกับโปรไฟล Bluetooth ท่ีอุปกรณของคุณ
รองรบั โปรดดูคูมือผูใชของอุปกรณ
ในการคดัลอกรายชื่อหากอุปกรณของคุณรองรบัโปรไฟล PBAP ใหหมุนปุมปรบั
ระดับเสยีงไปทางซายจนกระท่ัง  ปรากฏขึน้ และกดปุมรับ/วางสาย  
จะกะพริบระหวางการคดัลอก หาก  ปรากฏ ใหลองคัดลอกรายช่ือ
โดยใชโปรไฟล OPP 
ในการคดัลอกรายชื่อหากอุปกรณของคุณรองรบัโปรไฟล OPP ใหเลือกรายช่ือใน
อุปกรณของคุณ และสงรายชื่อไปยงัชุดลําโพงผานการเช่ือมตอ Bluetooth การสง
รายชื่อหลายรายการโดยใชโปรไฟล OPP จะใชเวลานานกวาการใชโปรไฟล PBAP

การคัดลอกอาจใชเวลาสองสามนาทีและจะหยุดโดยอัตโนมัติเม่ือครบ 600 รายชื่อ 
ในการหยดุคัดลอกดวยตนเองเมื่อคณุใชโปรไฟล PBAP ใหกดปุมรบั/วางสาย คางไว 
ระหวางท่ีกําลังคัดลอกรายช่ือ คุณจะไมสามารถใชรายชื่อท่ีคุณเคยคัดลอกลงใน
ชุดลําโพงกอนหนานีแ้ลวได
หากคุณตองการอัพเดตรายช่ือจากอุปกรณของคุณไปยงัชุดลําโพง ใหคัดลอกรายช่ือ
อีกครั้ง หากคณุใชโปรไฟล PBAP รายชื่อท่ีคัดลอกมาแลวกอนหนานี้จะไดรับการ
แทนท่ีดวยขอมูลใหม
ชุดลําโพงรองรับหมายเลขโทรศัพท 3 หมายเลขตอรายช่ือ หากรายชื่อหนึง่มี
หมายเลขโทรศัพทท่ีจัดเกบ็ไวในอุปกรณมากกวาสามหมายเลข และคุณตองการ
คัดลอกหมายเลขใดโดยเฉพาะสามหมายเลขลงในชุดลําโพง ใหบันทึกหมายเลข
ดังกลาวท้ังสามหมายเลขเปนรายชื่อใหมในอุปกรณของคณุ
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■ การโทรออกหรือวางสาย
ในการโทรออกดวยโทรศัพทมือถือของคุณท่ีตออยูกับชุดลําโพง ใชอุปกรณไดตาม
วิธีปกติ พูดโดยออกเสียงเขาหาชุดลําโพง เพือ่ใหไดประสิทธิภาพสูงสดุ กรุณา
ตรวจสอบวาไมมีสิง่กีดขวางดานหนาของไมโครโฟนและไมโครโฟนอยูดานหนาของ
คุณ ระหวางการใชสาย  จะปรากฏขึ้น
ในการโทรไปยังหมายเลขที่คณุคัดลอกไวในชุดลําโพง ใหหมุนปุมปรับระดับเสยีง
เม่ือไมมีการใชสาย หากชื่อในรายชื่อมีอักขระภาษาละติน ใหเลื่อนไปท่ีตัวอักษรแรก 
กดปุมรับ/วางสาย และเลื่อนไปท่ีชื่อ หากช่ือไมมีอักขระภาษาละติน ใหเลื่อนไปท่ีชื่อ 
และกดปุมรับ/วางสาย ในการโทรออก ใหเลื่อนไปท่ีหมายเลขที่ตองการ และกดปุม
รับ/วางสาย ในการออกจากรายชื่อ ใหเลื่อนไปท่ี  และกดปุมรับ/วางสาย หรือรอ
เปนเวลา 10 วินาที หรอืกดปุมรับ/วางสายสองครั้ง

การเรียกสายโดยใชหมายเลขลาสุดที่โทรออก
ในการเรียกหมายเลขลาสุดซ้ํา (ในกรณท่ีีโทรศัพทรองรับคุณสมบตัินี้กับชุดลําโพง) 
กดปุมรับวางสายสองครั้งระหวางท่ีไมมีการใชสาย

การโทรออกดวยเสียง
เปดใชการเรยีกสายดวยเสียง (หากอุปกรณของคุณรองรับคุณสมบตัินี้กับชุดลําโพง) 
เม่ือไมมีการโทร โดยกดปุมรบัวางสายคางไวประมาณ 2 วินาที เม่ือ  ปรากฏ
ขึน้ ใหออกเสียงรายการสยีง (Voice Tag) ของรายชื่อท่ีตองการอยางชัดเจน
สําหรับการเรยีกสายดวยเสียง คุณตองบันทึกรายการเสยีงสําหรบัรายชื่อท่ีตองการ
ในอุปกรณมือถือของคณุ สําหรับรายละเอียด โปรดดูคูมือผูใชของอุปกรณของคณุ

การวางสาย
ในการวางสายหรอืยกเลิกสาย กดปุมรับ/วางสาย
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■ การรับหรือปฏิเสธสาย
ในกรณท่ีีไดรบัสายเรยีกเขา คุณจะไดยินเสียงสายเรียกเขาผานชุดลําโพง หมายเลข
ของผูเรยีกสายจะปรากฏขึน้บนชุดลําโพงหากระบบเครอืขายเซลลูลารรองรับ
ฟงกชั่นนี ้ชื่อท่ีจัดเก็บไวพรอมกับหมายเลขโทรศัพทจะปรากฏขึน้หากคุณไดคดัลอก
ชื่อและหมายเลขโทรศัพทไปยงัชุดลําโพง หากไมมีรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท 
จะมีเพียง  เทานั้นท่ีปรากฏขึ้น
ในการรบัสาย กดปุมรับ/วางสาย
ในการปฏิเสธสาย กดปุมรบั/วางสายสองครั้ง

■ การปรับระดับเสียง
ในการเพิม่ระดับเสยีงของชุดลําโพงระหวางสนทนา ใหหมุนปุมปรับไปทางขวา 
ในการลดระดับเสียง ใหหมุนปุมไปทางซาย ระดับเสียงจะปรากฏขึ้นบนชุดลําโพง

คําเตือน: อยาถืออุปกรณใกลกับหูของคุณเมื่อใชลําโพงอยู เน่ืองจากระดับเสียง
อาจดังเกินไป

■ การสลับสายไปยังอุปกรณท่ีเชื่อมตออยู
ในการสลับสายจากชุดลําโพงไปยังอุปกรณท่ีเชื่อมตออยู ใหปดการใชงานชุดลําโพง 
หรือกดปุมรับ/วางสายคางไวประมาณ 2 วินาที เม่ือมีการสลับสายไปยงัอุปกรณท่ี
เชื่อมตออยู  จะปรากฏขึน้
ในการสลับสายกลับไปท่ีชุดลําโพง เปดชุดลําโพง (หากปดอยู) หรือกดปุมรับ/
วางสายคางไวประมาณ 2 วินาที

■ การลางคาหรือรีเซ็ต
ในการลางการตั้งคาการจับคูและรายชื่อท่ีคัดลอกไวจากชุดลําโพง กดปุมเปดปด
และปุมรับ/วางสายคางไว (เกิน 4 วนิาที) จนกวาไฟแสดงสถานะสแีดงและเขียว
จะเริ่มสวางสลับกัน และ  ปรากฏขึ้น หลังจากลางการตั้งคาแลว ชุดลําโพง
จะเขาสูโหมดการจับคู
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รีเซต็ชุดลําโพงในกรณีท่ีไมมีการทํางานโดยใหเสียบเขากับเครือ่งชารจขณะกดปุม
รับ/วางสายคางไว แมวาอุปกรณจะชารจไฟแลวกต็าม

■การแกไขปญหา
หากคุณไมสามารถตอเชื่อมชุดลําโพงกับอุปกรณพกพาของคุณได ใหปฏิบัตดัิงนี:้
• ดูใหแนใจวาชุดลําโพงชารจแลว เปดอุปกรณและจับคูอุปกรณของคณุแลว
• ดูใหแนใจวาเปดใชงานคุณสมบตัิ Bluetooth ท่ีอุปกรณแลว
• ตรวจสอบใหแนใจวาชุดลําโพงอยูในระยะ 10 เมตร (33 ฟตุ) จากอุปกรณ

ของคุณและไมมีอุปกรณอิเล็กทรอนกิสใดๆ อยูระหวางชุดลําโพงและอุปกรณ
หากไมมีการแสดงชื่อของผูท่ีเรียกสายบนหนาจอแสดงผล แมวาจะจัดเก็บลงใน
อุปกรณมือถือท่ีเชื่อมตออยูแลวก็ตาม ใหตรวจสอบดูวาอุปกรณดังกลาวรองรบั
โปรไฟล PBAP Bluetooth และระบบเครือขายเซลลูลารใหขอมูลหมายเลขโทรศัพท
ของผูเรียกสาย
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5. ขอมูลเก่ียวกับแบตเตอรี่และอุปกรณชารจ

อุปกรณนี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชารจซ้ําไดและไมสามารถถอดออกได หามแกะ
แบตเตอรีอ่อกจากเคร่ือง เนือ่งจากอาจทําใหอุปกรณเกิดความเสยีหายได อุปกรณนี้
มีไวสําหรับใชงานโดยรับจายไฟจากเครื่องชารจตอไปนี:้ AC-3, AC-4, AC-5 และ 
DC-4 หมายเลขรุนอุปกรณชารอาจแตกตางกันตามประเภทปลั๊ก ประเภทปลั๊ก
อาจแตกตางกันตามท่ีระบุดังนี้ E, EB, X, AR, U, A, C หรือ UB คณุสามารถชารจ
แบตเตอรีแ่ละคายประจุไดหลายรอยครัง้ แตแบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตาม
การใชงาน ชารจแบตเตอรีข่องคุณดวยอุปกรณชารจท่ีผานการรบัรองจาก Nokia 
สําหรับการใชกับอุปกรณนี้เทานั้น การใชอุปกรณชารจปลอมอาจทําใหเกิดเพลิงไหม 
การจุดระเบดิ การรัว่หรืออันตรายอ่ืนๆ ได
หากใชแบตเตอรี่เปนครั้งแรก หรอืหากไมไดใชแบตเตอรี่เปนเวลานาน คณุอาจตอง
เชื่อมตออุปกรณชารจ แลวถอดอุปกรณชารจแลวเชื่อมตออีกครั้งเพือ่เริ่มชารจ
แบตเตอรี ่ในกรณท่ีีไมมีประจุแบตเตอรีเ่หลืออยู สัญลักษณแสดงการชารจจะปรากฏ
ขึ้นบนหนาจอเม่ือเวลาผานไปครูหนึ่ง
ปลดเครื่องชารจจากเตาเสยีบ และท่ีตวัอุปกรณเม่ือไมไดใชงาน ไมควรเสยีบ
แบตเตอรีท่ี่ชารจเตม็แลวคางไวกับอุปกรณชารจ เนื่องจากการชารจเปนเวลา
นานเกินไปจะทําใหอายกุารใชงานของแบตเตอรี่สัน้ลง หากไมไดใชงาน แบตเตอรี่
ท่ีประจุไฟเต็มจะคอยๆ คายประจุไปตามเวลา
พยายามเก็บแบตเตอรีไ่วท่ีอุณหภมิูระหวาง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) 
อุณหภูมิท่ีรอนหรือเย็นจัดอาจสงผลตอประสทิธิภาพและอายุการใชงานแบตเตอรี่ 
อุปกรณท่ีแบตเตอรี่รอนหรอืเยน็จัดอาจทํางานไดไมสมบูรณ ประสิทธิภาพของ
แบตเตอรีจ่ะลดลงในอุณหภมิูต่ํากวาจุดเยือกแขง็
หามท้ิงแบตเตอรี่ในกองไฟ เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได แบตเตอรี่ท่ีเสยีหาย
อาจระเบิดได
อยาใชอุปกรณชารจท่ีชํารุดเสยีหาย
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ขอสําคัญ: ระยะเวลาในการคุยสายและเปดเคร่ืองท้ิงโดยใชแบตเตอรี่เปนคา
โดยประมาณ และขึ้นอยูกับสภาพเครือขาย คุณสมบัติการใชงาน อายุและสภาพ
ของแบตเตอร่ี อุณหภูมิแวดลอม และปจจัยประกอบอื่นๆ ระยะเวลาท่ีเคร่ืองใช
ในการโทรจะสงผลตอเวลาสแตนดบาย และเชนเดียวกัน ระยะเวลาท่ีเปดเครื่อง
และอยูในโหมดสแตนดบายจะสงผลตอเวลาสนทนา
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การดแูลและการบํารุงรักษา

อุปกรณของคุณเปนผลิตภัณฑท่ีไดรับการออกแบบมาเปนอยางดี และใชความ
ประณตีในการผลิตสูง จึงควรใชงานดวยความระมัดระวัง ขอแนะนําดานลางนี้
จะชวยใหคุณสามารถใชงานผลิตภัณฑนีไ้ดตรงตามเกณฑของการรบัประกัน
• เก็บอุปกรณไวในท่ีแหง ละอองฝุนหรือไอน้ําและความชื้น จะทําใหเกิด

องคประกอบของแร ซึ่งอาจทําใหวงจรอิเล็กทรอนิกสสึกกรอนได หากอุปกรณ
ของคุณเปยกน้ํา ควรเช็ดใหแหงกอน

• หามใชหรือจัดเก็บอุปกรณในท่ีท่ีมีฝุนละอองหรอืสกปรก เนื่องจากอาจทําให
อุปกรณสวนท่ีถอดเขาออกไดและสวนประกอบที่เปนอิเล็กทรอนิกสเสียหายได

• อยาเก็บอุปกรณไวในท่ีรอนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทําใหอายุการใชงาน
ของอุปกรณอิเล็กทรอนิกสสัน้ลง ทําใหแบตเตอรีเ่สียหาย และทําใหสวนท่ีเปน
พลาสติกเสยีรูปหรอืละลาย

• หามเกบ็อุปกรณในท่ีเย็นจัด เม่ืออุปกรณกลับเขาสูอุณหภูมิปกติ อาจเกิด
ความชื้นขึน้ในอุปกรณและสรางความเสยีหายตอแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส

• อยาพยายามเปดดูภายในเครื่อง
• อยาโยน เคาะ หรือเขยาอุปกรณ การใชงานโดยไมถนอมอุปกรณอาจทําให

แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดออนเกดิความเสียหายได
• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด หรือผงซักฟอกชนดิเขมขนทําความสะอาด

อุปกรณ
• อยาทาสีอุปกรณ เนือ่งจากสีอาจเขาไปอุดตนัในชิ้นสวนท่ีเลื่อนได รวมท้ัง

ไมโครโฟน หรอืลําโพงทําใหชิ้นสวนทํางานไดไมถูกตอง
คําแนะนําท้ังหมดเหลานีใ้ชไดกบัโทรศัพท อุปกรณชารจ หรอือุปกรณเสริมอ่ืนๆ ได 
หากอุปกรณใดไมสามารถใชงานได กรุณาติดตอศูนยใหบริการท่ีไดรับอนุญาต
ใกลบานคุณ
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ขอมูลเพิม่เติมเก่ียวกับความปลอดภัย

■ ยานพาหนะ
สัญญาณ RF อาจมีผลตอระบบอิเล็กทรอนิกสในรถท่ีตดิตั้งไมถูกตองหรือมีการ
ปองกันไมเพียงพอ เชน ระบบฉีดน้ํามันท่ีควบคมุดวยอิเล็กทรอนกิส ระบบเบรก 
ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส ระบบถุงลมนิรภัย สําหรบัขอมูล
เพิ่มเติม โปรดตรวจสอบกับผูผลิต หรือตัวแทนจําหนายของรถยนต หรืออุปกรณ
ใดๆ ท่ีคุณเพิ่มไว
การซอมแซมไมถูกตองอาจกอใหเกิดอันตรายและทําใหการรับประกนัเปนโมฆะ 
ตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอวาอุปกรณไรสายท้ังหมดในรถของคุณติดตั้งไวอยาง
ถูกตองและทํางานอยางเหมาะสม อยาเก็บของเหลวที่ติดไฟได แกส หรือวัตถุระเบิด
ไวรวมกับอุปกรณ ชิ้นสวนของอุปกรณ และอุปกรณเสริมตางๆ สําหรับรถที่ติดตั้ง
ถุงลมนิรภยั โปรดจําไววาถุงลมจะพองตัวเมื่อมีแรงกระแทก อยาวางวัตถุ รวมท้ัง
อุปกรณไรสายท่ีติดตั้งไวหรือแบบพกพาไดในบรเิวณเหนอืถุงลมนิรภัยหรือใน
บรเิวณท่ีใชถุงลมนิรภยั หากอุปกรณไรสายในรถไมไดรับการตดิตั้งอยางเหมาะสม
และถุงลมเกิดการพองตัว อาจสงผลใหเกิดการบาดเจ็บท่ีรนุแรง
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