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คําประกาศเรื่องความสอดคลอง
บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศ
วาผลิตภัณฑ HF-33W สอดคลองกับขอกําหนด
พ้ืนฐานท่ีสําคัญและบทบัญญัติสภา Directive 
1999/5/EC และผลิตภัณฑนี้สอดคลองตาม
ขอบเขตที่กําหนดขึ้น Directive 2004/104/EC 
(กําลังปรับปรุง Directive 72/245/EEC), 
ภาคผนวก I, วรรค 6.5, 6.6, 6.8 และ 6.9  
คุณสามารถคดัลอกสําเนาของประกาศเรื่อง
ความสอดคลองไดท่ี: http://www.nokia.com/
phones/declaration_of_conformity/

© 2006 Nokia สงวนลิขสิทธ์ิ
หามคัดลอก สงตอ จําหนาย หรือจัดเก็บเนื้อหา
สวนหนึ่งสวนใดหรือท้ังหมดของเอกสารฉบับนี้
โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจาก
โนเกีย
Nokia และ Nokia Connecting People 
เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Nokia 
Corporation ช่ือผลิตภัณฑและบริษัทท่ีกลาวถึง
ในท่ีนี้อาจเปนเครื่องหมายการคาหรือช่ือ
ทางการคาของเจาของผลิตภัณฑนั้น

Bluetooth เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียน
ของ Bluetooth SIG, Inc
โนเกียดําเนินนโยบายในการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง
และปรับปรุงสวนหนึ่งสวนใดของผลิตภัณฑท่ี
อธิบายไวในเอกสารฉบับนี้โดยไมตองแจง
ใหทราบลวงหนา
โนเกียจะไมรับผิดชอบใดๆ ตอการสูญเสียขอมูล
หรือรายได หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ 
ความเสียหายท่ีตามมา หรือความเสียหาย
ทางออมท่ีเกิดข้ึนไมวาจะโดยวิธีใดก็ตาม
เนื้อหาในเอกสารนี้ใหขอมูล “ตามสภาพที่เปน” 
โดยไมมีการรับประกันใดๆ ไมวาจะโดยตรง
หรือโดยนัย และมิไดจํากดัอยูท่ีการรับประกัน
ความสามารถในการทํางานของผลิตภัณฑ
ท่ีจําหนาย หรือความเหมาะสมในการใชงาน
ตามวัตถุประสงค ตลอดจนความถูกตองและ
เช่ือถือไดของขอมูลในเอกสารนี้นอกเหนือจาก
ขอบเขตที่กฎหมายระบุไวเทานั้น โนเกีย
ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง แกไข หรือ
เพิกถอนเอกสารนี้โดยไมตองแจงใหทราบ
ลวงหนา



บรกิารและผลิตภัณฑท่ีวางจําหนายอาจแตกตาง
กันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทน
จําหนายโนเกียใกลบานคุณ
คุณไมมีสิทธ์ิท่ีจะดัดแปลงหรือแกไขชุดหูฟงโดย
ไมไดรับอนุญาต

การควบคุมการสงออก 
ผลิตภัณฑรุนนี้เปนสินคา เทคโนโลยี หรือ
ซอฟตแวรภายใตกฎหมายและขอบังคบั
การสงออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ
ประเทศอื่นๆ หามฝาฝนกฎหมายท่ีกําหนด

เพ่ือความปลอดภัยของคุณ
โปรดอานและปฏิบติัตามคําแนะนําตอไปนี ้
มิฉะนัน้อาจกอใหเกิดอันตรายหรอืเปน
การผิดกฏหมายได

คํานึงถึงความปลอดภัย
ในการขับขี่ยานพาหนะ
เปนอันดับแรก
ปฏิบติัตามกฎหมายทองถ่ิน 
ไมควรใชมือจับสิ่งอ่ืนใดซึ่งรบกวน
การขับขี่ยานพาหนะของคุณ 

สิง่สําคัญอันดับแรกท่ีคุณควรคํานึงถึงในขณะ
ขบัขี่ยานพาหนะคือความปลอดภัย
บนทองถนน

สัญญาณรบกวน
อุปกรณไรสายทั้งหมดอาจไดรบั
ผลกระทบจากสัญญาณรบกวน 
ซึ่งจะสงผลตอประสิทธิภาพ
การทํางานของเครือ่งได

บทนํา
ชุดแฮนดฟรีติดตั้งในรถยนตแบบไรสายของ
โนเกีย HF-33W ชวยใหคุณโทรออกและ
รับสายดวยระบบแฮนดฟรีภายในรถ

ของคุณได คุณสามารถเชื่อมตอชุดแฮนดฟรี
กับโทรศพัทมือถือท่ีรองรับเทคโนโลยีไรสาย
บลูทูธซ่ึงสามารถใชงานรวมกับชุดหูฟงได



โปรดอานคูมือผูใชใหละเอียดกอนที่จะ
ใชงานชุดแฮนดฟรี และอานคูมือผูใช
โทรศพัทสําหรับโทรศัพทของคุณ ซ่ึงจะให
ขอมูลดานความปลอดภัยท่ีสําคัญและขอมูล
การบํารุงรักษา เก็บชุดแฮนดฟรีใหพน
มือเด็ก

เทคโนโลยีไรสายบลทููธ
เทคโนโลยีไรสายบลทููธชวยใหคณุเช่ือมตอ
กับอุปกรณท่ีใชงานรวมกันไดโดยไมตองใช
สายเช่ือมตอ ในการเชื่อมตอบลูทูธ 
โทรศพัทและชุดแฮนดฟรีท่ีเช่ือมตอกัน
ควรอยูหางกันภายในระยะ 10 เมตร 

(30 ฟุต) ท้ังน้ี การเชื่อมตออาจถูกรบกวน
จากสิ่งกีดขวางตางๆ เชน อุปกรณ
อเิล็กทรอนิกสอื่นๆ
ชุดแฮนดฟรีน้ีสอดคลองตามขอกําหนด
เฉพาะของบลูทูธ 1.2 ท่ีรองรับ Handsfree 
Profile 1.5 โปรดตรวจสอบกับผูผลิต
อปุกรณอื่นๆ เพื่อตรวจสอบความเขากันได
กับอปุกรณน้ี
ในบางประเทศ อาจจะมีขอจํากัดในการใช
เทคโนโลยีบลูทูธ กรุณาตรวจสอบกับ
หนวยงานหรือผูใหบริการในทองถิน่ของคุณ

การเร่ิมตนใชงาน
กอนจะเร่ิมใชชุดแฮนดฟรี คุณตองติดตัง้
ชุดแฮนดฟรีในรถยนตและจับคูกับโทรศพัท
ท่ีใชงานรวมกันไดกอน
ชุดแฮนดฟรีประกอบดวยช้ินสวนตามที่
แสดงไวในหนาแรกของคูมือฉบับน้ี

ดังตอไปน้ี: ปลั๊กเสียบที่จุดบุหร่ีแบบปรับได 
(1), ไมโครโฟน (2), ไฟแสดงสถานะ (3), 
ปุมเพิ่มระดับเสียง (4), ปุมลดระดับเสยีง  
(5), ปุมโทรออก (6) และลําโพง (7)



การติดต้ังชุดแฮนดฟรี
เพื่อใหใชงานชุดแฮนดฟรีอยางถูกวิธ ี
คุณตองตอชุดแฮนดฟรีเขากับชองเสียบ
ท่ีจุดบุหร่ีในรถยนตและใชกระแสไฟจาก
แบตเตอร่ีรถยนตขนาด 12 โวลต
เสียบชุดแฮนดฟรีลงในชองเสียบที่จุดบุหร่ี 
ปลั๊กเสียบท่ีจุดบุหร่ีมีฝาปดแบบถอดออกได 
ถาปลัก๊เสียบไมพอดีกับชองเสียบที่จุดบุหร่ี  
ใหถอดฝาปดออกโดยเลือ่นออกจากปลั๊ก
เสียบ ทานสามารถปรับเอยีงปลั๊กเสียบ
ท่ีจุดบุหร่ีไปยังมุมท่ีตองการ (ปรับไดถงึ
100 องศา) ไมควรดันปลั๊กเสียบจนเกิน
ระดับท่ีกําหนดไว
ตองแนใจวาไดเสียบชุดแฮนดฟรีลงในชอง
เสียบที่จุดบุหร่ีอยางถูกตองและไมกีดขวาง
การใชงานรถยนตของทาน
สําหรับรถยนตบางรุน จะยังมีกระแสไฟจาก
แบตเตอร่ีรถยนตสงมาเลี้ยงที่ชองเสียบ

ท่ีจุดบุหร่ีแมทานจะถอดกุญแจสตารท
รถยนตออกแลวก็ตาม ในกรณีดังกลาว 
แบตเตอร่ีรถยนตอาจคายประจุออกมาแมจะ
ไมไดใชชุดแฮนดฟรีก็ตาม ติดตอขอ 
รายละเอยีดเพิ่มเติมไดจากบริษัทผูผลิต 
รถยนต

การเปดหรือการปดชุดแฮนดฟรี
ในการเปดชุดแฮนดฟรี ใหเสียบชุดแฮนดฟรี
ลงในชองเสียบที่จุดบุหร่ี ไฟแสดงสถานะ
จะติดสวางขึ้น
ในการปดชุดแฮนดฟรี ใหดึงชุดแฮนดฟรี
ออกจากชองเสียบที่จุดบุหร่ี

การจับคูชุดแฮนดฟรี
1. เปดโทรศัพทของคุณ
2. ตรวจดูใหแนใจวาไดเสียบชุดแฮนดฟรี

ลงในชองเสียบที่จุดบุหร่ีอยางถูกวธิี



3. เปดใชงานฟงกชัน Bluetooth 
ท่ีโทรศพัทของคณุและตั้งคาใหคนหา
อปุกรณท่ีใชเทคโนโลยีบลูทูธ

4. เลือกชุดแฮนดฟรีจากรายชื่ออุปกรณ
ท่ีคนพบ

5. ปอนรหัสผานบลูทูธ 0000 เพื่อจับคู
และเช่ือมตอชุดแฮนดฟรีกับโทรศพัท 
ในโทรศพัทบางรุน คุณอาจตองทําการ
เช่ือมตอหลังจากที่จับคูเสร็จ

ถาจับคูชุดแฮนดฟรีกับโทรศัพทไดสําเร็จ 
ชุดแฮนดฟรีจะสงเสียงดังข้ึนและปรากฏ
เมนูโทรศัพทซ่ึงคุณสามารถตรวจสอบ
อปุกรณ Bluetooth ท่ีไดจับคูไวกับโทรศพัท
ของคุณในปจจุบันได เม่ือตอชุดแฮนดฟรี
กับโทรศพัทแลว ไฟแสดงสถานะสนํ้ีาเงิน
จะสวางขึ้น
คุณสามารถตั้งคาใหโทรศัพทเช่ือมตอ
กับชุดแฮนดฟรีไดโดยอัตโนมัติเม่ือเปด
ใชงานชุดแฮนดฟรีได ในการเชื่อมตอ

ลกัษณะดังกลาวกับโทรศัพทโนเกีย 
ใหเปลีย่นการตั้งคาอุปกรณท่ีจับคูในเมนู 
Bluetooth
หากตองการยกเลกิการเชื่อมตอชุด
แฮนดฟรีกับโทรศพัท ใหดึงชุดแฮนดฟรี
ออกจากชองเสียบที่จุดบุหร่ีหรือยกเลิก
การเชื่อมตอชุดแฮนดฟรีในเมนู Bluetooth 
ของโทรศัพท
หากตองการเชื่อมตอชุดแฮนดฟรีท่ีไดจับคู
ไวแลวกับโทรศัพทของคุณอีกคร้ัง ใหเสียบ
ชุดแฮนดฟรีลงในชองเสียบที่จุดบุหร่ี
หากตองการจับคูและเช่ือมตอชุดแฮนดฟรี
กับโทรศพัทเคร่ืองอื่น ใหยกเลิก
การเชื่อมตอชุดแฮนดฟรีในเมนู Bluetooth 
ของโทรศัพทเคร่ืองท่ีกําลังจับคูอยูใน
ขณะน้ันกอน แลวจึงจับคูและเช่ือมตอชุด
แฮนดฟรีกับโทรศพัทอกีเคร่ือง



การโทร
หากตองการปรับระดับเสียงขณะใช
โทรศพัท ใหใชปุมปรับระดับเสียงที่ชุด
แฮนดฟรี
หากตองการโทรออก หลังจากที่เช่ือมตอ
ชุดแฮนดฟรีกับโทรศัพทแลว คุณสามารถ
ใชโทรศพัทโทรออกไดตามปกต ิสนทนา
ผานไมโครโฟนของชุดแฮนดฟรี เพื่อให
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหตรวจสอบ
วาไมมีวัตถุขวางอยูดานหนาของไมโครโฟน
และไมโครโฟนจะตองอยูดานหนาผูใช 
โดยที่จะตองไมอยูดานลางหรือดานหลัง 
ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะสวางขึ้นในขณะ
ใชสาย
หากโทรศัพทของคุณรองรับระบบหมุนทวน
หมายเลขเดิมซํ้าดวยชุดแฮนดฟรี ใหกดปุม
โทรออกสองครั้งขณะที่ไมมีการใชสาย

หากโทรศัพทของคุณรองรับการโทรออก
โดยใชเสียงดวยชุดแฮนดฟรีน้ี ใหกดปุม
โทรออกคางไวในขณะที่ไมมีการใชสาย 
จากน้ัน ใหปฏิบัติตามขั้นตอนที่ไดอธบิาย
ไวในคูมือผูใชโทรศัพทของคุณ
เม่ือจะรับสาย คณุจะไดยินเสียงเรียกเขา
ผานชุดแฮนดฟรีและไฟแสดงสถานะสีเขียว
จะกะพริบ หากตองการรับสาย ใหกดปุม
โทรออกหรือกดปุมท่ีโทรศัพท หากจะ
ปฏิเสธไมรับสาย ใหกดปุมโทรออกสองคร้ัง 
หากตองการสลับการใชสายที่โทรออก
อยูระหวางชุดแฮนดฟรีและโทรศัพท 
ใหกดปุมโทรออกคางไว
หากตองการวางสาย ใหกดปุมโทรออก
หรือกดปุมโทรศพัท



การดูแลและการบํารุงรักษา
อุปกรณของคุณไดรบัการออกแบบและผลิตขึ้น
ดวยวทิยาการที่ล้ําหนา ควรดูแลรักษาอยาง
ระมัดระวงั ขอแนะนําตอไปนีจ้ะชวยใหคุณ
ใชงานอุปกรณไดตรงตามเกณฑของ
การรบัประกัน
• เก็บอุปกรณเสริมท้ังหมดใหพนมือเดก็
• เก็บอุปกรณไวในท่ีแหง ฝน ไอน้ํา 

ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมี
แรธาตุเปนสารประกอบ ซึง่จะทําใหวงจร
อิเลก็ทรอนิกสขึ้นสนิม ถาชุดหูฟงเปยก 
ใหปลอยท้ิงไวใหแหงสนิท

• อยาใชหรือเก็บชุดอุปกรณไวในบริเวณ
ท่ีมีฝุนละอองหนาแนนหรอืในบริเวณท่ี
สกปรก เนื่องจากอาจทําใหชิน้สวนท่ี
สามารถเลื่อนไดชํารุดเสียหายได

• อยาเก็บชุดหูฟงไวในท่ีท่ีมีอุณหภมูิสูง 
เนื่องจากอุณหภูมิสงูจะรนอายุการใชงาน
ของอุปกรณอิเล็กทรอนกิส แบตเตอรี่ชํารุด
เสียหาย และทําใหสวนท่ีเปนพลาสติก
ละลายหรือผิดรปู

• อยาเก็บชุดหูฟงไวในบรเิวณท่ีเย็นจดั 
เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิของอุปกรณกลบัสู
ระดบัปกติ ละอองความชื้นจะเกาะติด
อยูภายในอุปกรณ ทําใหแผงวงจร
อิเลก็ทรอนิกสชํารุดเสียหาย

• อยาพยายามเปดดูภายชุดหูฟง
• อยาเขยา โยน หรอืเคาะชุดหูฟง การใช

ชุดหูฟงโดยไมระมัดระวงัจะทําใหแผง
วงจรและระบบกลไกที่ซับซอนภายใน
ชํารดุเสียหายได

• อยาใชสารเคมี น้ํายาทําความสะอาด 
หรือผงซักฟอกชนดิเขมขนทําความ
สะอาดชุดหูฟง

• อยาทาหรอืระบายสีชดุหูฟง สอีาจเขาไป
อุดตันในชิ้นสวนท่ีเลือ่นไดของโทรศัพท 
ไมโครโฟนหรอืลําโพง และอาจสงผล
ตอประสทิธภิาพในการทํางานของ
โทรศัพท

ถาชุดแฮนดฟรีเกิดขัดของ โปรดนําสง
ศูนยบริการท่ีไดรบัการรบัรองใกลบาน



ขอมลูเพ่ิมเติมดานความปลอดภยั

■ ยานพาหนะ
สัญญาณความถีว่ิทยุอาจทําใหการติดตัง้
อุปกรณไมสมบูรณหรืออาจไปปดกั้นระบบ
อิเล็กทรอนิกสในรถยนต เชน ระบบหัวฉีด
เช้ือเพลิงอิเลก็ทรอนิกส, ระบบปองกันลอ
ล็อกอิเลก็ทรอนิกส, ระบบควบคุมความเร็ว
อิเล็กทรอนิกส และระบบถงุลมนิรภัย 
สําหรับรายละเอียดเพิ่มเตมิ โปรดตรวจสอบ
ไดจากผูผลติหรือตัวแทนจําหนายรถยนต
หรืออุปกรณท่ีตดิตั้งเพิ่มเติม
การตดิตัง้และการใชงานอุปกรณผิดวธิี
อาจเปนอันตรายและทําใหการรับประกัน
อุปกรณช้ินน้ีเปนโมฆะไป โปรดตรวจสอบ
อยูเสมอวาไดติดตัง้อุปกรณไรสายใน
รถยนตและใชงานอยางถูกวิธ ีหามเก็บของ
เหลวไวไฟ กาซ หรือสารที่ระเบิดไดไวใน

ชองเก็บของรวมกันกับอปุกรณ ช้ินสวน
ประกอบ หรืออุปกรณเสริม สําหรับรถยนต
ท่ีติดตัง้ถุงลมนิรภัย โปรดจําไววาถงุลม
นิรภัยจะพองตัวดวยแรงดันที่สงูมาก 
หามวางวัตถุใดๆ รวมทั้งอุปกรณไรสาย
ท่ีติดตัง้หรือพกพาไวในรถยนตไวดานบน
ของถุงลมนิรภัยหรือบริเวณที่ถุงลมจะ
พองตัว ถาติดตั้งอุปกรณไรสายในรถยนต
ไมถูกวธิีและถุงลมเกิดพองตวัข้ึน อาจทําให
ไดรับบาดเจ็บถึงชีวติได


