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เกีย่วกบัลาํโพงของคณุ

ดว้ยลําโพงไรส้าย Play 360° ของ Nokia คณุสามารถฟังเพลงจากอปุกรณ์ทีใ่ชร้ว่มกนัได  ้เชน่
โทรศัพทห์รอืเครือ่งเลน่เพลง และเพลดิเพลนิกบัเสยีงคณุภาพสงู ลําโพงหนึง่ตัวจะชว่ยทําให ้
หอ้งของคณุเต็มไปดว้ยเสยีงเพลง และคณุสามารถเชือ่มตอ่ลําโพงไรส้าย Play 360° ของ
Nokia ตัวทีส่องเพือ่รับฟังเสยีงสเตอรโิอ คณุสามารถเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์อืน่ขณะเดนิทาง โดย
ไมต่อ้งหยดุเลน่เพลง ลําโพงนียั้งมชีอ่งเสยีบออดโิอขนาดมาตรฐาน 3.5 มม

อา่นคูม่อืผูใ้ชอ้ยา่งละเอยีดกอ่นการใชง้านผลติภัณฑ์ และอา่นคูม่อืผูใ้ชข้องอปุกรณ์ทีค่ณุเชือ่ม
ตอ่กบัผลติภัณฑด์ว้ย

คาํเตอืน:
ผลติภัณฑน์ีม้ชี ิน้สว่นขนาดเล็ก โปรดเก็บใหพ้น้มอืเด็กเล็ก

พืน้ผวิของผลติภัณฑน์ีป้ราศจากสารนกิเกลิ

เกีย่วกบั Bluetooth

คณุสามารถใช ้Bluetooth ในการเชือ่มตอ่แบบไรส้ายระหวา่งอปุกรณ์และอปุกรณ์เสรมิกบั
อปุกรณ์อืน่ทีใ่ชร้ว่มกนัได ้เชน่ โทรศัพท์

อปุกรณ์ไมจํ่าเป็นตอ้งอยูใ่นระยะสายตา แตต่อ้งอยูห่า่งกนัภายในระยะ 10 เมตร (33 ฟตุ) สิง่
กดีขวาง เชน่ ผนังหรอือปุกรณ์อเิล็กทรอนกิสอ์ืน่ๆ อาจสง่ผลตอ่การเชือ่มตอ่

โทรศัพทน์ีเ้ป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.1 + EDR ทีส่นับสนุนรปูแบบดังตอ่
ไปนี้ : A2DP, AVRCP โปรดตรวจสอบกบับรษัิทผูผ้ลติอปุกรณ์อืน่ๆ  เพือ่ดวูา่อปุกรณ์นัน้ๆ ใชง้าน
รว่มกบัโทรศัพทร์ุน่นีไ้ดห้รอืไม่

การเร ิม่ตน้ใชง้าน

ปุ่ มและสว่นประกอบ

1 บรเิวณ NFC
2 ปุ่ มปรับระดับเสยีง
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3 ไฟแสดงสถานะ Bluetooth
4 ปุ่ ม Bluetooth
5 ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่
6 ชอ่งเสยีบอปุกรณ์ชารจ์
7 ปุ่ มเปิด/ปิด
8 น็อตยดึฝาครอบแบตเตอรี่
9 ชอ่งเสยีบออดโิอเขา้ 3.5 มม

การชารจ์แบตเตอรี่
คณุตอ้งชารจ์แบตเตอรีก่อ่นทีจ่ะใชลํ้าโพง

เมือ่ระดับแบตเตอรีข่องลําโพงตํา่ ไฟแสดงแบตเตอรีจ่ะกะพรบิ ขณะทีกํ่าลังชารจ์แบตเตอรี่ ไฟ
แสดงจะสวา่ง หลังจากทีช่ารจ์แบตเตอรีเ่ต็มแลว้ ไฟจะดับ

1 เชือ่มตอ่อปุกรณ์ชารจ์เขา้กับเตา้เสยีบทีฝ่าผนัง
2 เชือ่มตอ่สายของอปุกรณ์ชารจ์เขา้กบัชอ่งเสยีบอปุกรณ์ชารจ์บนลําโพง
3 เมือ่ชารจ์แบตเตอรีจ่นเต็มแลว้ ใหถ้อดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากลําโพงกอ่น แลว้จงึถอดออก

จากเตา้เสยีบทีฝ่าผนัง

นอกจากนี้ คณุยังสามารถใชส้าย USB ทีใ่ชร้ว่มกนัไดใ้นการชารจ์แบตเตอรี่ การชารจ์ผา่นสาย
USB อาจใชเ้วลานานกวา่ทีจ่ะเริม่ทํางานได  ้และคณุอาจไมส่ามารถใชลํ้าโพงไดทั้นที การชารจ์
อาจไมทํ่างานหากคณุเชือ่มตอ่ผา่นฮบั USB ทีไ่มม่กีระแสไฟ ลําโพงของคณุจะชารจ์ไดเ้ร็วกวา่
หากเชือ่มตอ่กบัเตา้เสยีบทีฝ่าผนัง

คณุสามารถใชก้ารเชือ่มตอ่ USB ในการชารจ์แบตเตอรีเ่ทา่นัน้

ลําโพงของคณุมแีบตเตอรีใ่นตัวทีถ่อดเปลีย่นได  ้ในการนําแบตเตอรีอ่อก ใหห้มนุน็อตทีฝ่าครอบ
แบตเตอรี ่แลว้คอ่ยๆ ถอดฝาครอบและแบตเตอรีอ่อก

การเปิดลําโพง
กดปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไว ้

หากคณุยังไมเ่คยจับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณ์มากอ่น หรอืคณุไดล้า้งการจับคูไ่ปแลว้ โหมดการจับคู่
จะเปิดขึน้โดยอตัโนมัต ิและไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะเริม่กะพรบิชา้ๆ

หากคณุจับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณ์หนึง่เครือ่งขึน้ไปแลว้ ลําโพงจะเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ลา่สดุทีใ่ช ้
งานดว้ย หากลําโพงไมส่ามารถเชือ่มตอ่กับอปุกรณ์ทีใ่ชง้านลา่สดุ  ลําโพงจะเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์
ถัดไปในรายการอปุกรณ์ทีจั่บคู่

หากไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่ลําโพง โหมดสแตนดบ์ายจะเปิดขน้ึ และไฟแสดงสถานะ Bluetooth จะ
เปลีย่นเป็นสขีาว หากลําโพงไมไ่ดเ้ชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ภายใน 30 นาท ีลําโพงจะปิดการใชง้าน
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การจบัคูอ่ปุกรณ์ของคณุ

การจบัคูแ่ละเชือ่มตอ่
ในครัง้แรก กอ่นทีจ่ะใชลํ้าโพงของคณุกบัอปุกรณ์ทีใ่ชร้ว่มกนัได  ้เชน่ โทรศัพท ์คณุตอ้งจับคูแ่ละ
เชือ่มตอ่ลําโพงเขา้กบัอปุกรณ์กอ่น

คณุสามารถจับคูลํ่าโพงกบัอปุกรณ์ตา่งๆ ไดถ้งึ 8 เครือ่ง แตก่บัลําโพงครัง้ละ 2 เครือ่งเทา่นัน้

คณุสามารถเชือ่มตอ่ลําโพงกบัอปุกรณ์ไดค้รัง้ละหนึง่เครือ่ง แตค่ณุสามารถเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์
อืน่ขณะเดนิทาง

เมือ่จับคูก่บัลําโพงแลว้ ไฟแสดงสถานะ  Bluetooth จะเป็นสฟ้ีา

หากอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่อยูอ่อกจากระยะ Bluetooth ลําโพงจะพยายามเชือ่มตอ่ใหมเ่ป็นเวลา 30
นาท ีหากอปุกรณ์กลับเขา้มาในระยะ ลําโพงจะเชือ่มตอ่อกีครัง้โดยอตัโนมัติ

นอกจากนี้ คณุยังสามารถใชส้ายออดโิอขนาดมาตรฐาน 3.5 มม. ในการเชือ่มตอ่อปุกรณ์ของคณุ
เขา้กบัชอ่งเสยีบออดโิอทีลํ่าโพง การเชือ่มตอ่ Bluetooth จะปิดการเชือ่มตอ่

การจบัคูลํ่าโพงโดยใช ้NFC
ดว้ยระบบการสือ่สารระยะใกล ้(NFC) คณุสามารถจับคูแ่ละเชือ่มตอ่ลําโพงกบัอปุกรณ์ทีใ่ชร้ว่ม
กนัไดไ้ดอ้ยา่งงา่ยดาย

ถา้อปุกรณ์ทีใ่ชร้ว่มกนัไดร้องรับ NFC ใหเ้ปิดใชค้ณุลักษณะ NFC และนําบรเิวณ NFC ของ
อปุกรณ์ดังกลา่วไปแตะกบับรเิวณ NFC ของลําโพง ลําโพงจะเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ดังกลา่วโดย
อตัโนมัต ิสําหรับรายละเอยีดเกีย่วกบั NFC กรณุาอา่นในคูม่อืผูใ้ช ้

หากอปุกรณ์ไมส่นับสนุน NFC ใหจั้บคูลํ่าโพงดว้ยตนเอง

การจบัคูลํ่าโพงดว้ยตนเอง
1 เปิดอปุกรณ์ทีใ่ชร้่วมกนัไดแ้ละลําโพง
2 หากคณุยังไมไ่ดจั้บคูลํ่าโพงกบัอปุกรณ์ หรอืรายการอปุกรณ์ทีจั่บคูยั่งวา่งอยู่ โหมดการจับคู่

จะเปิดใชง้าน หรอืในการเปิดใช ้Bluetooth ใหก้ด  คา้งไว ้3 วนิาที
3 ภายใน 3 นาท ีใหเ้ปิดใชง้าน Bluetooth บนอปุกรณ์ทีใ่ชร้ว่มกนัได ้และตัง้คา่ใหค้น้หา

อปุกรณ์ใชร้ว่มกนัได ้
4 เลอืกลําโพงจากรายการอปุกรณ์ทีพ่บ
5 หากเครือ่งถาม ใหป้้อนรหสัผา่น 0000
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การจบัคูก่บัลําโพงอืน่
ตอ้งการฟังเพลงในระบบสเตอรโิอใชไ่หม จับคูลํ่าโพงกบัลําโพงไรส้าย Play 360° ของ Nokia
อกีตัวเพือ่รับฟังเสยีงสเตอรโิอทีแ่ทจ้รงิ

ปิดลําโพง และกดปุ่ มเปิด/ปิดทีลํ่าโพงทัง้สองตัวคา้งไว ้5 วนิาที

ลําโพงจะจดจําชอ่งสญัญาณทีม่กีารจับคูก่บัลําโพงอืน่

เมือ่จับคูลํ่าโพง คณุสามารถปรับระดับเสยีงหรอืปิดลําโพงทัง้สองจากลําโพงใดลําโพงหนึง่

คณุสามารถจับคูแ่ละเชือ่มตอ่อปุกรณ์กบัลําโพงในชอ่งซา้ยเทา่นัน้  ลําโพงทีอ่ยูใ่นชอ่งขวาจะไม่
อยูใ่นรายการอปุกรณ์ทีจั่บคูใ่นโทรศัพทข์องคณุ

การลา้งการจบัคู่
คณุสามารถลา้งรายการอปุกรณ์ทีจั่บคูใ่นลําโพงได ้

ปิดลําโพง และกด  และปุ่ มเปิด/ปิดคา้งไว ้5 วนิาท ีไฟแสดงสฟ้ีาและสแีดงจะสวา่งขึน้สลับกนั

หลังจากลา้งการจับคูแ่ลว้ คณุตอ้งจับคูลํ่าโพงกอ่นทีจ่ะใชลํ้าโพงอกีครัง้ เมือ่คณุเปิดลําโพง
โหมดการจับคูจ่ะเปิดขึน้โดยอตัโนมัติ

การฟงัเพลง

การฟงัเพลง
เพลดิเพลนิกบัเพลงโปรดกบัเพือ่นๆ ของคณุ เชือ่มตอ่อปุกรณ์ทีใ่ชร่้วมกนัได ้เชน่ โทรศัพทข์อง
คณุ เขา้กบัลําโพงและเริม่เลน่เพลง

การเปลีย่นระดบัเสยีง
ใชปุ้่ มปรับระดับเสยีง

คําเตอืน:
การรับฟังเสยีงทีด่ังเกนิไปอยา่งตอ่เนือ่งอาจเป็นอนัตรายตอ่การไดย้นิเสยีงของคณุ  ฟังเพลงใน
ระดับเสยีงปานกลาง

การเชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์อืน่ขณะเดนิทาง
สลับเลน่เพลงโปรดกบัเพือ่นของคณุ คณุสามารถเปลีย่นอปุกรณ์ทีจ่ะเชือ่มตอ่ขณะเดนิทาง โดย
ไมต่อ้งหยดุเลน่เพลง

1 ขณะเลน่เพลงจากอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่อยูข่องคณุ ใหก้ด  คา้งไว ้3 วนิาที
2 จับคูแ่ละเชือ่มต่อกบัอปุกรณ์อืน่ เพลงยังคงเลน่ตอ่ไปจนกวา่การจับคูจ่ะเสร็จสมบรูณ์
3 เลน่เพลงจากอปุกรณ์ทีเ่ชือ่มตอ่เขา้ไปใหม่
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เคล็ดลบั: หากตอ้งการใหเ้ชือ่มตอ่กบัอปุกรณ์ถัดไปในรายการอปุกรณ์ทีจั่บคูบ่นลําโพงของคณุ
ใหก้ด 

ขอ้มลูผลติภณัฑแ์ละความปลอดภยั

ขอ้มลูเกีย่วกบัแบตเตอรีแ่ละอปุกรณ์ชารจ์
อปุกรณ์ของคณุไดรั้บการออกแบบมาใหใ้ชก้บั BL-5C แบตเตอรีช่นดิทีส่ามารถชารจ์ประจใุหมไ่ด ้Nokia อาจผลติแบตเตอรีรุ่่นอืน่ทีใ่ชง้านได ้
กบัอปุกรณ์รุน่นี ้ควรใชแ้บตเตอรีข่องแทข้อง Nokia ทกุครัง้

อปุกรณ์เครือ่งนีไ้ดรั้บการออกแบบใหใ้ชง้านเมือ่ไดรั้บพลังงานจากอปุกรณ์ชารจ์ต่อไปนี้  AC-10 หมายเลขรุ่นอปุกรณ์ชารจ์ของ Nokia ทีแ่ท ้
จรงิอาจแตกตา่งกนัไปตามประเภทของปลั๊ก ซึง่จะระบโุดย E, X, AR, U, A, C, K, หรอื B

ความปลอดภยัของแบตเตอรี่
ปิดอปุกรณ์ และปลดการเชือ่มต่อเครือ่งออกจากอปุกรณ์ชารจ์ทกุครัง้กอ่นถอดแบตเตอรี ่เมือ่คณุถอดอปุกรณ์ชารจ์หรอือปุกรณ์เสรมิออก
จากเตา้เสยีบ ใหจ้ับทีป่ลั๊กไฟและดงึออก อยา่ดงึทีส่ายไฟ

เมือ่ไมไ่ดใชง้านอปุกรณ์ชารจ์ของคณุใหถ้อดอปุกรณ์ชารจ์ออกจากเตา้เสยีบและอปุกรณ์ ไมค่วรเสยีบแบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มแลว้คา้งไวก้บั
อปุกรณ์ชารจ์ เน่ืองจากการชารจ์เป็นเวลานานเกนิไปจะทําใหอ้ายกุารใชง้านของแบตเตอรีส่ัน้ลง หากคณุทิง้แบตเตอรีท่ีช่ารจ์เต็มไว ้
แบตเตอรีจ่ะคายประจอุอกเองเมือ่เวลาผา่นไป

โปรดเกบ็แบตเตอรีไ่วใ้นทีท่ีม่อีณุหภมูริะหวา่ง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อณุหภมูทิีร่อ้นหรอืหนาวจัดทําใหป้ระสทิธภิาพและอายุ
การใชง้านของแบตเตอรีล่ดลง แบตเตอรีท่ีร่อ้นหรอืเย็นเกนิไปอาจทําใหอ้ปุกรณ์ไมส่ามารถใชง้านไดช้ัว่คราว

การลัดวงจรของแบตเตอรีอ่าจเกดิขึน้ไดเ้มือ่มวีตัถปุระเภทโลหะมาสมัผัสกบัแถบโลหะบนแบตเตอรี ่ตัวอยา่งเชน่ หากคณุใสแ่บตเตอรี่
สํารองไวใ้นกระเป๋าของคณุ การลัดวงจรเชน่นีอ้าจทําใหแ้บตเตอรีห่รอืวัตถสํุาหรับเชือ่มตอ่เกดิความเสยีหายได ้

หา้มทิง้แบตเตอรีท่ีไ่มใ่ชล้งในกองไฟเพราะแบตเตอรีอ่าจระเบดิได ้การกําจัดแบตเตอรีต่อ้งเป็นไปตามกฎหมายของทอ้งถิน่ นํากลับมาใช ้
ใหม ่ถา้เป็นไปได ้และไมค่วรทิง้รวมกบัขยะภายในบา้น

หา้มถอดชิน้สว่น, ตัด, เปิด, บบีอดั, ดัดงอ, เจาะ หรอืแยกสว่นเซลลห์รอืแบตเตอรี ่หากแบตเตอรีร่ั่วออกมา อยา่ใหข้องเหลวนัน้สมัผัสกบั
ผวิหนังหรอืดวงตา หากสมัผัสโดนผวิหนังหรอืดวงตา ใหล้า้งบรเิวณนัน้ดว้ยน้ําสะอาดทันท ีหรอืรบีไปพบแพทย์

หา้มดัดแปลง, ประกอบใหม,่ พยายามใสว่ัตถแุปลกปลอมลงในแบตเตอรี ่หรอืนําไปแชใ่นน้ําหรอืของเหลวชนดิอืน่  ๆหากแบตเตอรีเ่สยีหาย
อาจทําใหเ้กดิการระเบดิได ้

ใชแ้บตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์ตามวตัถปุระสงคท์ีเ่หมาะสมเท่านัน้ การใชง้านทีไ่มเ่หมาะสมหรอืการใชง้านแบตเตอรีท่ีไ่มไ่ดร้ับการรับรอง
หรอือปุกรณ์ชารจ์ทีใ่ชร้่วมกนัไมไ่ดอ้าจเสีย่งตอ่การลกุไหม ้การระเบดิ หรอือนัตรายอืน่ๆ และอาจสง่ผลตอ่การรับรองหรอืการรับประกนั หาก
คณุเชือ่วา่แบตเตอรีห่รอือปุกรณ์ชารจ์ชํารดุเสยีหาย ใหนํ้าไปทีศ่นูยบ์รกิารเพือ่ตรวจสอบกอ่นนําไปใชต้อ่ อยา่ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์หรอืแบตเตอรี่
ทีช่ํารดุเสยีหาย ใชอ้ปุกรณ์ชารจ์ในอาคารเทา่นัน้

การดแูลอปุกรณ์ของคณุ
คณุควรดูแลอปุกรณ์ แบตเตอรี ่อปุกรณ์ชารจ์ และอปุกรณ์เสรมิดว้ยความระมดัระวัง คําแนะนําต่อไปน้ีจะชว่ยใหคุ้ณปฏบิัตติามเงือ่นไขการ

อ้ยา่งถกูตอ้ง

• เก็บอปุกรณ์ไวใ้นทีแ่หง้ การจับตัวของไอน้ํา ความเปียกชืน้ และของเหลวทกุประเภท หรอืความชุม่ช ืน้ จะทําใหเ้กดิองคป์ระกอบของ
แร่ ซึง่อาจทําใหว้งจรอเิล็กทรอนกิสส์กึกร่อนได ้หากตัวเครือ่งเปียกชืน้ ใหถ้อดแบตเตอรีอ่อกและปลอ่ยใหเ้ครือ่งแหง้สนทิดกีอ่น

• อยา่ใชห้รอืเก็บอปุกรณ์ไวใ้นทีท่ีม่ฝีุ่ นหรอืทีส่กปรก เน่ืองจากอาจทําใหอ้ปุกรณ์สว่นทีส่ามารถขยบัไดแ้ละสว่นประกอบทีเ่ป็น
อเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่เก็บอปุกรณ์ไวใ้นอณุหภมูทิีส่งู เนือ่งจากอณุหภมูสิงูอาจทําใหอ้ายกุารใชง้านของอปุกรณ์สัน้ลง แบตเตอรีอ่าจเสือ่มสภาพ และ
ทําใหพ้ลาสตกิงอหรอืละลายได ้

• อยา่เก็บอปุกรณ์ไวใ้นอณุหภมูทิีเ่ย็นจัด เนือ่งจากเมือ่อณุหภมูเิพิม่ขึน้จนถงึอณุหภมูปิกต ิความชืน้จะกอ่ตัวข ึน้ภายในเครือ่ง ซึง่อาจ
ทําใหอ้ปุกรณ์และแผงวงจรอเิล็กทรอนกิสเ์สยีหายได ้

• อยา่พยายามเปิดดภูายในเครือ่ง
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• การดัดแปลงทีไ่มไ่ดร้ับการรับรองอาจทําใหอ้ปุกรณ์เสยีหายและยังเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายวา่ดว้ยอปุกรณ์วทิยสุือ่สารอกีดว้ย

• อยา่โยน เคาะ หรอืเขยา่อปุกรณ์ การใชง้านโดยไมถ่นอมเครือ่งอาจทําใหแ้ผงวงจรภายในและกลไกเกดิความเสยีหายได ้

• ใชแ้ตผ่า้แหง้ทีนุ่่มสะอาดทําความสะอาดพืน้ผวิของอปุกรณ์เทา่นัน้

• อยา่ทาสอีปุกรณ ์เพราะสอีาจทําใหอ้ปุกรณ์ทีส่ามารถขยบัไดต้ดิขดั และไมส่ามารถทํางานไดต้ามปกติ

• ปิดอปุกรณ์และถอดแบตเตอรีอ่อกเป็นครัง้คราว เพือ่ประสทิธภิาพในการทํางานสงูสดุ

การนํากลบัมาใชใ้หม่
สง่คนืผลติภณัฑอ์เิล็กทรอนกิส ์แบตเตอรี ่และวัสดบุรรจภุณัฑท์ีใ่ชแ้ลว้ไปยงัจดุคัดแยกขยะเฉพาะทกุครัง้ วธินีีจ้ะชว่ยป้องกนัการกําจัดขยะที่
ไมม่กีารควบคุม และชว่ยรณรงคก์ารรไีซเคลิวัสดุใชแ้ลว้ตา่ง  ๆโปรดตรวจสอบขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพแวดลอ้มของผลติภณัฑแ์ละวธิกีาร
รไีซเคลิผลติภณัฑ ์Nokia ของคณุไดท้ี ่www.nokia.com/werecycle หรอืทางโทรศัพทม์อืถอื ที ่nokia.mobi/werecycle

ลขิสทิธิแ์ละประกาศอืน่ๆ

คําประกาศเรือ่งความสอดคลอ้ง

NOKIA CORPORATION ขอประกาศในทีน่ีว้า่ผลติภัณฑ ์MD-50W นี้สอดคลอ้งกบัขอ้กําหนดทีจํ่าเป็นและเงือ่นไขอืน่  ๆทีเ่กีย่วขอ้งของ
Directive 1999/5/EC คณุสามารถอา่นสําเนาของประกาศเรือ่งความสอดคลอ้งไดท้ี่  http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/

© 2011 Nokia สงวนลขิสทิธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และโลโก ้Nokia Original Accessories เป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของ
Nokia Corporation Nokia tune เป็นเครือ่งหมายการคา้ดา้นเสยีงของบรษัิท Nokia Corporation ผลติภัณฑอ์ืน่หรอืชือ่บรษัิทอืน่ทีก่ลา่วถงึ
ในทีน่ี้อาจเป็นเครือ่งหมายการคา้หรอืชือ่ทางการคา้ของผูเ้ป็นเจา้ของอืน่  ๆ ตามลําดับ

หา้มทําซ้ํา สง่ตอ่ จําหน่าย หรอืจัดเก็บเนื้อหาสว่นหนึง่สว่นใดหรอืทัง้หมดของเอกสารฉบบันี้ในรปูแบบใด  ๆโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตเป็นลาย
ลักษณ์อกัษรจาก Nokia Nokia ดําเนนินโยบายในการพัฒนาอยา่งต่อเน่ือง Nokia จงึขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงและปรับปรุงสว่นหนึง่
สว่นใดของผลติภณัฑท์ีอ่ธบิายไวใ้นเอกสารฉบับนีโ้ดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

Bluetooth เป็นเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีนของบรษัิท Bluetooth SIG, Inc.

เนือ้หาในเอกสารนี้ใหข้อ้มลู "ตามสภาพทีเ่ป็น" โดยไมม่กีารรับประกนัใดๆ ไมว่า่จะโดยชดัแจง้หรอืโดยนัย ซึง่รวมถงึและมไิดจํ้ากดัเพยีงการ
รับประกนัโดยนัยถงึความสามารถในการทํางานของผลติภณัฑท์ีจํ่าหน่าย และความเหมาะสมในการใชง้านตามวัตถปุระสงค ์ตลอดจนความ
ถกูตอ้ง ความเชือ่ถอืไดห้รอืขอ้มลูในเอกสารนี ้นอกเหนอืจากขอบเขตทีก่ฎหมายทีนํ่ามาใชร้ะบไุวเ้ท่านัน้ Nokia ขอสงวนสทิธิใ์นการ
เปลีย่นแปลงแกไ้ขหรอืเพกิถอนเอกสารนี้ทกุเมือ่โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้

ตามขอบขา่ยสงูสดุทีอ่นุญาตโดยกฎหมายทีใ่ชบ้งัคับ ไมว่า่จะอยูภ่ายใตส้ถานการณ์ใด Nokia หรอืผูใ้หอ้นุญาตรายใดของ Nokia จะไมรั่บ
ผดิชอบตอ่การสญูหายของขอ้มลูหรอืรายได ้หรอืความเสยีหายพเิศษโดยอบุตักิารณ์ อนัเป็นผลสบืเนื่องหรอืความเสยีหายทางออ้มไมว่า่จะ
ดว้ยสาเหตใุด

ผลติภัณฑบ์างอยา่งทีม่ใีหบ้รกิารของโทรศัพทอ์าจแตกต่างไปตามภมูภิาค โปรดตรวจสอบรายละเอยีดจากตัวแทนจําหน่าย Nokia เครือ่งรุน่
นีป้ระกอบดว้ยสนิคา้ เทคโนโลย ีหรอืซอฟตแ์วรซ์ ึง่อยูภ่ายใตบ้งัคับของกฎหมายและขอ้บงัคับดา้นการสง่ออกของสหรัฐอเมรกาและประเทศิ
อน่ืๆ หา้มกระทําการใดๆ ทีข่ดัแยง้ตอ่กฎหมาย

คําประกาศของ FCC/INDUSTRY CANADA

อปุกรณ์นีส้อดคลอ้งกบัมาตราที ่15 ของขอ้กําหนด FCC และมาตรฐาน RSS ทีย่กเวน้ใบอนุญาตของ Industry Canada การทํางานจะขึน้อยู่
กบัเงือ่นไขสองขอ้ดังตอ่ไปนี ้1. อปุกรณ์นีจ้ะไมก่อ่ใหเ้กดิสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายใด  ๆและ 2. อปุกรณ์นีต้อ้งยอมรับสญัญาณรบกวน
ใดๆ ก็ตาม รวมถงึสญัญาณรบกวนทีอ่าจทําใหอ้ปุกรณ์ทํางานไมต่รงกบัทีต่อ้งการ อปุกรณ์นีไ้ดรั้บการทดสอบแลว้และสอดคลอ้งกบัขดีจํากดั
สําหรับอปุกรณ์ดจิติอลคลาส B ตามมาตราที ่15 ของขอ้กําหนด FCC ขดีจํากดัเหล่านี้ไดรั้บการกําหนดขึน้เพือ่ใหม้กีารป้องกนัสญัญาณ
รบกวนทีเ่ป็นอนัตรายในสถานทีพ่ักอาศัยอยา่งเหมาะสม อปุกรณ์นีส้รา้ง ใชแ้ละสามารถแผพ่ลังงานความถีว่ทิยไุด ้และหากไมต่ดิตัง้และใช ้
งานตามคําแนะนํา อาจทําใหเ้กดิสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายตอ่ระบบสือ่สารคลืน่วทิยไุด ้ อยา่งไรก็ตาม ไมม่กีารรับประกนัว่าสญัญาณ
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รบกวนจะไมเ่กดิขึน้ในการตดิตัง้พเิศษแบบใด หากอปุกรณ์นี้ทําใหเ้กดิสญัญาณรบกวนทีเ่ป็นอนัตรายกบัเครือ่งรับวทิยหุรอืโทรทัศนซ์ ึง่
สามารถตรวจสอบไดโ้ดยการปิดหรอืเปิดอปุกรณ์ ขอใหผู้ใ้ชล้องแกไ้ขสญัญาณรบกวนดังกลา่วดว้ยวธิกีารตอ่ไปนี ้เปลีย่นทศิทางหรอื
ตําแหน่งของเสาอากาศรับสญัญาณ แยกอปุกรณ์กบัเครือ่งรับใหอ้ยูไ่กลจากกนัมากขึน้ ตอ่อปุกรณ์เขา้กบัชอ่งเสยีบปลั๊กไฟอืน่ทีไ่มใ่ชช่อ่ง
เดยีวกบัทีเ่ครือ่งรับนัน้ตอ่อยู ่ปรกึษากบัตัวแทนจําหน่ายหรอืขอความชว่ยเหลอืจากชา่งซอ่มวทิยุ/ทวีทีีม่ปีระสบการณ์ หมายเหต:ุ คําชีแ้จง
เรือ่งการแผค่ลืน่ของ FCC: อปุกรณ์นีส้อดคลอ้งกบัขดีจํากดัในการแผค่ลืน่ของ FCC ทีร่ะบไุวเ้พือ่สภาพแวดลอ้มทีไ่ดรั้บการควบคมุ เครือ่งรับ
สง่สญัญาณนีต้อ้งไมต่ัง้อยูห่รอืทํางานรว่มกบัเสาอากาศหรอืเครือ่งรับสง่สญัญาณอืน่ หมายเหต:ุ การเปลีย่นแปลงหรอืการดัดแปลงทีไ่มไ่ด ้
รับอนุมตัอิยา่งชดัแจง้จาก Nokia จะทําใหส้ทิธใินการใชอ้ปุกรณ์ของผูใ้ชเ้ป็นโมฆะ

/ฉบบัที ่1.2 TH
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